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HVA ER DET. effektive måte er å stille dem for retten og få dem erdnot som mdre forbry.
kår en begynner å snake med mange av dIssessmt dag deklernerer on dere- tere. Alle son v11 ha et grundlg eppgjUr med nazistene og hele deres vesen

kratiet, er det ofte et gmske tåket begrepfor demSOflltil syvende og sistken bare oppnå det vedå samle bevismateriall. Gå derfor igang nod fra
luper sarnen ned en uklar forestilllrg om at det skal bli godt å leve På lor-dag av å samle bevlser for forbrytelser sam du vet er begått og Yeår surlig

den. oppmerksom nå I den krItiske overgergstiden. VI skal ha fraan hvert eneste
De som laget crklaringene om menneskerettIghetene, hadde en gmrske klan overgrep som blir begått. La hverkerr dern eller oss vtire I tvil om det et

forestilling om hva demakratiet er. Og det kan ikke Våre av velen å se 11ff eneste isyeblIkk,Leg9 stgrg eerk trl:
på hva disse grunnleggerne av systemet mente. Punkt 2 i den fUrste erklärlment. Hvem som er nedlern av N.S. og hvern av dem som har tatt I mot våpen til

om mermeskerettighetene utstedt av represcntentane fcr VIrgInla I Nordamerf ka bruk reot roremenn eller våre allierte.
1. juni 177g lyder slik All nekt tillvdrer folket og utgår fra folket. 2. Norske eg tyskeenalforeter errestasjoner av norske patrioter og hvor-
dighetene er fullnektiger og tjenern for folket? Fra VirgInta-orkläringen dan de oppfurer seg under arrestasjonen og forfidr.
går en dirckte lInje til Ddclaration des Drotts de 1 llomme et duCitoyen•ved-3. Hvilke rordreenn som står 1 Gostepos tjeneste.

tatt 1 den franske nasjonalforsanlimon 26. august 1189, og fra den Iglen til 4. Alle grusonficter som tyskerne begår mot nordmenn og andre Ikke tyske.

den norske grunnloygivende forserellrg på Elel1. Den trecHe gr'unnset- 5. De NIommIske transeksjonor't11 folk S091har beriket smg på krtion ;ed
nirgen i den franske erklårirgen om menneskerettlghetene ag bargerrettighete- åta 1 nut h8y betalirg av tyskrne, ved å trekke penger ut av ofto.tlige

ne lyder slik: "Suvernitoten hviler hos folket Ingen sammenslutnIng, Ikke me kasser ved å ta orgardsasjoners midler eller ved å utplyndre privatper-

Indivki .ran utuve men autoritet son Ikke uttrykkallg utsprInger av deme511- syner;

verni tet. " For alle dIsse punkter gjelder det at hver eneste opplysnirg son kan be-
Deffokratt, follestyre, erdet når all makt tilhörer folket og utgår fra vtse noe bUr våre og stedfestet. Oa somhar ,kirt vitne t11 eller her-

folkat, når suvereniteten hydler hos folket. Folkat bruker Anakten sln i frie etter bIlt vitne tll at tyskere eller rorske nazIster dreper eller mishand-

valg. Det er den frie steneeseddel som er folIets naktorgan. Bed den kan ler norske rterresker eller tk1e:logger nars1; elendan må-ore mulig straks notere

de sette memdigteter og ifullrektigeri til å styre for seg, og med clan kan de alle detaljer ned tid, sted og navn på forbryteren. I enkelte tilfeller

fjerne nyndigheter og firllmektigerr4r de ikke styrer som de vIl. Det er 0111 navnet Våre ukjent, men merli deg da hvilken organisasjen ferbryteren hUrer

blir den frie stommeseddelen som danner det avajtkende skille mellom dozokra- til, om det er frenig SS eller norsk hIrd. tterk deg også angre vitner, og gjem

tl og dIktatur, mellom derrokratisk og totaltbår irvistilliog. Rundt dette notatene og ennet bovismateriell på et hel sikkert sted. Slike dokimenter

hovedpunktet grupperer sog så naturlig ng selvf6lgelig de andre rettighetene: yil om ikke lerge vure med på å silTe'05.5Of raskt og effektivt rettsoprogJUr-
Priheten, rettssi kkerbeten, 11 khet for loven, menimsfriheten, ykrirgsfrihe- I kko lynsj justi sr; men forbryterne kernwer,lkke til å slippe bil 1 tg. yår

ten osv. Ikke.mlnst ytringsfriheten. VirgInlererklåringen ster det så sterkt: trygg på det De skal straffes på liv og frihet, åre og Pergeeurgen. Det skal

"Pressefriheten er et av de sterkoste bolvork for friheten ogdenkan oldri slåes fast en gang for alle hva lendsforredere er.

bli innstg-enket uten av depotiske regjeringer.° NORDDENN BLANT.OFRENE 1 LUBLIN.
en skal skrive og tale om derrokrati nå on ha dtsse tirgere klart for

I Vost-Ukreina og Polen opprettet tyskere "erddsflarikker' hvor de myrdet
sm for å uttrykke seg klart. Uklare taletAterom nettopp disse tIngene får

millioner mennesker. De "arbeidetu I stor skala. DtIdsfelarl kkene ble rasjona-
en uvilkårlig til å huske Ingemanns vers: Slike fAmt kker fantes 1 Belzec 1 nårheten av Rema Iluska og I Polsjo

men i vcr&n fekte, Trostjanets ved rnsk, I Ponzry utenfor Vilna, Sobibur og Lublir.
mcn cEdlger asyn navn,

I Bolsjoj Trostjanets så jeg de halvt forkullede likene av renn, kvinner
jeg vet, hans and er el ekte,

og barn. Tyskerne rakk ikle å brenne krdig den siste sendingen dsdtinte
jeg tager ham el I favn."

BlIr men uklar og unnvi kende Mr ds Iomarm Inn på stemmeseddelen, er det ft'r da måtte flykte "cr hals og itde-
I Uaidanek ved Lublin her man funret bold 1 fem ovrer. Her drepte tys-

grunn tll å frykte at det Ikke er nIblga-Daske", men gaosleankrelt "en for-
kerne ofrene sire i soesielle "bact" cller forgiftrt dem med "syklongass".

mummet skjebnu son er ute. Til Kaidanok blc det fidrt nannesker fra Vest-Europa fcr å avlives. Det ver

OPPROP FRA ANSVARLIG HOLD I NORGE. Idder, franskrnenn, belgiere og tsjekkere som ikke ville bure dct tyske åket.

Den norske regjering har 1 samråd med Hjommefrontens ledelse forberedt I kaidmok ble også norske petrioter myrdet - lurere og orbeidere, studei

rettsoppdtIret I Derge etter krigen. Lovere fatt den nudvendige supple- ter cg blinier. I en av bUkene fra leiren som ved et tilfelle er bevart,
rirg i tide slik at det ikke skal bli redtg for men å Sfirygesel fra sItt en funnet fulgorde mrske navn: 3367Fridjof Petersen, 6464 kne Johonssen

svar. Loven gir adgang til Otidsstraff. Srrå forbrytere vil bll clUst t11 å (arbeidslemmando DAR Undenstrasse), 6581 Christian SjUvoll, 6569 Ernst

miste alminnelig tillIt. Nmeisterre skal lå arbeide og arbetde hårdt for å Nilsno, 6482 Johannes Brattli, 6549 torlcif Olsen, 6458 Arnold Jensen, 6509

opeholde livet. Det uloromiske oppgjtir er grunndig forberedt, og de som har Trygve Groden, 8454 Gautjar Jensen, 6174, Arne Bentsen-Flank, 6469 Arm

beriket seg vil Ikke få men mulighet til å få glade ay de midler de het slk- Brattli, €529 hlf Knudsen, 6484 Herbert Ell rgsen, 6450, Ole kgstedi.

ret seg. Tyskere som er krigsfurbrytere skal stilles for retten her. Vi ber Nordnenn dette er skjedd med deres landsmenn. Be be fUrt til lublin,

alle å hjelpe til så oppgjiirbt kan forega raskt og rettferdigheten kon skje ble myrdet og brent. Tyskerne kledde av ofrene og sendte klårne til Tysk-

fyldest. Irgen skal gå frt, men imen skal heller straffes uhurt. Det skal land. Kan dette noensinne 11ei, ingon tyster fåa lomme. levende fra

våre et rettslIg oppgItir; vi bruler ikke nealstenes matoder. lynsjjustis Norge! Dtim bUdlene fra lublin!

vIlle gjUre dem tl/ mertyrer, og det fortjener dc ikke. Frwsknennene IljaEhrenburg.

gynte med sånne metodor som å klIppe håret av dem, men de sluttet med det, -

fordiofrenefikksympati. Snilde mennasker syntes synd på dem. Deneneste



$
MORGESNYTT.

StatsfysIkrus Itss I Tronek hr telegrafisk og telefonisk henvendt seg
t11 "mdIsInaldircktdrenir fer å forenledige at evrkuerimen ry-rtfro stopota
snatst, da ferholdene I Trortihatm er t frerel ired å bli ktstrinfola. Ilyen
er fullstendig karket hve vIdere trensport agår. Ikke on jerrbonovegn står
tll disposisjon, mens dct stodig kermer ny t1lag På evaiskerte nerdfra. Det
.r grunn tll å frykle for utbredte epedemler, de det er en rekke
av dIfter1, dysenteri og adre satttseme sykkumeer. Det er 1men steder å
anbrirge de syle og evaluerte. To av batens offentlIge leger er arrestert.
OverlcgeAug. NIssener everfoldt og mIshemdlet ng er tmlagt i sykehus,
semsynlIgvis brudd på hjemeskallen ogfmafor ckt ene dyet. Bms leger
nekter å gå ut I proksis atter mdriets fraderudd uken politiesknrte. -

Den såkalte Stor-Oslo rogulerlrgsnemnd, som fordwrig utmerker sce ved
ikko å ha en eneste regulcringssaIdnyndlg I sln orldte og bare består av rene
malfdeeter på området, har fremlegt en plar om sentrallarnbamstasjan for
Osle, gadkjent av InronrIksclepartanentet og traff kkdepartemntet og stadfes-
tei av imIfitsterprosidenten", - etter at.denre ht1Yst ukuolinserte nemnds
ferslag er forkstet CVdet sekkyndIge organ, nalsteres eget oppnevnte gene-
raldlrekterat for stotsbmere. Sem bIstand vedutarbeidelsen av reguleriMs-
plaren fnr Ston0slo hor danne nerend hatt hjelp av den naistislc byarldtekt

Oslo, Redc, cii også I hdyeste grad ukvallfisert persen. Mal full Idrin sibm
byerk ..kt har derne man hatt tjenestefrthet I et par år fcr å ;belde mod
reguleringsplaten. IlmF.kr  rÅpresentert stn regnIng lur arbeldet, den lyder
på kr. 40.050. Fullt kla over sine maglende kvalifIkesjoner hat ved
studler stikt å råde tot på dette, ng hr regnIrgon ftirt opp en betalirg
på kr. 15.- pr. time over et largt tldsromlifor kvalifIscring", som han sely
understreker. Samtidig ttetrer hanalts3 full lUnn somfasjof 1 Oslo, og borte-
ra som lederr_vdet nalstIske klarges Arkitektforbund, også et smukt bettip.-

hergentichIngens kormspendent I Keresuande her intervjuet en rorsk flykt-
ning rom fortellar; $dn hano vekket meg midt på natten, hun hvisket at men .
baket på ddren. Jeg kostet på neg men klår og ut gjennom vinduek. Hoen
banket på dtren, og jeg kunne skimte gevdrmunnirger. Jeg htirte hverden de
harret, og Ing åpret vInduet og fikk helst min urge Lone,.mornskal ha et
ban, ut denrom vinduet. Jeg resket sanmen de kldr leg kunne få tok i og
hopnet etter henne, Vi lom så 1 slirketunnatyskerne og opp på fjellet.
Jeg lairtno sc hvordm tyslcrne drev befolkilmen nod til havek. Dagen etter
glkk jen ned t11 bygden for å få mat og klår. Jeg lainne da se hvordat de.
hadde svidd av husene. Vi bedde I on bygdi Nord-Nerge sem nesten vor blitt
glard av tyskerne, men bore er mil berte går en vIktIg vel. Tyske SS-trop-
per brdt seg Inn1 alle hus, reterte navrene og ga beskjed om at alle matte
ha forlatt sinc hus Innm kl. 8 amgorgeiten. En mer stIllet seg på velen
med strIc 7 ban, som hun 114e hadde fått kledd på, og sa at de måtta heller
skyte henne. Tyslomne vIsste Ikke hva ti skille gjdre og lot henne gå. Co.
250 $.1nesker bla i Haemerfest.lyskermislørat de her llysviktig
embeIde. De statssyke fra Hamerfest og TalvIk or sett ut på en dy med mat
for en mråned. Dermå greie sag selv. -

SKF (ktersk Kulelagerteksjeselskap) Korgensgate 11, ble knelrg aften full-
stendig ddelagt ved en eksplosjon. -

PRESSEKLIPP.
Det sveltsiske bler! "Lo Suissc" sedrekr at epprottelsenaV Volkssturin

her led t til en krise 1 Tysklmd. 5 ledende industrirterm er arestert
for al de på yegne av flere hondre folarlId<er har sendt en frastilling til
myncliglmetene for å opprå sedifikasjener i reglene. kholdskrafton er, ble
det framholdt, allercJe på foMånd skåret ned til et rIsikabelt minimum, og
da erbeidstIcten er mist 1 ag vil det bety rIslhe for pnrcluksjaren on er-
beiderne i eller utenfor ateldstiden skal drive aksersts som redlemer av
Volkssturm. Del gjdres oppmerkses på at reservere av malm er si sgt  at la.
porten fra Sverige I dzolutt nå tas opp igjen, og når haux1ten fra Ungarn
- UW.000 tom pr. år - uteblIr, er også dette er trussel rrot Industrien.
8La Sulsso" meddoler at forhandlingene endte med at industriens rcpresen-
tenter ble atestert. Om deres skjebne yltes 1ntet bestent. Delvis blir det
fortalt at de er frIgått, fordl deres fratår vIlle bety et stort tm for
Industrien på et krItIsk t1dspunkt. Delvis fortelles dot at de skal stilles
fog  Foikardems-tolen, anklages for forredori ved å forsdke på å sabotere
KrIgslmidustri en.

NYHETENE TIRSDAdl.
Vestfmnten. På vestirenten fortsetter de olliertes fromykning. 2. britis-
ke 1".7.E";çii rpe ved ans,ter trtet, Inn I Ven1 os krc -Iersvorsverker.
Tyskrne har smrtngl broen over fam. 3 for Gellunkirchen frirktter bri_.
terne sItt fromstrrt ag er rykket frte 5 km. licissweller er tatt, og ancri-
kenerne rykker videre fra byrn 1 retnIng Jflhlcki. Tyskeme presses lagsomt
men sIkkert tilbake rrot Rhinen. Jblich er mere enn halvvels orrirgal. SC1
for Aachen har I. aserikanskewre rerset HOrtgenslegen og hor rykket inn
byen Hilrtgerk hvor det raser heftige getekarper.påmidtavsnittet har
amerikaterne hatt freogarg ent Saor. De holdercn30 Irtn bred frnnt
tysk jort- Store styrker fra 3. arertkanskc mee, som cr frigjort etter
belet rimgen av Keta, ha^ trtrtt gjennem de tske fersvmsverterY for Saar-
brecken. Den sterke stilling St, t.vold er inntett, tyskerne er drcvet ut
av over 10 fort, og merlIcrerrie rykker fram pa  heyedvelanc not SaarbrOcken,
SOE bae lIgger et par mdl fora troppone, Ved Strassbourg holder de alli-
erte på å rense ocp.12 kert t11 er tatt, og 2 gencraler er tatt til farge.
De tyslc fersvaslinjer 1 Ibgesene holder på å bryte samen. knerikaere
og franskrenn har fersert de floste pm-s i ogesene, og jagerråtyskerne
ned på slettene form Rhiren, mellom Strassbourg ag Mobter, $ellom Delfort
eg tårIleause ar den tysIg isolerto rotstadslowe sprergi, cg men kor ikke
lenger taIe om reen semIet mtstard fra disse fiendtlige gruppnr. Det fere-
ligger irgen I-e!teftelse på de frankke rreldInger cm at fraiskm.Pe er gått
over Rhinen S for Strmstourg.
8stfrenten. I Ost-Slovolda russerne stormet Humene, lerger'S ha• de
gMt over elva Lrgerec. 39 Inntatt. tlichalnyite, et viklIg knutepunkt
på veien gjenrem Kerpatene til Sanek I Syd-Pcilen. Russernoha•tatt W
nye steder 1 dette aysnitt... Kampene om Hatvan, I Ungern, endterredseter
for ruOserne. Hatvan var hovedstillingen 1 det tyske fqrstfer N8 fcir Budapest.
I Jugoslavia fereggra heftIge kemper mellom lkentenegre on Albanla. Store tysk
sfyrker er emringet, og de alllerte her slått 111bake flere utbrytnIngsfor-
Sdk,
Einnlarld. Finnene hor nådd deo negske grense på et n.ytt sted. De her, be-

dcl Enontakloc.11ke ved grensen. På s1tt tilbaketog I Finnland her
tySkerne svIdd av 10.COO hus.
Flyangrep.SUndag angrep amerikerske hembefly oljeraffinerter ved Herseturg.
.130 tyske fly ble skutt ned. En bygnIng I Ameterdem, som men mener er tys-
kernes heverdwartee, ble alvorlig skadet undcr flyangrep. Ilandeg argrep 50
merik2nskeMmbefly skiftetomter I Offenburg og Bfrgen, V for klInchen. 350
tyske jagere gikk opp. 98 av dem ble skutt ned, 4 ble ddelcet på bokken.
Tidlig mactre nergen rettet britiske hombetly et krafitia angreppå

Tyske log er engrepet; på to netter er 58 tog ddelagt. Store nengder bri.
tiske  fly  agrep tirsdag Freiburg cg NeuSs,SCIEer frasskrtte forsynings-
basertdosqui tes ongrep Berl 1 n eg skI ftetemter 1 Frei burg-di stei ktet. Rert
mund-Ems-.(malen og on onnen konal er angrepet. Det ble ridela . en stitk.
ning på ca. 25 kn av begge kmaler. Kanalene her stor betydnim for tysker-
nes forsyrilm tll vestfronten.
Det fjerne dstatc Amertkatslc flygende festnInger agrep tidlig mardag
rergen Tokie for 2. gamg På 3 Art. Amertkonorne hadde 1ngen tap. Enrå en
)4)crek kenvoy med forsterknirger tll Leyte er deklagt. 3 forsynirgsskip
ble senket. Fredag senket allierte fly en tung keysser, on destro!or eg 1€
andre sldp i farvarnet rundt Filippinene, - ! Burna er brIterre rykct 19
kt Innpå japarsk okkupart onråde,
Bulgeria Hele dIrcksjamn i den ungrrske nosjanalbank cr arrestart,
klaget fer he skedet den nesjenate tkromi ved å ha drevet ubcrettigat
hendel ired tyskerne.
Svcrige.  Etter kattrofen mcd Harsa askerteres rim svenske henacisskip
til tietland av krigsskip, Skipmee går reere or) d-teen,
Tyskland. Urgdomslederen Beldur von !tehirach ble pcpet rit fordeden deg da
har talte til risterrikere som skrIle til frenton. Han uttaito at han gjerne
ville ha Vart med, men has plIkter hjunne hindret ham. PIpimen ver så
voldsem at han nOtte avbrIfte taler.
Delgia. I formidda utbrdt transpertstraik i BrOssel og sentrale deler

_Det en offentliggjert en hvitbek som v1ser Emlends imponerende
 til


