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.1.,a•i;6sblegiVenh.etn,?. skjer no raskerE enn hovedkvarter og
korrespondenter klarer, å gi  meldinger»i\lormandie, Bretagne cg Seinen er gått
ut gv:dagens. krigsrapporter. Paris, den rJrnte og st5rste av de okkuperte
hovedsteder,  harfått renset luften og derfi trofaste befolkning kan etter 4
års .3,?,/isler .'og-tVeng,:atter. puste frit. Vi er istann til å fdle den begeist-'
ring. som  .  pariserne la ‘.fd. 'då de ;filk kastet tyskerne ut og ta det
fôrste- oppgjdr  med Sine. egneforredere; Det store i denne begivenhet er at
franskmennene ..selv fikk .vwre, medj:å spille an avgjbrende rolle i det avgjb-
rende..byeblikki, ,SoM  rae&  Paris, å meoèh rUde andre franske byer., Tculon,
Marss341, 111 oulouse BO'grdeaux og tec.e2 -Eyskerne ut,
franskmennene, inne Snart vij heie Fra'fikrike atter vpre seg selv Overalt
de •tys-ke  armeer uvegerlig:drevet tilbake pt Belgi. cg sine egne ,grenser,
Vi mtiter ien «<3.e .histOris,ke MOrne , Sornie O , lieuse
som alle har vrL viktige  forsvar.slinjer og Vitne t C111Lgc , b..Ledige
knmper :sjennonitiderne. Denne gang-viT1Htyskerne v,-2re ute Sv stehn til.

'ke.unne, forsvare noen av disse  na'tUrlige''J'orsvarslinjer. Dets or'.4eer
den grad utniaxivrcrt a dc  ha.c me-(.• 'enn nok ~-ed. berge 3 Ine cgne

best . de'kuni Det -blir en .1131sbm et ilJJnge års kamp vender
fra: Slagtarken  FraniTike., - -

I dette byeblikk "blir de-:; Keldt T:ra Ne-fd :d'rankrike at
en 'hUrtig britisk  panserk4:onne har nådd Amiens- p?2,
i löpet ay, 48timer,  ,.Vic?Are er Tbyen 1.4on erbbrt... 50 L-Åi _. fra den bElgiske

greti.See Syd'-dst. 'for Parl:S er byer= 1/1_0 den tysLe grense-
inntatt‘-' evakurer Rouen og e stvf:'.1.:e o.,23-ie
og Pas 'de Calas,, Fra Sdr-Frankrike. er. "nic: ir12; nt.. j'.1J u c gode., HEr,
tyskerne' gitt opp og prdver å „'\.11i_erte .trope7'
ved' den .sveitsiSke grense og sterk, og
I 5co3.c„. og ,s lûr2 t

OraFrF~Lke, t6k tIl har 3C-A,O0tt-; nOnn,c.r (1=,
heter det._ Den StOre cg viltic by erobret, uter,. „

os c rne nn ettc2 at : 2.fljet.
reist buSt niot tyskerne og Selv c_4\.tt -2:11 silk itvt1ling -,Ta-
kanskje å vente når bladet snuddr seg, inn a det vctr R.oazla som ble den för-
ste_by lakeiståtene på. Balkan l',o1;::.skjeen i i;y1 a me d ora soni

kanskje •:3'i2st for tskerne kc,m.en
ordsproget, og 4et får.tyskerT).e en SE2.2Li hcir
på det varrie jernet og snir si det gnE+.stre oa bal el€
tyske armeer,- Iersom gje'ler det- nr1 beY Ti-'s c iL

rike forsyninger-rå oppgis. Russernelger hakk :)6
en uhyggelig grad for Clen tsne overko=ndo, meld -inscr

stormet russerne den viltige svartellwis ondag
kunngjorde Stalin at PloeSti vej:
Rotja:dia på.russerneS h.ende, Dette betyr  i 2ne flhiO t 1/3 av -.-å-
oljebehov, TyskainJ.s, nanedlie 2oc ui e2 I ral.11. dect
syntetiskc produ-sjon (2-cir berrl'ingen) /.00.00,2) tonn, raons resten kom vesentlig
fra• Romania. .

. P. dc .andre f.rolitaVsnitt. ±182 -;/-6.3t't -endel dein
siste tid, men s:!.aget om Warsjawa piligå-±'både foran og inne i se2 ve bven hvOr
polske patrioter kjenper Le'd stor tapperhet sine Lengere
nord har rUsserne hF,;ttbetydelig 2ram00ng OÅ1 2de ed Ta1.11, og t7ske=e
nynes å ha oppgitt forsb:ene på e ic.. Le le e inneslude S=er .Estland
og,Letland. Etra Finnland angdr s er rigshandi.5_ligene her crntrent s'co-opet
oPp-, Og c1et flLi vel-ansses som at Iandet ga.ske seg rL av
ICIgen.'Fol";hendliger igjn prOve
å vinne russernes vennskap. Bulgaria har erkrt senbytrol og er begynt
avvepning av de tys2e styrker som er i londet. Dct er c6Så meldt at okb.pa-
sjonstroppene i uo1.avi. og Etns trul:}.e Det siste :3-!,;=c -r
ilke med dagens meldinger .son siel" at Titos st;;,, ke2 har uï cii c e dagers
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slag med; bulgarerne i Serbia. Bulgarske ..forhsndlere er reist til Bairo for
å Undertegne bet_ngelsene for våpenstilStand med de allierte. Erk1=ingen
om nbytralitet taa ikke'som bevis godt_ndk...Bulgaria IrL arbeide se til-
bakt og'gjbre,gOdt. igjen'hya det i sin:eneatående freklhet trodde a kunne
tilrate seg av andres territorium. Ungarn har skiftet regjering og situa-

-sjOnen i. landet er under rask ntviklngUten at det i byeblikket kan sies
noe best'emt om hvilktn retning sakene1 den w3rMeste framtid vil te. Om
Slovalda heter det i dagens:.meldingatvtySketropper er rykket inn i landet
ettersoMdet'hetet, en alvårlig henstilling fra det slovakiske riksstyre".
Det.skeL.vESre konnet til SaMMenstbtee:slOvakiske tropper og tyskerne.,

'DtviUIngeri turgt med  stor oppm 1$or t. En ting synes imidlertid
aikkert:'-Tyakland  er ferdig på'Balkan-, ev4ityret nc-rmer seg rakzt en sdrge-
lig slUtt... --------

I  Italia  harde-al,ltere'Yjeruet seg forbi Firenze og går
Videre nordover. Ved  Adriakyaten står HalIierte styrker foran den viktige
havneby, Pesarop'og franistdtet'mot Gother1I:njen går for fulle mugger. Itali-
enskt,friskarer gir  de a134erte god:stbtte• og Vil ved det endelige oppå!jbr,

Nbrd-Italia,få Utfolde'-seghelt,'
' Luftkrigen konsentreres_nU:vesentlig om selve Tyskiand.

Fralpaser i  Frankrike og Italia  blir veiene kortere til de viktie nål
Tyskland og bsterrikerungarn. bg samtligefår føle virkningene bade dag og
natt.  Gårsdagens  nelding sier  at 750 arerikanske borbefly med jagereskprte

ettrrniddagstiune angrep,Elel og Brenen f .  nens  britiske bombefly  on natten
angrep Ednigsberg"pg-Stettin.  Ybskitoflyrhadde nattangrep både på Berlin
og::EhnbUrg.::.Allierte.flystyrker har i de siste dager utvist en benerktlses-
verdig intereaae'for nordtyske byer,'nen hvbrvidt det dreier seg omavledende
angrep for forestående-begivenheter annet  sted,  eller det er forberedelser
for  stbrre muligens  koordinerteangrep:mOt  Nordtyskland, Vilde nwrmeste

, .dager gi :svaret på. - -
' 1,1111tWeffeatstand-b1it'SVakere  bg svakere ja tildels

usynlig. VI- Ytat ogSå av:i antall pg styrke og har i de siste O dager ve3rt,
lanndndre.enn noensinne. De-alliette Styrker i Nordfranrlike nwrner seg
onrddene for  utskytningsbasene, og derned blir det forhåpentlig satt pn stop-
per for dette'tyskt,Mp om å vinne krigen.-Og hva sl den tyske propagenda
da-ty til.? EOMmer V  2 ? Tine

UNDER ENIZEOIRSET.

EblIand. I en rapport fre Eblland 'beterdet at  100 "frivillige" fra den
OU'Ibriske hollandske arbeidstjenesten )er blitt sendt til Polen for å
gjöre krigsinneats.

.b belgiske patrioter er nylig blitt henrettet. Den belgisle faglige
landsorganisasjon har under jorden gjenop-6tatt sin virlsomhet i det okkuperte
Belgia.
Jngarn. Sabotasjen og  den passive Motstand Oker  stadig i  Ungarn. De ungarskt
aoldater er litet verdifulle for tysktrne:::boritil gjengjeld finkjemmer den
tyske Minoriteten fOr  rekrutter.
1,T.sje.kko..slovakia.. Det meldes om stadig ner_onattende oartisanvirksomhet

Totalmobiliseringeni 1oVakid er nå begynt.  Ifdlge vedtak,
det slovakiskt ministerrådet er alninnell*i-g'arbeidsplikt for personer mel-,

Lbm 18 og GO år innfbrt.-
Bellas. I juni henrettet tyskerne over 1000 av innbyggerne i den greskt byen
)istond som represalier for at 30 tyske soldater var blitt drept i kanp mot
Lanbyggetne. Som represalier har de Også brent  byen leiSoure i Lastoria-
Listriktet

Den engelske regjering har forealått at det sluttes provisorisk fred
ried Italia. Forslaget er nå til behandlinhos de anerikanske myndigheter.-
ombIe overlevert til den italienske regjering den 15, august.- En tredje-

.el av'det italienske område er dermed Overlatt den italiens1e regjering.
:yrskerne har brent ned en italiensk landsby,sor  represalier for befolkningens
)bstruksjon og 7 politiske fanger i en konsentrasjonsleir er henrettet.-
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HjmnMek"ronens -fede1se melder:
Tyskerne har begåte ennå et folkerettsbrudd ved å benytte forsynin

ene som tomneskruer til å fremme sine politiske når. I forrige kortperiode for-
sakte de å berbve store deler av befolkningen sine ekistensmuligheter ved å
nekte dem kort hvis de ikke underkastttmseg nazistenes meningsläse krav. Det sa
ne var  deres hensikt nå. For å slå ned dette anslag fbrst og fremst mot  store
deler av vår  ungdomp har Hjemmefronten sett seg nbdsaget til å sikre seg de nbd,
vendige  kort. En lastebil med 75.000 kort ble derfor beslaglagt.  Nortene vil bl.
benyttet til-dem som rammes av nazistenes sulteakjon. For å hevne seg har t3rsie
ne skåret ned rasjonene ned 6 for storparten av befolkmingen. Vårt svar  på det-
nå vare ab 2roduglogennedsettes ned.ztterligere minst 6_5_“or alt arbeide som

noeg måtetfrekt_e eller indirekte-koffikr'AgAistane  tilgoAep_ og_hey ma alle si
so ikai£ikY -Airs-* s-ke-ine s'. 1.is-oppheve'r sine  represier og gir enhier kor-i—PE
norma de beslaglagte kort bli returnert.

Hjenrefrontens svar:
Da makthaverne i slutten aV mai nåned gjorde sitt fors?5k på å mob

iisere tre årsklasser norsk ungdom, hadde arbeidsdirektoratet bestent at disse,
årsklasserfor å få sine rasjoneringskort,  råtte framvise en bevidnelee fra ar-
beidsformidlingen om at de var rehistrert. Det  eer den gang  for knapp tid til
kortutdelingen til at  makthaverne kunne sette danne trusel ut i livet i full ut-
strekningp nen det lyktes statspolitisjefen Earthinsen å få gjennomfbrt den
noen kommuner, bl. a. Aker.  Hjemmefronten  fant den gang utvei til å avhjelpe der
len  'plangelDå  kort som oppstod, slik at ingen led n5d, og mobiliseringen endte
la også  med et dundredde nederlag for forrederne.

Det var imidlertid klart at nakthavernes trusel om å nekte  rasjo-
aeringskort til de som ikke bayer seg for deres pålegg, var et farlig våpen. Ra-
ajoneringskortene er jo grunnlaget for matforsyningen, og vi har ikke glemt at
let lyktes naktbaverne å tvinge gjennomregistreringen til den alminnelige ar-
)eidsinnSats våren 1943 nettopp ved hjelp Ely dette middel.

Det var derfor a vente et makthaverne ved neste kortutdeling ville
Xr.bv e å  effektuere sin.truse1, i hel utstrekning t -både overfor'de tre arsklassene

det hele tatt dverfor alle  som ikke etterkom deres påbud av forskjellig art
Bekreftelsen på denne antakelse kom med den avtale som 20. juli

)1e'sluttet mellom statspolitisjefen Marthinsen og rikefullmektig Astrup vedrd-
sende aVhentRim  o&forfyrting overforpersoner som ikke  etterkommer,..palegg.av
moffepiII.ge arbeilisformidlirlg.  Urider  avsnittTrb her: 'Safremt ved
omenCes .opild -ssted ikke kan bringeS på det rene t  sendes nelding til forsynin
Lemda  i den,kommune  hvor  vedkormende sist fikk sine rasjoncringskort, om at yt-
•erligere rasjoneringskort .ikke skm1.utstedes0" Videre innlöper det også rap-
lOrtertra forskjellige kanter av  landet om at arbeidsfornddlingen truer motvil-
ige utskrevne ned at  deres rasjoneringskort vil bli holdt tilbake.

Situasjonen var, altså den at lijenmefronten matte vente at ea.
0.000 ville  bli nektet kert. 'Det var bare et svar 15g./ HjemmefrOnten  kunne  gi
akthaverne  på denne truselp og dette svar ble gitt onsdag  9/8 da en av Hjemme-
rontens aktive avdelinger'ved et kupp satte seg i besiddelse  av en lustebil med
et nbdvendige  antall kort, Hensikten med kuppet var naturligvis ikke bare å sik-
e kort  til de befolkmingslag som ble nektet av eakthaverne, nen også å gi de
istnevnte et bevis på at Hjennefronten til enhvee tid vet a gi det rette svar
azistiskovergrep, Det nytter ikke å pebve å forklare disse politiske gangstere
et moralsk forkastelige i å bruke nnten somvåpen i den politiske kame. At det
ar vært et svar soin hele det norske folk er enig 1, er nazistenes egen reakejon
et beste bevis for, flazimyndighetene raser og truer, og utlover store skmttefric
elbnninger til den som vil selge sin sjel. Nazipressen skriver side opp og side

om saken. Det forbauser css ikke at maktheveene blir forbitret når de ser st
;  godt  våpen er slatt ut av deres hender. Dette easeri viser bare levor effektiv
jemnefrontens svar har wert, og skel også tjene til å dekle det tilbaketog soln
ikthaverne ex i ferd med å foreta. 2 dqg ,er etter kupeet,den 1. august_a_ ble det
mlig_sendt tel.egram forsyningpnemgdene om at-kortene sku1le deles
37-dem S--ori 'fo-rside av nekt-et av
i-z-Wfdd-fghet'ene,

Kortene som ble tatt er nå trygg forvaring. Men det avhenger av



nazimynaigaetene i hvilken Utstreaning disse kort blir brukt. Heis det viser
Seg at makthaverne  virkelija har gitt (5»::å praktisere den nasjonal-sosialis-
tiske fordeling av rasjoneringskortene-som de  innledet aampen mot de  tre års-

.  klasser mede vil ikke et kort bli  delt ut, pg hvis dertil makthaverne onnheve
etrattaato e t e o e s m er verks  tt vi e

kt. Det er ikke ,å vente- at ' makthaverne ear imbt dette tilbud og ilet"
norteke folk ert nok.finne te$ i  a e1e . cle byrder ,som kampen fbrer med.  seg. Vi
har fått tallrike beviser  pa at hel.'ee'f'«ket er enig' erdet svar i bar gatt
makthavernee Og mer enn ‘det, Den  Menige1:ettnn har forstått at den kamp ungdome
Inen barefdrt_bg  ,fdrer„ er  ,en kelnp for hele  folkets  framtid, og Menge som fdr
har 'atått utenfor,  er glad  .for a få 'd'qY#1.eanledWing til å  vise  at de gjerne
tar sin del av  ofrene, Le. en,
• , ,

Sabotas jen,
Sprengningen ved Sporveiens busseentral på Kersvoll er det hård-,

este slag  sabotörene til  da  had.de rettet mot arehrmacht, Ettet bombingen  av
Rjeller  ,flyttet etYskerne-reparasjonsverkstedet for  flyansidner og deler et
meget stort 1 verksted pluss et betydeli.g -lager av flymotorer, 80-100 (vesent-
lig . MessersOhmidt) til Sporveiens busseentral på Korsvoll. I dette store be-
tongbygg legret de dessuten en mengde r'edsimp og masidner av forskjellig art.
På tross av en snrsIdlt sterk tysk vakt, lyktes det "sabotbrene" på en geni-
al nåte å  komme inn i. kjelleren heor de anbragt sprengladninger under
verkstedet og lagerets gulv. Hele gulvet ble sprengt bort. VeIdige flammer
og röksdyler sto höyt over bygningens tak. 10.000 hl. knott som var lagret de
kom -brann etter sprengningen. Brannen varte vel et dögn og gjorde skaden
komp1ett. Ile  tyskernes reparasjonsveraSted og lager ble ddelagt. Dertil
noen busser. 1in vet  'med sikkerhet at eingen norske ble drept eller såret.

Denne genialt uttenkte og gjennoeförte sabotasjehandling hadde
•  samme effekt  som et storstilet bombeangrep. Befolkningen i straket omaring

åstedet.er meget lettet over det som er skjedd. Det ver på forlånd stor for-
bitrelse over at tyskerne  på  en slik hensynslös råte lagret så krigsviktige
ting midt i et tettbebygd strek, og men gikk i en stadig frykt for alliert
efigrep fra luften,

' Sprengningen av svovelszrefabrikkene påe Lysaker og I Rdyken er
en lagt statrre katastrofe  for tysgrne enn man,iidligere har ment. 21,1111 Hele
sprengstoffindustrien i Norge er basert „på svovelsyren, og de to sprengte fa-
brikker var de eneste i landet i sitt slags. De hadde lagre for bare 2 xendre.
drift p.g.a. •yskernes redsel for at sprengstoffet skalle missbrukes. Hvis
Norge ikke kan få svolvelsyre fra Tyskland i sommer, år det derfor fare for
at hele gruvedriften nå stanse.
a • I den forlispne uke har Hehrmacht blitt tilföyd et nytt velrettet

slag av sabotörene. På en gang ble en rekke olje- og bensinlagre tappet,
:.sprengt eller dddlagt. Forelbpig har vi fått rapportert 2 sprengte tanker ved
Soon, 10 tusen liter har rent bort 1 Pallingdal og Valdres, i Drammen 100
tusen liter ireerger bensin og over 100 tusen liter dieselolje, Fra Siden meldes
at bensindepoet er blitt tilsatt "noenaapiseskjeer sukker" og er blitt seigt
som krokan. Vi har ennå ikke oversikt ovden totale skade.

FUrergardene åpen mobilisering.
< Vidkan Quisling. har sett -seg nödsaget til å icive ut mannskaper

til sin private garde via Arbeidskontorene. Det var meningen at det var N$
Og etripete som skalle'_utsleives, men de streiker de ogsåi og . så har maktha-
verne prövet å utskrive skikkelige folk. Dette er et forsök pa
og nå naturligvis mötes med et kraftig n e i. Den som med eller mo-t- sin

verve til vepnete fiencktlig_e styrkera_ bef2ar landsforreder -3.
ma ta de fölger som snart kommer.

Når regnsazpets dag reareer seg.

En av Osaols revisorelefakk forleden besbk av en av sine ungdone
venner som han hadde mistanke om art var stripet selv om vedkommende til enheex
tid hadde sdkt å gi inntrykk av det motsatte, lbn sa först at han var kommet
for å konsultere en regnsimpsekspert i anledning av en del inntekter som ved
"et beklagelig uhell" ikke var kommet med i bökene, aan varvnå redd for at
saken etkulle bli oppdaget og at han skulle bli straffelignet, Revisoren svart
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dt det vare en affare som sikkert kunne ordnes i normale former med lignings-
myndighetene. Denne nulighet pasSet imidlertid ikle. herren så godt. Etter en
del utenomsnakk kom det fram at inntektene stammet fra tyslearbeid "som han
selvsagt  hadde veert tvunget til å ta". Revisoren mente at  hvis  han hadde vrt
tvunget var jo saken  Ilar,4a kunne han bare betale belC3pet inn  stra103  krigen
var slutt og framholde at -han a.Jlc hadd, hatt lyst til a. foreare de nazistiske
myndighetene denne inntekten.- Og s iox da Mannens siste bekjennelse  fram:
At det ikle var så lett å beviSe at  han hadde vert tvunet, og at hen når alt

nå haddc helnd orn. ran hadde
planer 0/11 å utvide viksøinheten  etter krigen, og med.: diSse pengenc var det, hel .
kammet innenfor mulighetens grenser. .0m.revisoren ville -gjbre ham den-venne-
tj.enes"te å efiå  .i;gjennom.regnsaperK.Med*ham,pg "behandle" deni slik at de ble
ualsge1i.g .,bådefra :et .polit4.sk og; Synspunkt. .. ,

Det Sier  aeg.,SeA.V, at ,ma.4inen-,,ble vist  dSren. Men dermed er ikke
salcen"13:“  .Verden, nnen går siltertrain gang videre mellom sine regnslaps-

' dige venner: La 'haM 6g: elle- hana ' hil'rkesinnede vandre rastlbse on Med. sine
datlige papiter... La.  dem Vente til tegns'kePets dag.

Men la oss were enige  om at der.  sbal  komme "en regnskapets dag for
‘"),r•-•

Pra Hjemn=i.efron'tens Ledelse: .
Vi har tidligere  -gitt .paroler for hvordan bedriftslecierne  skal

forhOlde seg_ til  denc,gjennomgåelse av ,bedriftene som arbeidskontorene har  satt
igang med, pa .å skaffe  folk,:tj.l.arbeidsinnsatsen. Re-cistreringsakjernaea

og de folk som arbeidskontoret sender pa Ved.riftene for
skal mtites mecl alle de vanskeligheter som en god, norsk be-- .

dr$.ftsl.eders fantasi og oppfinnsomhet er istand tii å lage.
, De bedrittagrener . som ftirst skal undersbkes er ifolge arbeidsdi-

,rektoratets Plan .f blgende:

1«. Pibrikker tor froMStilling av koartetiske artikler og toalettartikler.
2, rebrikker .tur „tramstilling av lempeskjerner og stativer.

Leite~ab-Skke;rr , . ,
etulfatirj:3

..'.11,,eleeffekter og rammetSbrikker., ‘.
tro fremstilling -av reklaMeartiller..

7. " BEdf1fter. tor .framStilling av suvenirs.:,
* thnslietabriler.

9 .'ll'lagg-1,.,0g,rlaggdulefabti,kket.
10.;. Fratatill?.na av stbVsuger•.
II. Sjokolade og .sukkervarefabril'.ker.
12. Plias efebriklers.
13. TeknislekSeiniske fabrik1'..er.
14. Belte- slipa - bg skjortefabrikker.
15. kål-og vektfabrikker.
16: - Trevarefabrikkr.
17. rionf. eksjonsfabrikker.
1,15. Trikstasjefabrikker.
19. Sportsartil-kelfabrikker.

.11 .
•.Sågodtsom alle hkndve r ke rbrans j er .

flr
Detalj-, engros- og-egenturforretninger innen manufaktur, tobakkiv

skotby, jernverer, biler, glass og stentby, kontormskiner, kortevarer, papir,
Videre bedrifter fölgende bransjer: Keibler, musikk, parfyme, skraphandel,
pelsvarer, kunst, entilvitet, blomster, saret maringsmiddelagenter.

Selv om bedriftslederne lager alle de vanskeligheter som kan tenkes
for airbeidskontoret, er det imidlertid klart at arbeidsdirektoratet vil ware
stand til å ;s1CCilre, ut folk  fr.a  disSe.:nringsrener. Det er derfor en nasjonal
plikt for enhver inne disse arbeidsområder a tr effe sine forholdsregler i tide
Den som står ifare for å bli utskrevet, t snarest forsvinne i andre yrker
hvor de er sikre .mot utskrivning.

Vi zinner samticlig oni at offentliae  natur
ligvis irå man heller i11s sbke 'seg over - i -b-e-drifT,er 'som arTeiTer for tyskerne
eller .nazimendighetene. Landbruket trenger derimot arbeid.shjelp, og en bOr
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ge guttenes ekåempel og stikke seg bort på landet.

Enbver som ser denne paro1e plikter å gjbre  den  kjent overfor
venner og bekjente som arbeider innen .ovennevnYe yrker.-

,En tyslycatynskog.
På Stedmo, ca. 10 km. fra kkesjben, har tyskerne en stbrre

fangeleir,eveSentligf« eSerbiske. fanger.:En mils  vei  fra  /,X31dex`,norSke
gutter-t11.-iDet-er.hårreisende:-historier  Som  fortellealre  dehne  fanae1eiren
om tysiernes gruSamheter mat  fangen.e Men'yerre enn tyskerne  var nortkehird--
man~per Somerar  beordret•som hjelpevakter og "1zer1inger".  De'vergelbSe
fanger,bleslåttog plagat-tildbde.-1,htrebjlpnene var ytterst.sni og  ljeSted

et  nalringsIbs  suppe,.så mange-av fangene onkom av underer=ing.
ArbeidebeSt.Odi  i grbftegraving ogsteinrydding, og  nan  kunne rett  soM det var
se,P Inger, Mil'åtupte,av, overanstrenge1ae_og mangel på mat. Fangene nåtte  8tå
oppreist hele dagen., dei'var ikke noe  som: hette ,;pust i bakken'..  Der var endog
satt piggtråd over  do-benkene for at de ikke slulle få sitte. De fanger som
dbde ble ganske enkelt begravet 1angs veikantene. Leiren bestod  opprinnelig
av 600.fanger, men  etter en  kolere-epidemi for en tid siden, shumpet antallet
inn til. 25. De tyske fangevokterne fårevi vel kanskje ikke tak i, men disse
hirdgutene slz1 vi nok nå engang, og da  

Orgier.

Gernsnske SS holdt nylig et stevne i Tbnsbere. I defileringen
for  J'ones Lie deltok 22 SS-menn. Einolokalet, som rommer 800 mennesker, var
leiet for anlediungen. Der nbtte 51  personer hvorav halvparten var i uniform.
Omnatten  boldt  3"onas Lie med kampfeller stor fest på et av byens hoteller.
Det var  rekord i spetakkelfest i  hotellets historie og rommene så  ut  som en
svinesti norgenen etter.

Faotiske forhDld.
Henrette1sen av lensmann Ebrgen har vakt lettelse og tilfreds-

het i Drannensdistriket. Som  lensrenn Fiergens etteriblger ble ansatt 1ensnann-
fullmektig Seierstad i Eedrun. Ibee  fikk  ordre om byeb1i1ke1ig å  reise til Nedre
Eiker og overta  stillingen, men da han kom dit traff han en  annen lear som hadde
tått Sanne  beskjed.  Seierstad grep chensen til å melde seg  ut av partiet" p.g.
Q. rot  i adninistrasjonen".

"Fritt,fo1k".
Politimesteren i Drammen har fått seg ti1stillet en  miniatyr-

kiste. In  har anbragt jerngitter foran vinduene i sin bolig.
"Skipper skute1eus"

Den kommisariske rekbor leoe1s myndighet ved Universitetet  er
Lgjen Utvidet ifblge "1ov" vedtatt av Quisling. leVi1ken glede  Ebel lean ba av
Let med et rasert Universitet er litt av en gate.-

Bare et smi3-

Dagen etter attentatet på;Eitler möttes to Osloborgere på
-4erl J'oban. Den ene trekker opp sin avis og viser derl annen overslriften.
Plutselig står en tysk offiser, sorr hadde iakttatt dem fra vinduene Deut-
ches Eaus foran dem og meddelte dem at så alvårlig en sak smiler man  ilke av.
'o politikonstabler ble tilkelt og de to, boTgere havnet på Grini.

Angiverne.

Vi vil igjen på det alvårligste minne om at nnn nå være
.tterst forsiktig nu om dagen. Der er som sagt en masse  angiverspirer  i  byen,
g husk et deres eneste arbeid består i å utspionere andre mennesker  og angi
ere La ikke disse hyener få flere orfre på sin skitne samvittighet. Idag har
rdsproget "t'aushet er gull" sin fulle berettigelse. Historien om de to Oslo-
orgere illustrerer godt hvor litet der skal til for å bli puttet inn. Altså
older vi kjeft men beholder srdlet.

Vis Rundskue til dine venner, men pass på at ikke avisen
ommer i henderne på nazister og tyskere.

GUD BEVARE IWGEN OG VÅRT DYREBARE FEDRELAND1


