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VEIEN TIL BELZEC•

I 1939 fantes det i Folen over  3 1/2  millien
jøder, og mer  enn  en million ek senere Ylitt

sendt dit fra andre europeiske idd. I 1941 er

bare en brøkdel av disse fem millioner jødbr i

live, kanskje bare 2-3 Prosente de andre er

tilintetgjort under omstendigheter 80111 en noimprel
menneskelig hjerne knape kan latte. Sare fem av

dem har greidd å flykte vestoVer, og tre av dem

befinner seg nå i Stockholm. En av dem levet i

ghettoen i Lerew helt til den endelige "likvi-

dering?

29: juni 1941 inntok tyakerne Lwow. Da bedde

det 1O0 000 jøder i byen - høsten 1943 var elet

ingen igjen. De var alle døde, henrettet, slått

eller pint ihjel eller revet bert av epidemier.

Ever dag ble det henrettet tl ellor hundre jø-

der, men det ftrekom egså store aksjoner", pe-

gremer hvor titusener av jøder ble drept  iu lik-

fabrikkene i løpet av noen dager.

egaten 1943 kom det en stor pogrem, soM ble

innvarslet av de kjente lyder,seværsalVer.,

ske kommandoord, skrik og gråt. Fjorten dager

herjet SS-mennene; De  få  som hadde fått stukket

seg unda under taket pK en fabrikkbygning låder

i dødsangst eg sultet eg frøs. be hørte skud-
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iteget, og den 80 km lamge strekningen fra IWoW

il Belzee var i månedsvis kantet mad nakne lik.

I Belzee ble jødene ført inn i kjempemessige,

derjordiske metallsaler med gulv som kunno

enkes  ned i et basseng til vannet sto jødene

il
•

hoftene. Så ble det lede't aterkstrøm gjen-

e,m vannet, ,g på sekunder var tusener av nen-

esker avlien t. Gulvet ble hevet eg en annen .

trøm k-blet p4 så det ble glødende i hallene.

ikene ble brent til aske og veldige kraner

øftet  epp  gulvet og tømte ut asken.

Utenfor sto allerede neste tog og ventet. Hter

ransport oMfattet mellem 3000 og 5000 mennesICer,

g hver. dag kom.flere teg, slik at det ofte ble,

20-30 em uken. -Men naziatene glemte atelet de

ville utslette, aldri kan dg - en del av vår

felles menpeskelighet.

.NORGESNYTT.

En ung Osle-mann, Ralph Fred. Bruunr-Se.rke-

dalsveien  5,  er blitt mishandlet til døde av

Gestapo. Han ble arrestert i elutten av mai  tg

ført-til Viktoria Terrasse,- sund cg frisk.. Et
par dager senere fikk hans pårørende meddelelse

1D1 at  han  var død av hjertelammelse, Samtidig

)1e hans aske utlevert. Tilfellet er  sa  weget

inyggeligere som bruun etter alt å dømme erefalt

dene, renene om hjelp, skjelsordene, akrikene., som offer fer en angiver, en "nordmann" seM kem

Soldaterstøvlene trampet på brUlegningen i g;ild-til en slektning aer ham fer å hilse fra en som
en nedenfer ug i remmene ved siden av. SS sle var.reist til Sverige; samtidig bad han em å bli

ihjel tusener av jøder  e g arresterte titusener. satt i ferbindelse med noen sem kunne hjelpe ham

Uten videre tek de med seg alle som kom i deres over. eårerende tdg venner av folk som er reist

vei og sorterte dem senere i grupper. De arbei  M  til Sveriga later for tiden til å være sKrlig

å.føre fikk leve ennneen uker, mens kvinnene, utsatt for besøk av angivere sem overbringer

barna og de eldre ble stuet sammen på tog sem "hi1sner, - t3i sin opespilte sinnstilstand har
neste dag førte dem til Belzee,  skueplassen  ferde lett fer å sluke histeriene sem angiveren epp

de uhyggelige massemordene: varter med. Det'er grunn til å rope et alenrlig

Det er et veldig foretakende å myrde fem mile varske met d.,nne gedtroenhot. - -

liener  mennesker, og tyske dødseksperter fikk i De nersk aviser har fått ordre av tyakerne

oppdi.ag å løse de teknicke preblemer. I flere em å dempo  tonen  nngående "det nye våpen". --

måneder ble det arbeidet eg bygget, hundretUsEm- Nazilensmann Hergen eg frue. Eiker, ble i nat

er av arbeidstimer ble .:fret. Titusener tenn.- skutt i sine senger. - -

verdifullt materiale ble stilt til radighet for Sekretæren i den nerske Nensenhjeleen, Ragear
eksnertene. VKren 1942 var verket fullført: St 4erdlie, har avgått ved døden på Grini. Før han

cmråde på 7 kvadratkilemeter er omwgitt med egynte sitt årbeide i Nansenhjelpen virket han
piggtrad eg sikret  p4  alle måter. Gjennr,m en i esylrettens Venner, en norsk furening med fer-

tunnel ble de fullestede togene kjørt ned til :åI å hjelpe• flyktninger fra Mellem-Eurepa.  --.

det underjJrdiske henrettelsesstudet. Der måtte Det n,prske misjensselskap som er Nerges stør-
jødene avlsvere de eiendelene de hadde tatt medste frie kristelige sammenslutning er blitt an-

ferdi de hadde fått beskjed om at de skulle repet av quislingmyndightene. Generelsekretm-
flyttes østever. Mon snart blo det fir emstend- en, pastor Einar Amdahl..er blitt arrestert,

elig, eg i stedet ble de sendt splitter nakne --;:gsamtlige medlemmer i sentralstyret er pålagt
cpp til 150 i en vegn eem vaa beregnet til 40 keldeplikt. Demprest Cornelius, sem var erganise

eller 50: kenge døde straks, eg mange ble van- jcnens erdfører, er fervist fra dets livedsete

vittige. Disse haddo det bedre enn de som haddei Stavanger. Bak aksjpnen står visstnek NS his-
ferstanden i beh:J1d. Menge prøvet 4 h()ppo av kopeon Kvasnes, som tidligere var medlem av N.b,



cjråNTHL. I
I en tale Selll Caurchill holdt tersdag pa dn

meksikanske ambassale o erdtillatt
fentliggjort, antyder'adain :ot,,,dkn.f,iflestendige
seier muligens kan oppnåes allerede dennd sUm-
mer. Han sa bl.a.: "uet kan hende at det,inTri
treffer ting som kommer til å vise em vi unart
blir bofridd fra dein prøvelse sem er pålagt' oss
eflyskei..*h.eAat.fl._kommer til å bli så mye .
værre fsr ykre fie,ndmr jo leagere de fortsetter
kampen Angåndp ,inyasjenen i Rermandip sa Chur
ChilL nt då Planerfism Man ble enige om i Tehe-
rah''ennå ikke alle Ur sått ut i,livet, smen.de
gjennoMførep'sta.dig ug.äemmermånedene vil kan-.
skje bringe frihåtens Sak fullåtendig peinr. Vi .
nærer ingen trykt4 Vi står samiet og Amerika
kjemper saMmen-med'oss..FLpsøk er gjmrt_fdr å
få istand et varig samarbeid åom ette'r denne
krig yil tiringa-fnihetens sak yidere.fram. yi
vil ikke Utelukke hyttigs ?niceitaytaler f.eks.
mellom de forek>111g4 ehrepeiske  lnn4  ellpr i
AMerike, eller i dpt britiske samyelde..Vi sor
tram bfl den tid da.de små nasjoners rett vil
bli.respektert eg beSkYttet, og den sterkeros
rett vil bli utnyttet å den måte den -skal
nemlig til å beskytte de små."
VestfrciaLns AMerikansko tyrker som har
pert Montebourg rykker nå videre nordover
angy,iper,de ytre forsvarsverker pa Cherbpure,
9 km.• fra byen. De.allierte hngriper langs.hele
fronterd.veherbdurgs-haVn sr innen 'artilleriets
rekkeviddee.' Artilleriet har begynt å bombatdere
byenesdPrryateseaV'Veldeourle eksplosjorier fra
grandter dg Siake déMelerinedaksjoner. Et tykt
tenpeav brandføk ligger over flåtebasen Sem nå
Må-møte alliertd Iframstøt fra S og 0. Det vik-
tige trafikknutepUnkt Briequebec stråks S for
Cherbourg - Ug bele smrådet V for denne by er
mmnset for tysk motstand. Man venter innbitt .
tysk motstand ved Cherbourg som er usedvanlig
gedt befestet. VdTkisefer Bembechter skriveut
tirsdag; Befestningene i Enerbourg overstiger
alt det amerikanerne har møtt
tyskere er dnnesperret cE amerikanerne artvider !
i veldssmt tempe sin koridor tvers over halveya
og er nå i ferd med å drive tyskerne Twt havdt
på halvøyas nerdspiss. Flere landsbyer er ekku-
pert av de allierte og det farste franske de-
partement, La Manche, er på ead vei til å bli
befridd. Valognes er nå innesluttet på tre
kanter eg de allierte styrkar står bare 3 km,

fla byen. Pa vestsiden av Cherboure-halvøya har
alliette styrker rykket fram 8 km langs kysten
8 for Barheville. Amerikanske styrker står nå
mindre enn 3 km fra Saint Ls. Tilly er nå okku-
pert.• Kampene ble avsluttet r Eår kveld 'etter
trefninger på kloss hold. 9. amerikenske luft-
styrker har nå hovedkvarter i Frankrike. Under
sitt Sists framstht I Normandie har amerikanske
styrker okkupert: sia første tyske flyp1ass. Det
ofpplysesat'Montgemery samIer styrker før den
stere offensiv, mens Rommel har ført 'slne styrL
ker fraffi etter hvert og kastet deM ina i kam-
pene. Den franske Siviladminibtrasjon i ø.yrman-

die fungerer utierkeb, ,.?»s 0 '-r
h,vedsete i Baye..dx. Tyskerne kjerhpof ea ioktis]
,r_942 froni".,,i, iFrùnd4ke MoNuis-tr,ene griper
riåefor en stor'del vapen Ng benyter ceg av
den 'situasje‘n - yskerne er 1: Nesten hele forn-
banenettet i Bretagne er ute av fo.nksjon pa grun
av sab'ot.asje. - Store styrkur av tunLe amevi-
kanske bembefly angrep søndag sljerafhnorter i
Hwoburg og flyplasser i NV Ty_SklaroU_Dc.ifljete:'..
ingen jagermotstand ever Humburg, Over 150C
tunge amorikanske ipd.mbefly var ever tyske mål
tirsdag. \StrtV*71nehe:for di mannskapsldse fly
i Pa å Calåd's tiet'aiigrepet, DessUfen anlegg
fur amstiif aViåyntbtisk'elje -i'ilå.htborg,
Hanover 4adéLü dg,Politz.vDe-hadd:e'stsrk
jagereskrebtei, Muke ubemannade"-fly var,uyerå
Englandtmandag ;)g»nUtt til tirsdag-Y-D-Ln:Nåttet
endelsskhd egrack Yar beon ofre.:.En. ter, mengde
ubemahneT:e fly!Ut•skutt iNed'aV •uftve'rn 'Sg-jager(
dvo . ejsea og=på,åpen.mark, AngreeUe'at
fly hv.bk• maktesløs dib • LUftWa•fe a2 Uår'
det gjelder d hindro de alliertes angrep:
lenomèd de Mannakapalbse fly har å
oppmuntre . det tybk'ejfolk o hiåldrelot moraleh
blir ytterligern evekket'. Lufteksperter Lat re'g-
net ut at den gjenbmbidttlige Vekt SGålt kaåtes
ned pr. døgn.er 120 tbnh et ville ta 9 døgn'
å kast-e ned 1000 tshn, Sem RAF kastd ned på en
halv 250.0g 300 amerskandko 'bombe-
fly anerep mandag tyske f pinser I 3 FrUnk
rike.

ar me. er' rykket inn i '2erdgia.:Framz-
rykningen ',"e}t^tseit'iår derfern Pa. vestfløyer hat.
de allderte nadd Trasimenøhjøen sø rykker fram .
på vestsidefl'av denne mot Arazzb. I kystavønit-
tet ved det Tyrenske hav er 5, arne kchrot 15
km. N for GTOSSete. Adriatersyskydtån rykker
de allierte stadig'fram Den-eneste hindring de
allierte har er det dardige 1Qer.r,g dli ddelagte
veier. Franske StYrkar håb fullStendie besatt
Elba  ee  bare et fatall av garnisonen-Unnalapo
Det ble tatt 1.800 faher All  orfTanasert mot
stand sluttet da fairteferraieEble jr.ptå. Danne
by har en meget bra åg dyp havn nå
overtatt administrasjondr i den befilide del av
Italia. Tyskerne har.erklært oilitær unntagel-
sestilstand i provinsen Ligurda,
østfronten. De russiske st.yrker fdrtsettiØ2 fram-
rykningerr'på Det karelske nes. 70 steder er  ero-
bref. BreSjen i Mannerneim - linjeh er utvidet cg
russernesteter i tre mdstve kalonnef fram mat
Viborg'. Den største angrepskelonnen Ejar paral - ,

lellt Men Finskebukta, memn de tc arakee rykker
fram motTNY og  Nø.  Deres hensikt er å kereme i  •
ryggen på de fånske troppene hg siden amringe
Viborg. Det russiske artilleri leskyter byen.
nussiske marinefly har'sonket 6 transportskip
og lt) andre skip. 22 finske cg tyske f/y er
skutt• ned. - Stckhelm-venter finsk regjerinb:s. -

-skifte. Linkc.mies 'eg Tanner vil ssa av, kannerj.
heim skal stå bak omdannålsen. -Hitler kan ikke
avse trdiNper til Yinnland og prever å 'agatel-
lisers den rusøiske offendiv. Gir Finnårud seg,
vil han Si det er av politiske grunner,.


