
Nr. 101 - årg.

ER I -FT:

.H-11NGERSNE1D I BEFRIEtSENS SPOR.
Krisar, inflasjon, vareatangel og en forferdeng desorganisasjon er den arv

tyek okkupaSjon og krigen har gitt Europa. Det er kanskje dette tyskarre men-
te med å st at hyls de tapte, ville de treldrte Europat med seg I keis.

I Grekenland ligger sulten på lur, ag 10.€00 driker er verd bare men dre
I Relgiaer en håplds matsituasjon bare delvis kunnet 611 avhjulpet ved at de
allierte arneer overlater belgierne reen hundre tonn av stne matforsyninger L

eg 1 Nederland erkvadratkilorneter 1:41 kvadratkilometer av akerjord
satt under saltvann. I disse landene står mart overfor nesten ultisellge prb -
bleiner.Indistrienmargler råvarer, maskineriet er redslitt, ddelagt eller
sendt til Tysklend, og kommunikasjonenug distribusinnsepperat ligger full--
stendig nede. Der hvor det finnes råvwer, slik aai i grubedriften, er en-
ndringen far arlig 111 at arbeiderne orker å -Itteicle. I Belgia venter 90.000
grubearbeldere på muligheter til å oppta arbeidet, de mangler 1 fdrste rekke
P tprepsog mat. Mest talende om situjernen i Belgia under okkupasjonon er
statistikken over tuberldosen. Fr krigen var mtallet av behandlede sykdres-
ilbfeller 39.1110, etter fire års okkupasjon var det steget tfl 130,000.. Dette
tallet er hentet fra en befillanina som er blItt atskillig desimert ved storr
deportasjoner til Tyskland.I beste fall kan Belgia produsere omtrent 40 71
av de tedringsmidler som skal til for å oppret11-elie et menlunde helsonitå,
og selv dette kan neppe distribueres etter at distribusjensmpantet er talt
sammen. - Noen tall fra Frankrike viser også hvor alvorlig situjonert er. I
Frankrike fantes det fdr krigen amtrent 15.110 lotcantiver, og av disse er
det bare 6.000 igjon hvorav 2-3.000 er ubrukel fge. Teaenvis av lakomativer

anag over halvparten av Frkrikes 45.110 jernbanevogar er fiirt til Tysklaldr-
og en god tl er blitt ddelegt forat og etter invasjonen, Dessuten er veirtt-
tet blitt apprevet ved at ea. 4.000 bruer er gått i luftert.. Bilmateriellot
har tyskerne tatt hånd om på sarame måte som de na gler det her i 1 andet.
Kullproduksjonen : 1 Frmkrike er anknt til en tredjedel og det som blir
utvunnet kat ikko distribVeres eff;:tktivt. - Grekenlasi behtiver mengder av
tonnasle oe store skipslaster med lastebiler for ri hindm at nye tusener
grekere orcir sulteddden.

Det befridde Eurepa er Inne i en krise også rent psykologiskç lnderjor-
disk armeer og edaratdrer som har utfdrt heltegjernirger under okkupasjonen
ny sen har vdrt Innstilt på destruktive formål, finner det vanskelig å ta
del f det rornale liv og art organtsatoriske rtrtinearbeid det fdrer med sea.
Detto viser seg tydligst I Belgia hyrr Rierlots regjerina bfe ansedet om å
bli sittende fordi konstruksjonsartKeidet var for omfattendet- - -

NORSKE STYRKER RkJAN MAYEN.
1len lille arktiska dya Jan tayen har under krigen spilt en viktig telle

sem meteorologisk stasjon.Deo har hatt radiofdrbindelse med omverdenen -
ellers bare av og til i de korte sommermånedene hatt lentakt utad når et
lite forsynirgsskip har greid å finne veten gjennom drivisen. I fire år har
de rorsIn trappene på dan hayen levet under de vanskeligste fornald, i kamp
mbd naturen og trvet av tyske argrep, men tross alt har de utfirt sin be-.
tydningsfulle oppeave, Rolt til for lert tid siden visste man ingen ting om
deres virksoattet, og Jan hayen vaa. bare kjent, som "dya X".

ar,11 1940 arteldat fire rorsk metagrologes på Jan Mayen. Elya Par en
vi ktig strategi sk bol iggenhet, og neidiogene , derfra ver fremieles nddveo.
d1gefor planlegging av de famnte rasjoners operjaner.til sjds eg i 11Z-
fee."Oppsynsskipet "Fridtjof Nansen" ble sendt avgårde med försteklasses ut-
rustnirg og mannskap sam skulle besette tiya, men skipet stdtte på -et rder-
vannsskjdr. Iltrustningen gikk tapt, rtn manskapet klarte berge seg i
I and. Neten deger senere landet et nytt rorsk skip som tok skipbrudic:c;•
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netarolegelt tilbake, og I tirtrn frareter hadde så andre flåteenhetar i disse
gervann ordre om å holde utkild< etter ffendtlige fartdyer som eventuelt linnne
prdve å sette folk i land påJanMayen, det varte ikke lerge fdr det ble ab.
servert et tysk sklp som ver ute I dette årend, og skipet blet twajet på grunn
ettg besetnirg tatt til firge.-EnbritIsk eksmdisjon ble sendt ut, aen for
sent på aret, og t tte'vende tilbake etter mame forgjeves forsdk på å nitne
seg dya. Da bad ergelskmennene norrimennene am hjelp ferat kanMe en tysk ok.
kupasjon i forkjidpet, og- 19. fnituar 1941 reiste en avdebing på 12 Menn fra
ne rorske styrkene på Islend evgårde pa to skip som var forsynt med.ekstra
forsterinineer for å tåle struisert.

Da rordmernene hadde fått forsyningerGQ  råNn land, var deres fdrete
appgave å bygge en radlostasjon og snart begrte utsenclimene bai Vånmeldirger
til Storbritannia.-Et tredje forsynimsskip ankom, qg så satto alle tre.Mtene
nesen hjemover. PåsIcaften1941 sto 12 soldater oppe ,-. fa
tdveneforsvinne. - Noen dager senere fikk nardmernene den fdrste fallng rred
fianden, da tysket -spciderfly idste seg over dya, og senere avla tyske fly
deglig visitter. Av og til ble det skutt med maskingevdr fra flyore av ag
til kastet bomber, men de gjorde ingen skade. 18. mal kom så to rearskr skip
med 18 mann forsterring, og 22: juli ankom det enda flere soldater ogstdrre
forsyninger, mIrre luftvermateriell og utdanrett 1<arenbetjanirg. å kunne
mannene innrette sagmer b;hagelig, oa rår vdret tillat tt, avholdt de ski-
konkirrartser aller j et isbjörn - men hadve året var det umulig å ferdes trb.
9ommeren 1942 tok del til bli smalhens Uya, og matenmattePasjoneres.
.men akkurat i retle dyeblikk ble den operinnelige gamisonenavldst. Samtfdlg
kom det hester, griser og htins til dya, en kraftstasjon ant t og stearin.
ysene, erstattet av elektrisk belysnirg.

Hâ erJan 9ayen et fullstendig setvforstirgende lite sanfunn. Leiren utddr
en hel liten by sam lever sammen etter dearkratiske grunnsetninger ng deler
ferer og anstremelser. Hver srunmar blir den norske garnisomn avldSt av nye
menn, som er spesielt valat ut og vant til eolarklimaet._ —
NÅR GESTaR0 POIDER ORNEN I KJ^ItENuAtiNg
.Som bekjent har tyskqrne opphevet det dandke politi, og sendt så mange åv

betjentere som de fikk tak t, til Tysklend. Pc skullesel v halde orden. Resul.
tatet er at Kjitbenhavner blitt en farlig by, en lumleplass for ferbrytere.
Tyveri ag ran ltdrer.til natterts orttn. Det ar karakteristisk at i flere til.
feller vistar tnnbruddstyvene seg å våre medlemmer av det tysk: sikkerhets.
politi. Dette ble konstatert utvetyclig da tyvene i to tilfeller ble grepet
på fersk gjernirg, det ene tilfelle ved innbruddr en radieforretning i Isted-
geden, det mdre et tyveri å U?irytvold.ForbryterneniJIte sl ippes 1s%ferdi
de kffirk legitimere stg som tysk politi bg derfor1 kl¢ sto under det danskt
rettstresen. Schalburgatennene fdlger egså her tretfast i sine tysk ldremostres
fatspor. Tyskerne har grepet inn likaaverfor enkelte medlemmer av det tyske
politi og ved-ransaknirg funnet en mengde tyveloster hos dem, Bet er slarting
eller trussel om skyting Gi gater og i kafeer'etter mdrlets framtrudd, og dot
er en alminrel ig frangangsmåtta av tyvno å an3i . seg som tysk pplitl, foreta
husurdersdkelser og ta med seg testbarheter. Folk tdr fkke gå ut når det er
mdtakt.Teatrene og ki plenostår hel vtul le ag restarantene går not en krise.
Kibbenharn har fått et vaktvern av store kraftige . menn bevepnet ated hatonger,
men det ér ikke raulig å holde ertn, 1.år de arresterte stadig veld< roå slippes
1 lis fordi forbryteat y1ser -seg å tl 1hdre herrefel lets pol 1 t styrke._

VRESSEKLIPP.
Neralenn sam kommer fra Finnt and, og som oppholdt seg 1 den svenske leg;-

sjonen i de dagene russerne mwsjorte inn i Helsinki; kan fortelle at fin-
rtena ble I h'iygrad forbatset aVer de russiske troppdrs oppftirl. De opp-



furte sEg det al ler  yttersto orrtkt De gikk ikke pA r.stauagnter: dc.
kjiIpte Ikke epp met i Imaikker,og 4'P forhajdt sp,t; ,.avviscricI 11 kerpa:dr-
for damor, sely når Jot ble lagt tylligto invItter \for dagen, Den nazisbiske
hylskpmprgand:on mPtte hurtigst mulig legges om til: Ja, det er bra rni
nen barc: vent til siden. -

I fergslet i Amiens satt 100 eddschte franskaenn og ventet pa å  bll hen-
rettet. Fergslat ver olagItt av 20 fot iye og 1 -Fot tykke murer eg beanktet
av tYsko trepper son ver fcrlagt ttl den ene fldyen cg fagene haide Ingen
mulinhet t11 å lanno unne. Den eneste sjanse 111 å redde dem utenfra la i å
la fly beahe fergselsnurent i stykkar, og en engolsk mosquitoavdeling fikk
det vanskellge opodrag. Scks fly skylle bathe bresjgr i raurene påninstto
ste&r, og seks endre naddc til opajave å treffe heva ygningen i tegge
ender frr a befri fengene og dtelcgge vaktflUyencEn tradje billge fly skulle
gripe irn oal plmen ikkelyktes, nn dc s. y,j å å tll trjt Speiderflyene
så mnrenere saracn påflere steaer, og bygningen fikk fulltreffere 1 beg-
ge fldycr. Falgonestr4inet ut, o en stor l av dem greiet å kogma unna.
Enrtl av dem odømog narge tyskere h Side på marker. Jet enge1ske luft-
Winistertum her nylig sendt ut &enr. skildringen, som tav sikkerfietsfien-
synIkkeer blitt offentliggjort tidliger3.

-
DORGESNYTT.

tter b3mbimon ev Gostmoshovedkverter I Aarhus, universitetet der,
her tyskrne planer omentenå innredeceller 1 toppetasjen på Viktoria
lerrast, og enbringe farter dor eller å flytte famordit hVer garg doter
flyalarm,eventuelt kamblnasjon av begge Jeler.-

Tranworten av tropper mrdfraer begynt. Stasjonene mellom Nesjdenny
f Rana nyttes som innlastningsSteder„ og det går 9 ekstrateg hvertdtign.

Tyskernekrevet 24 tog, mon detto kunne 1kke. stilles, -
Telegran fra Jonas Ife, Tromsti, 8/11, til lederen av sikkerhotspolitlet,

ljarthInson: På foranledning tflfeller under‘evakueringen, er tiden r inne
for ta firenravtrykk av alle rorske barnere, barn ogsa. -

Del opplyses at tolefonevlyttingen i 01r, er ntyldet, og Vaire
neget forsIktig 1telefonen. -

Gestme har for en uke sIden flyttet en del av sire fhlk inn 1Gebelsgate.
Disse cr kommt fra Tyskland -rrr å sette 1 gang ressiaer. Samtidlg ble det
ltirdag 18/11 meldt fra Lendan el ca. 303 gestapcfolker korraet for å for-
sterke politiet I Oslo.;

Opplysnimargående sionnkr i çolitihiler ute på rassia: Når politlfal.
kone skel hoppe ut av bilen for å errestere folk, blir dette bekjentgjort
ved at tyset 1nne 1 bllen blunkes fire genger. -

Det opplysos at gestarn er  men lure karor. De ken ha en mann somdevet
her Vårt med på ree Illegalt skyggat opptil 4 a S nnt, bird for å få grele
på lontaktene. -

Det er grtnn til å tre at tyskrne kmmer til å holde ressieor i hegoka-
lonler oo I tilfluktsmm. Sdndat; 23/10 ble det skutt på en politimenn ime
1 et ti,iluktsrom. Det ruk fra pipen og politio3vren gikk im for å
stike. HEn ble såret, og tyskerne tror vel etter dette et hageletoniene og
111fluktsremere braikes som dekkstacbr.

I Adelen hr ea, 9C0 tyskere mest plititropper, lyscgrunno, leiret seg
på Ikas gItd. Herfra skal deforcta korstog inrover Vassfret frot Vidalen
Etter lekettly rg rrernesker som er falt ned fra himlen.rArlic bbinder er
tvurget med semlEjertmenn. -

Enelxsplosjon inntraff ltirdm aften kl. 23.301 Den Blå Grotte (Gylne
Freden) 1 Fred llsensgate. -

Den tåde kjente og beryktede direkttir og fylkesfdrer Feratem har nylig
henvendt seg til en rekkfh.115. jurister, bl. ekEpedisjonssjef Hasle•-for å
-Få en uttalerse om "De krigs4illIges statsretts1 ige og folkenitts1 ige
stilling." Fenann har nemlig laget ci utkast til enny forordning,hvor
det bl.a; bestommes, at norske statsbecgere som frivillig her ateldt seg til
ilkrig met kommunismen" red.sin anaeldelse skulle väre ldst fra sitt norske
statshergErskep. Etter endt tjenestegjdring sk.ille do vare berettlget til
uten vIdeni igjen å bli horske statsborgere. Hasle krItiserer utkastet sdn-
der og sennen. i regner også N.S.offisielt med at Tysklond har tapt

Dan som har tatt fanden p4 ryggen får bRre hem frem.

YFF. T" E S'NDA G,
'ttstfrnt r, Jet iL avsn*.tt v Je seks al lierte
erneers oigdnsiv på vestfronbn. Prenten strakfiersEg . fra Nederlani til

styrkav -1år slne fnrsyninger avar ,:htnerpen og larseflle. :r-
"meene rykker ant de vikt:gste innfallsvcier i Tyskland;fire av dem kjempr
på tysk grann, og tysierr: er averalt på defensiven. Stirst her fratgage
virt i Aech000dvsnittet, adt allierto kranunike melder at Geilenkirehen
praktisk talt oraingat, tysk telearemhyrå Idte stirdag margen al de
erte hadde erobret byee. En rekk landsbyer S -for Gcilenkirchan er erobret
Dot caldes ongså orr, vid frangong i Stalbercronrådet til tressinr sterk met
stand, Stolbgrgb21'.rn-r, re Ja al11ertes tender0 2, bri-1.14 arne
nådd Izas på bred -frant. lungt artilleri beskytar.dc tyske stillingar
den anninsIde av grens re Orl'terne stårpntrent 7 kra fra FUnr-området:
tyskrne har tatt stillir på Ustsiclenav hcrs ved Raerrond og Venlo hvar
viktide brier ftirer over Pnes ina i hjertet  av Ruhr. Amerltnske styr1fer
fra 3. ffileri kaisie yrns kjemper n inre 1 liutr, ogrykker videre fran på
bogge s dcr ov byen. Get er tegn på tilbeketrekiing -nver tele den lyske
front i dette ai.ssnitt. Larger S rarKer 7. errerlkpnske arme fran iret-St..-
r."e, 12 byer er'etaahret_ I. feanske arne her trernt fram til 6 In fra
Bolfert og her befriEld atdkIllige byer. - De 6 allkrte arneer fordelerse
over vestfronten såle-dos: Oellem r,inarrronJog .4 for ieaos, 2. britisl,
arme. N for laachen, 9. 210:1 kalske erre, 5 for ;Jaf:hen, 1_ anerakerskt, 3ne
I området ved Netz i merikanske S r btz, 7.  wer-, kersIe ante.
I Belfort.avsnittet. I -Franskt, enne. - Sunday TInes skriver at man ikk
bdr innlate seg på gjetnirgor om hvordan den nye offensiv vil utiÇkle mg,
Denallierte overkommando vil 1kke ni rtipe sine planer. Det er tilstre1k1
for pss å vite et forsyningsvensklighetene er overvunnet i en slik gred
at store operasjener kai settes 1 gang, Det neldes at tyskeroe forctz:
systematisk ådeleggelser i Rotterdem.Da sprengerbrygaor, havneanlEgg
bensintenker, svir av legerbusogfobrikker op'hw helt ddelegt den sttirst
törrdokken. Tusenvis av 1nnbyggerr.e forlot byon mensspremni mene ferogi
og do de korn tilbeko fant do sino hjem bdolegt. Meget cv ddoleggelsen syne
å. skje på%Ift etdr at ran 1.fan panise slIfftire henstkter. Det er hittil ild
legt -for 100 mill oner pund. .
åstfrontoe. Peascrae dartaaltda-^ffensivna thparr ny hdf  satt nr at
nytt amrep pånsts:den av Budapest. Fortivrig relees ai ;UsSarne;sk7.:

ter al t inn på å nå Dudmest så soert som mulig. Ea håper på at byen kan
bll spert. Landet trres av hornerkrig og splittelsen hrer seg. Det passiv
notstand ret tyskerne biltar og SzelatzIs'sbillire bl1r aar Eag aer utrygg-
Kommunikent fre Tito nelder at tisIdara. fors-k, bryt • ';,ji..nrrr ; ;Lrjl.:,-

rotr'nc_;; i Albenia hindrer trorpenc djskatne i å Ovekuere rret 51ulter,
Dritisk treoper fra styrkne ved Adriaterhavet sama'beider med juges1,,,
i.Portenegraog hedzencvina. og har fatt hantekt mcd-fIendin. De under
stöttes av fly fra flystyrkbne på Sal ken.
Flyrnarep  Britisk Lombefly angrep ratt til sdndag en febrik. 1or Pynta-
tisk alle 1 i Ruhr, 4130 anerikerska -fly arnrep nynlesser
Tysklmd. De ddelta 96 tyskt, fly, deriblent 30 Rekylfly.
kirge.  JustisoinIster Terje1;.ald her silan onsiro abr. abarars sea:
presentent far den mrske regjerim. dan rv :okret.-Jt.:.s 5, j,:v-
General-Sleffens understreker det gode sancaa IVlr fttr. rgirskniiit
Edsjon,son glkk 1 land fra et badtisk krigsskft. oc; ruescrro. Flere siv1.1
norske ambetsmeraknnEftt r-; anas-Jr. ran 011 st8.tc. Hidt11
har over hat;11 rrrg'grad fra .at 1: aeldt seg :11 rd Pert,dre.
ste. Svecske Yorgcatidriagan reldea at guisdingene pa'<ker koffart-ra
roiser sychver. Tyskerna rkatrykt; mun deres fmger er I godt humer.
Tysk sol dater mistr mer g rrr sitt pro.
1talla. Stj/rIcr fre 8, tarre katt n,- frrao V t-- krfl. De.rtir

Fortim oar sin f te irke t!,:Æ to d a-ta,fdreg,
Tyskland. I et sirlaff:re sendt 111 av plks:*1-1,,ger cr. Lin falt
I de alliertes heneur_uttales .o adaneta ut:al-frfaId. •
Frankrik. Generel de Gaulla su1, ' sjtJa santgn
mod utenriksminister Bideudt i nurmoste traaa: d ruisn t1I 2skve.
mulig at de kommer til å reise over Stockhek


