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Vestfronten. Det er fortsett Siegfriedlinjens ertetna0  ..,,411:-;t både Brest, Boulogne og Celais,

nordfrankflom er i forN7-"iflaGia under kampene Den enette  "rkg ke havn av noen umiddelbar

på Vestfronten; avsnitt mellem Aachen og stretegisk  sem gjenstår, er unte-r-

Basel og linjens  o iscriske forlengelse que. Antwernen er forlenrst i -de elliertes
betre-a-A,ag  D

langs Yhas-Rhirhimonrd ngene ut til den holland-hender, men har: enfr, 1Lke  kunne nvttes, da
, ..,

ske kyst. Sam en fortsettelse nv bevegelses- tyskerne behersker  Sta4:424S3S1 ogdermed

krigens operasjoner, som.i-løpet av li.uker innløpet til denne havn som er en av kontinen

førte til.gjenerebringen gv Frenkrike og Bol_ tets største , har intekte Josseanlegg og nead

gia, forsøkta de allierte to horestøt inn i et tett jernbanenett er forbundet med den

det tyske stillirgssysten, det ene over Aach- ikke fjerne, raterialkrevende front. 1. kft-

en i retning DUren-Køln, det andre gjennom nadiske arme har innledet omfattende opera-

Sørøstholland, over Eindhoven-Nijmegen-Arnhem. sjoner not de tvske stillinger i Scheldemun-

TilsamMen gir de linjene i en stor dobbelt ningen for å rense den,

omfatningsaksjon mot Ruhr. Det innbrudd 1. nmerikanske arme oppnådde. .
Operasjonen i Eklland, som i 10 dager holdt i Siegfriedlinjen øst for Pachen så a  s1 A  n-

verden i åndeløs snenming, brekte betydelige niddelbar fortsettelse av lynkrirsoperasjoao-

resultater, men det lyktes tvskerne den 27.9. ne i Frankrike, greide tyskerne å stoppe til

ved en voldsom kraftanstrenrelse å klippe ved å kaste inn alle tilgjengelige reserver,

spissen av strtkilen ved Arnhem, hvor den  I. men etterat amprikanerne hadde 1Rdet opp for

britiske flybårnie divisj-n etter mer enn en en mer omfattende offensiv enn de i første

ukes karner måtte trekko segtilbake til sør- ergeng hadde kunnet sette i verk, satte nye

bredden av Lek. Det be. a:ltså i denne omgang voldsomme nngrep inn i denne sektor den 2,
r

intet av ferseringen av den nordlice Rhinarm oktober, etter et artilleri- oF flybombarde-

og gjennembrvddet over slettelandet sørøst-
nent som savner sidestykke selv i denne krig:

over mot Ruhrn men det er ganske relt å la •
h1storie. Støtretningen er denne gang ikke
rett øst mot DUren, men nordøst i retning Gej

skuffelsen over at denne meget dristige opera- lenkirchen. Amerikanerne har i fenten km.
sjon ikke kunne gjennomfø-Fet-fullstendir bredde slått en 10 km. dyp bresje i Vestvrl-
overskygge de store pesitive resultater som lens hovedlinje på dette punkt,  or  har bl.n.
ble .-,ppnådd. De storstilte luftlandsetninger, erobret byen froach, noen kal, sør fcr Gellen-
TzWerstnttet av raske panserframstøt fra 2. kirchen. Det er tydelig Et det er en offen-
britiske arnns side, ge britene en bred kor- siv overasjon QV større dimensjoner som her
ridor gjeruv2m det sør:stniga ko.ne.nd nver er satt i verk, og man må mod spenning imøte.
Eindhaven og helt fram 511 Nijnegen ng Weals se den videre utvikling. Det meldes at tys-
nordlige_bredd. fler . ji.:i.ktes offensiven helt kerne kaster forsterkninger_dan ng at_kamnen .
ut.  eltyskerne har nå plaktisk talt oppritt å er overordentlig heftige. Kanskp er det del
angrAne korrlderen som har fått bredde helt tvske vestforsvars skjebne som na blir av-
bnrt til 'sfiertorenbosch, nr de tyske styrker gjort, or man.kan vel vente øket press 1 de
i Sørvesthelland sønnenfor elvesystemnt er andre avsnitt, både i Holland, ved Trier ng
utsatt for en meget annorlig flanketrusel. på Yetz-Nancy-Belfort-fronten, hvor de al11-
Over Eijmeren har britcne 2gså kunnet støte erte har hatt endel frnmgnnr i det siste, nel
inn i Tyskland via grensebyen Peek mot Kleve, hvor tyskerne ennå biter  ser  fast i de gjen-
Disse resultater ville antarelig ikke kunnet stående deler av det ramle franske festnings .
oppnås uten den fremragende innsnts fra de system. . _ .
tropper som kjempet ved Arnhen or scm enga- I Italia er Gother-linjen nå definitivt
sjerte tyskernes elite-styrker, Hvorvidt den gjennomerutt med erobringen av Rimini på 8.
britiske overkommando vil forsøke en ny om- britiske ermes front i kystsektoren ved Adrl,
fatning av Siegfriedlirjens nordflanke gjen- aterhavet or ved den amerikenske 5. armes

num Holland når reserver og tilførsler er forsering av Futa-passet, hvor frnnrykningen
ført fram i noenlunne rcer.frarCid, er det er- fortsetter mot Bolognn. Været har i det sis,
nå for tidlig å danne seg noen mening orn" U- ' tn  venskellggjort operecjonene, men når de
sannsynlig er det ikke, da de utbyrde stillin nllierte nå har passert Apenninene og de
ger tyskerne her kan støtte seg til, antage- tvske befestninger i fjellene, knn man vente
lig er meget svekere enn solve Siegfriedlin- seg en raskere utvikling på Posletten,

jen lenrer sør, og dst flets. åpne terreng
gir meget code muligheter for en omklnuring ' østfrontens nordlige evsnitt, som stort sett
av Ruhr og Siegfriedlinjen fra nord med pan- hnr iatt hvile siden den voldsommie hvite-
serstyrker0 russisk-baltiske offensiv i juli, er igjen
En av grunnene til R-1; elesperimentet ved preret nv beverelseskrigen. yed midten RV

Arnhem nåtte gjenhomføres med utilstrekkelige september satte russerne inn et dobbeltstøt
. styrker - idet nmn satte sin lit til overras- i Estland og Lntvin, og i løpet sv et par
' kelsesmomentet - har entagelig vært mangelen uker var praktisk ta lt hele Estland gjenor-
på havner i noenlunne nerhet ev operasjons- obret, idet bl.e- de viktige havnebver Tnl-
området. 1 Brest srm i Kanalhavnene har de linn, Baltiski og Phjrnau falt i rask rekke-
tyske garnisoner ydet en meret hårdnakket følge, or den  5.  oktober kunne russerne også

. motstand etter ordre fra høste hold - for- melde et Dags var tatt. Etter Finnlands ka-

' øvrig en ev de få rasjonelle strateriske for- pitulasjon har russerne dermed fullstendig

holdsregler som er truffet frs tysk side i herredømmet over Finskebukta, og den marine-

den senere tid. I tillegr til Le Havre og de strategiske situasjon i østersjøen er endret
: små belgiske hnvner hsr ineltilertid de elli- på en for tyskerne merst botonkolig måte.



De hmr tidligere kunnet holde den russiske Øs- er betegnende for den averikangke everlo-m-.gtRa
tersjåflåte Mnnesperret i Finskehuktas Inners- het til sjøe og i luften at den jra11- f I;

te del, og en av de viktigste grunner til at te øyerwgnlig har trukket seg tilbake fra

tyskerne eå lenge sg så hårdnakket  app?dt .tho1&RfIlipoinske farnsinh cg altså heller ikke vlå

mmL7tanden Ved de utsatte posisjoner i Balti-  1.2.11 satt inn på ,:d'-øtte pirinkt •
kna, var sikkert håpet cm at isen ville kopur Luftkmigen i Eu-nupta  har  -'BcrI ttsett fra de

'til å lamme flåteoperasjonene innen russerne stora operasjcner i f.sOdoindelse ned luft-

ver Finskirakta, c  landsetningepe i Holland ,- vesentlig vMrt
kunne sorEnge soarringenemhu 
Det har ikke slått til,  og  russigke sjøstrids- progot av engrepene mct Siegfriedanjon cg

krefter opererer alt isøstersjøen. Indirekte dens fcr maningssentrer, bl.a. har det vært

har denne situasjon allerede fått betydellge.
kastet 50 000 tonn bomber mot 16 viktige

kondekvenser, idet Svcrige hcr sperret sine
jernbanoson5ra. Det er en oppmyking av san

territorielfarvenn i østers-jøen helt for.frem- ne art son dcn der gikk forut for InvasjcuE

nee sk1p; d.v.s. at rolmtemfikken på Iyskland i Frankrike cg gjennombruddet der, og scm

her onohører fullgbendig-, idet svenske skip
lamslo de bakre tyske samb9ndslinjer, ett

alt -tdligere hadde innstilt ell fart pg tvske, _ tegn blant nanse på at ekto'eer gill briige

hatmer,
milltabre spera Sjpner av kansk, avgjøreede

Latrda satre russerne inn en voldson nffen- betydning på de eurepolske krigsskoepdasser

siv feba Mitau-avs&ttet mot ibiga. hvor tvsker-
Den mellomase vi har .onrt imo i de to sis

n '
ne har gjort forbitret motstand og endog kas-, te ukor, med ropsku.sj og sarpladning, E'.r

etter mlt å dønne slutt.
tet Inn friske reserver for å sicre en ordnet vV
retrett ag avaktering A7 de øvrige trspner, Fre iljensefy.rentens Ledelse:  
nen etter-a)t å dømme er Rigas fall nå bare et-,

7%7=7:f  !.A:r2 ;T;TTIFG RAnen
spersmål sin forholdsvis lort ttd, Mele den s s o

haltiske cosrasjon må formodentlig ses smn Tyskerno truer stadig med sine herse lige

epptakten til den store mIsaiske OffensIv på
vapen, son de skal sette inn i den siste av

sentraJ avsnittet, mot Østpneussen, Jet sentra- gjørende kanp, når nøden er største Vi har
cg : ;7: kan

le Pcjen ag Schlesien, Odet russorn e  ferst har
sa P1kt nspenet våpen som vi

villet trygge sin flanke ved å likvidere de
forsikro er effentivl. og Som vi ikke vij he

ske styrker randSsatene,
tenke :83 -En  gi.bruke når eituasj) nen krever

tyi  
abd senitalacsnittet har det i de siste par

det.
, Bruken  "acy vårr hermOige våmen ka_n Inddlor

rksr aare funnet stei eperasjoner av beørnnset cid illse impøeviseros, den må forberedec 1
crfon. cg de pelske patrI cter Warszawa,

sum -sinnene  e g ea annen nate.
kjempet red reltenot  i 9  ukor, har den  5,  nkt. Det cr derfer nødvendig st kvinne sanman
nåtbh strekke våeen- Det er eh av krIgens,. . - gjØr seg  -foo'E  11a,?Ttcl et det da kreves 1nr
stere Atradedier. utrede ansvaret far den

- Sats R7  liVer enk9-1*:: -41-1 rede nå skal-mbet
vil føre for vidt i denne forbindelsee for ' gis en del råd og anvisninger .
forhistarien er lang og komplisert, full av 1-e Signalet til aksjnn hlir i til'elle gibt
pclitiske,konflikter og strategiske feilbe- '

av Idjermsfrontens Ledelse.
OMmalser, ng det 9r gjcrt fnid tåde fra oelsk 2. Ordren utsendes gjennemden frie orerce
cg russisk side. Under enhver enstendighet er ng ever Lons n Rndj-.
Warszawas skjebne en alvorlig adarsel til not- 5.  Ingon nås ln„  SG6.; rive med i aksjoner sum
stan:td.)evegelsen i alle-besatte laPd_om_ikke å .,leke er satt i verk av Mjembefrontens Lene:1
gå til reisning cg avdekke erganisesjonene på Spentane enkeltaksjoner har ingen sjause
et fbr tidlig tidspunkt. stil å kunne føres til en heldig slu,'-;t, men

På den ungarske rt freer de russisk-numenske vil bnro bringe nød sg ulykke, Vmr p1 -J-1<i;

styrker nådd fram til slettelandat langs den dverfor nazinelske trevokasjoner. I Osi-
gamle ungarske grense fra Oradea Ma-re (Gress- ble det således fcr en tid siden gjort eZ

mardein) til Szeged. De truer dermed for al- fersøk nå å sette igang generalstreik i pr'

no-r det tyske sitadells utenverker i sør, san- vokatdrisk hensikt.-
tidig somoppstanden i Slovakla eg et øket rus- Skal aksjonen få den nødvendige sibsk;m1M
sisk press ved Duklapasset i Beskidene repres må den åmfabte alle, bj-de ånds- rg krSors
seøterer en trusel cm dedsdnelt onfatning av Un- arbeidere, sjefer som undererdnede, Ds re
garn, Da de nsMitiske forhold i dette land unntak son må gjøres vil det senere bli
dessuten er labile, må tyskernes bekynringer gjort klart rede f,r,
for oeravsnituet cele taskt stigende, Med sikte nå de vanskelige forsvningsfer-

I traktene ved Jernporten er nå sterke rus- hold  % ske ' re  d-t å t'dl-eom mon  oansea, er  o  ogs,  1  igere

siske avdelinger gått cvor Demsu og truer snri- rådet til å sørge  f :e.-, såvidt mulig f .-å ba.

men mod Titns partIsanstyrker Beetrad og der- vnt i huset.
med helc den tyske tilbaketrekning av Mellas- Vi vet det er vtskslig, så smått det er

styrkene gjennen Vardar-Mnrava-dalførene -. med nat fre for, men litt  larytte kunn gjdrei

1 Finnland fortsetter den langsomme tyske Sc.=rlim må farilier ned spebarn søke å ha

tilhaketrekning av stvrkene i nord under 8-b- litt tørrnelk eller hernetisk melk i huset

dige kanner ned finsk'e avdelinger, De sers, mattc ha den slags, må viss sin san

I det fj:roe Østen fortsetter de amerikanske funnsånd  hg  overlate dette til familier me;

operosjoner på Jap, Palau og Molukkene til- spebarn.
fredsstillende, og utstrakte  fly-  ,g flåteope- I  en kritlsk situaelon kan tilførslene a

rasjonet m't Filippinone synes å hm karakteren vann, ,, gas- e og clektrisitet bli avstengt-

av en avsluttende Lopmyking av disee japanske
.

Man bØr derfor egsa p, andre måter forbere

posisjoner før en invasjnn I stor stil. Det seg. Forberedelsene lør gjennomføres -uten



pairOirn.
Tre-n scm svikter, ydl fnr niltid bld merket

-vvy. -
Alternativer eller alternablv?

har -;ss unl a regne n alternativer
når det gjel4sr avslutningen av krigen i 56ge

invasjon,:svakuering, kapiSulasj,:n Skulle
det ikke nul3,6 å resonnere seg litt neer-
morp:innpå alternaLvet'?

N5,.ppeYDed;- cr i'ke lett for noen
a..g.aette seg til hya Eiaenhover har i sinne -
ng g sdt er det far EisenhoTee - men 4et ser
ieillefall ut son r mhan ;Lele tatt direkte sikte
på Berlin ng tenker r kså rsget på å komme
snareste n-aien dit. Den h=en som måtte til
fer bre nrgt_. (der. kunns ikke nEsre så
iiter) kan han f nod1.Y lrrke noa større
utbytte aldre sieder ,tcr vi nøkernt på det.
betyr det kanskje ikke så rye f nr de allierte"
i øyeblikket at.tyskerne sd,!,r 1 Targe. Fre et
millteart synspunkt er Falkenh-rst vel forvart
i det h:.ye nori og gjcSe ikke sA stor

•

eet -:nlle fakt..sk eceat nye verre .n det
iykkes Eitler å f.yhte ham og hans di-

Vl• a•Taner--U.•t rarar-Ty-tand i tide..
Eakuerdr-'? Faupe VI må tr, at Deff tyske

cr,atkomande hannged bruk for divdsjoher for
tideu, tenker endel pr, ha :r den kan ta dem
fra. Det ekulls.nuekte:de an-o interessent å
ha-øret vsd 7eggen når H1tler og hans genera-
ler gjør opp regnskapeb for fronten i det
høye nord.

Del; byr på. visse f:rdeler fur den å holde
Norge: Med t -Ar kyst i sin hesittelæ kan de
tyske ubåtene rg det ty::ke fly fortsatt skape
en viss usikkerhet i Atlanterhavet .g Nordis-
havetselv  nm "slagetn om iltlanterhavet-for
dengst er tapt. Vår mlybden eg vår svevel-
kis betyr.endel for tysk krigsindustri ng Nar-
Vik betyr atskillig som skipningshavn  f-r  den
svenske jerrdrirden„ (Etterat svenskene har
lukket østsrsjøhavnene for fremmede skip-og
forbudt sne egne å sefle på Tyskland kan
Tyskland lare få nalmcn -ver Ner-dk.) 7isse

illenTer d lle det naturligvis også føre med
seg for Tyskland A ha allier flåte og fly 1
Nerge hvilket ville være en umIddelbar følge
av ctysk evakusring

A hnlde Nerge kre-er på dan annen side neen
divisjaner,.on gn,c1 dsl skLp og visse uunngåe-
llge feeayninger.til befolkningen (f-r å unn-
gå at danblir desperet). Selv on en holdt
transportspørseitlet utenfor er ?..st erLdlg at .
resultatet av regnestykket ville bil: 1.4ce
evakuering. hen den tveko ovetkommand ken
ikke hlde transpnrtspørsni-liet utenfor. Flyt-
ting av divisjoner fra Nerge er først eg fremet
et sprslitl em skip - transportskip eg krigs- -
skdpc Det sam tål gyvon:ao ag sist avgjør nele
evakueringsspørsrålet f:r Den tyske overkennmn-
d; - så å i på "useklig" grLnrliag - er fornm-
dentlig den ting at Tyskand ikke kan avse den

4- 41 -Pd,n fl-1,-nnc..  4  7nrrrn

.a- -
yelholdne tilbake tiI dsdas Reich" i løpet E .1r
noenlunne rimnlig tid. Det ser derfor ut se
Eitler - med eller mnt sin.vilje.- må holtk
Norge til "the bitter end". En helt annen
-kak er at han ferrmdentlig vil .prfive trekk
ut endel tropper fra Norge til sitt hårdt
pvgte Tyskland. Vi må vegre forsiktige med

aa enhver uttrekning snm tegn pg at ovajni -L

eringet er forestående.

witulasjor2 Ja:Men hvoydan?
•

eilerVd mflerbort- fra at
dcvermargen avergir seg med alle rste
(deriblant den i Norgel uten villår, rpn n&r

de ellierte armeet velter inn  i Tyttiinnd fra
alle kanter, må det øyeblikk komma da BItler
regimen går i nppløsning og den argan:serte
motstanden hryter sannen, hvnretter 47,kku)a-
sjonen av Tyskland fullbvidas i løpet av

-kort tid. Krigen i Eurapa er defdnitiyt vun
netl Men hva med oss? Falkenhorsteg hans
Hehrmacht - ng TerboTen og hans SS-tropper -
står frerdeles i Y...rge; de er slått men ikke
Slått ut, beseiret men ikke avvepneto Selv
om sermenbruddet i Tyskland er alarl så full
stendig, kan ikke det forhindre at e tyske
troopene i Norge har den raktiske tåpeadnUrt
selenge de ikke er avvepret. Hvor lenge det
vil-vare før norske og allIerte tropper inn-
'inner seg ag avvepner tyskerne, er ilcke god
A si - vi g:T ut fra et våre ryndigheter ute
skjønner at vd er utålmodige - men det er
klart -at et ekspodisjonskcrps som skal kom-
me over sjøen rcke kan stå der på•ét blunk.
Vi gjør sikkert.FetteSt et-det
gRr flere uker før ncrsko og allterte trop-
per behersker landet mildtcert. Det blir noe
spennende uker/ Vi mg:1  ha lav til å  tro at.
Den tyske nverksnrand64 Nerge, tar til vet-
tet, søker fornelig Våpenhvile ng innstiller
seg på en disiplinert avvepning og hjemsen-
delse. Isåfall må det norske folk'og de
norske bjemmestyrker selvf:lgelig respektere
våpenstfllstanden, av unn?allenhet, men
av pur egeninteresse. Vi har urppgjorte
regnskaper nrnd don tyske -kkupasjonsnalten,
men kapitulerer den,- innstiller de krig-
førende gjensidig fiendtlighetere, har ikke
vi no,T,n intsresse av å. fortsette 1 det snå.
Det konmer faktisk l'are til A,gå ut nver oss
selv. Disiplin:og tilbakeholdenhet-i denne
situajon, vitner ikke cdnt svakhet men omver-
dighet og

.M.en tyskerne er tyskerei Selv om Den.tysk
ledelse i Norge kapitulrer kan desnerate
bander bryte ut-og føre sin egen krig. Og
yi - kan ikke se bort fre den mulighet at den
tyske ledelsen, iallefall fcr en tid, trosse
det faktum at krigen er topt, nekter å kapi-
tulere og tvinger de alliert6 til større
"n pprenskningsoperasjoner not %rge. For OE

betyr begge deler mere nere
ødeleggelser og herjinger.

Ierson de tyska desparadns forsøker seg,
vil de f -inrr at det norske folket og de
norske hjenreetryrkene er baredt. Do.vil få
et svar som svir. Vi advarer derd

vVv
Krigen mot Japan.

Krdgen mnt Japan feregår på så fjerne
krigsskueplesser at vi har vanskelig fnr å
følge ordentlig med i det son hender der

3111, LI _ „ en aks -n kan bli'Påkra-
-net-vårsist,

En aksj.n a alika r mfang  til  bli brukt
uten nødvenddghe, men knever Våre interesser
elkr vAr eere filk dst, så håln kan og vil
d,en bli Sett verk,
DU kreves det 8.7 hver nn-Ceann at han følger



her orpe i. nord ser det imnskje ut som om kri-
gen i øst går d temmelig langseaLL tempo. Vi

;hører at de allierte er gått iland på en øy
og ncen uker eller måneder senere får ci høre
at de hopper over en annen øygruppe. De-
tædjene i kargoene rekker ikke å følge Medi.

Det som i første rekke gjør det vanskelig
oss er de veldige avstandene man opererer  med
dor ute i det fjerne Øston, Her er dot ikke
snakk omkilometer og om mil, det er tu,ener

-av mil mellom øygruppene i Stillehavet. En
kan bare tenke på den ting at ty Guinen er
sllig større enn Stortysklandi
Krigen i Stillehavet arter seg dessuten på

- alle måter helt forskjellig fra Eurepakrigen.
.Jungelkrigen på Stillehavsøyene er villere
og brutalere enn vi kan gjøre tss noen fore-
stilling cm og den krever langt mere av den
enkelte soldat enn den mekaniserte krigførin-
gon i Europa. Krigon til lands blir nødven-
digsfis i ster utstrekning en kamp mann mot
rann, med gevær og bajonetter. Her hadde jn-
panetne til begynne End overtaket og det
tok tid før de emerikanske sodatene ble tre-
net i denne spesielle kampreteden. Men da de
først habde overvunnet de første begynnervan-
skeligheter,  e.nnt du snart overlegenhet, ikke
ninst tskket være de tallrike nye våpen som
ble uteksperirentert spesielt med henblikk
på jungelkrigen.

Hvordaan de allierte fiic etablert herrevel-
det til  sjøss  cg i luften er et  Fry  de mesi e-
ventyrligo eg dranntiske kapitler i denne
krigs historie, Etter Foarl Harbor måtte
amerikanerne hegynns eraktiak talt på bar hak-
ke og det er et ocontyr hvordn de til tross
for åt krigsskueplassene i Middelhavet og Eu-
ropn hadde første prioritet, ellikevel på fore
holdsvis kort tid sikrot seg en betydelig
cverlegenhet både til sjøss og 1 iuften T
det øyeb:ikk Europakrigen er avsluttet vil
de alliertes samlede styrker kunn konsentre7
res mot Japan og da vil det neppe vare lenge
.før Japans "østisintiske immerium" blir knek-
ket og knust,

Men før så or skjedd, kan vi ikke begynne å
bygge epp den internasjonale fredserganisasjon
som hele verden ser frem til. Freden er en
eg udelelig, det hsr iollfall donne krigon
leart _ ss . Det er derfor em gjøre at kri gen
i Østen fullføres så hurtig son bare nulig.
Planene er ferdig os  i  sanne øyeblikk Eurepa-
krigen cr slutt, vil alle tiagjengelige styr-
ker bli sendt til Østen. FYa vår side blir
det formodentlig bare spørsnfl. rn å stille de-
ler a4 vår handelsflåte tildisposisjon, flkke
tropper eller fly. Det er allerede truffet en
antale mellom de viktigste sjøfarende nasjo-
ner am fordelingen av den disponible tennasje.
Det heter i avtalen at de kontraberendo regje-
ringer gcdtar son et felles nnsvar forpliktel-
se til å skaffe tilvele skip for alle rdlitære
og andre eppgaver som er nødvenclig for til-
endebringelsen  ev  krigon i Europa og det
fjerne Østen og for femsyninger til alle de
frigjorte -varåder såvel son for forsyninger
til de Fcrente Uasjoner i alninnelighet ng
til 1nderråder under deres nyndighet. Forde-
lIngen vil bli foretatt av en =entral nyndig-

h?t, et pverste skipsfartsrM, hvor alle dE
km_rm'r&nende regjeringer er represffl~rt.
Det er nnledning for alle andre nasjoner
ønsker det såvel ållierte som nøytrale -
slutte seg til avtalen, som skal gjelde
6 mAneder etter  at fiendlighetene i Europa
og Østen er avsluttet.

Denn avtalen sikrer at krigen føres til
a1slutning med så lite tidsspillo og så stk
.mconomisering med hjelpemidlene som mulig.
Samtidig er det i avtalen sørget for at al:
7_and vil få anledning til å få dekket sine
syeblikkelige behov av forsyninger og alle
ker terc linjer mellot nærlIggende land er
unntatt fra avtalen.

T7Vv

Tysk råsknm på Hønefoss.  
en del nye neldinger f:

unrtagelsestilstanrnil ,I2L9ønefess. De fen

som ble skutt var:  n:snYS r Kåre Filseth,

Knudson (arbeiderY:-og  re  yngre menn,  az
Ssrstad don siste Ir ar sønn av
den tielligere Tre-dUct95r9V Ringerikes Blad.
Filseth  fikk  først et skudd i rnven og ble
liggende og jarme seg. lyskerne kem da.ti
bako eg drapte ham med te nye skudd. Knud
ble skutt da han gikk cver g:',.rdsplissen fo
å gi grisen sinmnt. En av do tre nndre, s
var visergutt ble skutt på velen til sitt
arbeide om norgenen. Og en rdstet livet d
han inne frn byens apotek kikkot ut gjenno
vinduet f.r å se hva det foregikk på gaten
Helseths forretning, en manufekturforretni:
ble tømt for va.rer og stengt. Under hus-
undersøkelsene hos privete ble beholdninge
sv natTarer tatt. En Røde-Kors-sjaffør
sykebil s-m skulle bringe en deme fra Iløne
fosb til Oslo, hver hun skulle opereres,
arrestert Ellen kle tatt cg sjåfføren si
ter fremdeles. Det ble arrestort ialt mer
enn 3-Dopersoner p Honefoss og 1 distrik-
tet,  f;  disse er det nange gårdbrukere og
jordbruksarbeidere eg det er eppstått stor
yanskellpheter Lår det gjelder innhøstning
arbeldet.

vVy
Goebbels som historiker.

I sine ukentWartikler i  Des  Reich ha
Goebbels nå den utakknenlige oppgave å for
klare for det tyske folk kt krigen selvføl
gelig kan vinnes til tross for at £iendene
fra alle kanter storner fren mot og over
Iysnlends grenser og veaner eg våpenfeller
faller fra, ja tildels går over til fiende
loebbels spiller nå variasjoner over terae
"slena mot en hel verden av fiender". kor-
leden lød det trøstefullt: "Aldri i vår
historte har vi kjempet i sterke, tellress
langt overlegne koalisjoner". Løgnhalsens
frokkhet setter ny rakord når hån i samme
nurner frenhever frihetskampon i 1813 som
forbildo for tyskerne idag. I 1813 reiste
som kjent i Tyskland en del av folket seg
mot Nepolcon og blp også befridd, - takket
vme den verdenskonlisjen ned Østerrike,
Russland og England i spissen, som tyskerr
don gang kjeimpet sammen med.

vVt*



:listorden onn;:iestfelens' forlis,
gikk rundt og alle arberd gikk i sjøen. FcmEtter det som ryerkomn. svonske avl- av dem kiarte å korme seg opp på flåten igjenser er det nå mulle gi en utførlig beretning d

_ . ...RV.--veatfAlensferlis. ,Det-var en torsdag
a e kom inn på smulflm,.. Da hadde demt -

- rdstet årene. nen en'av dem klarte å få takmorgen, den 7. .septemberestfalen" av Bre... i den ene. En annen .%1Tdem honpet overbord- ._,, men -forlotrOslo med kuPs for Tyskland‘ Om- igjen og svørte etter den andre

.Som ved
et. bordtvar,287:rann,_derav 20-30 tyske deser- under klarte han 7. kommm opp påflåten_lgjen._-t ,tøter,ag50,norske-peltti,ke fanger. Av de ' De-så nå winske "lyst på situasjonen. Det

g.,.:notake •angene var ca, 20 fra-MoUergt. 19, . var mange nil til 11nd men de bestente_seg
-.:L%-vffieStenHfra Grindj:: Før skipet forlot Oslb ble optiristisk til å sette kurs rett 1,naver -• t( fangeme-stuet sammen 1 bunnen av skipet . i til t-r n:3 fer at den skrøpelige flåten hVert

7prope1lergangen. Det var akkutat plass nok fleblilk truet med ; gå under. Det vnr etwtilat de kunne sitte,: men ita: natten nå2; do hull i seilduken, så.deh lå dypt i vannet- 'skulIer sove var det venskeligere å få Plass og te av nordrmnnene'var så utmntt-et'at de- til å atrekke ut-bena". En liten lampe gav et andre måtte ta tak i dem for å holde hodene..svakt halvlys /Trunnet ag en stripe dagslys over vennot.
• falt inn gjennor en :-.arvluke Ved toppen ev Etterat de baddo VMT± 6 tiMer i sjøen duk--. *rappene : ket det crii en ovensk losbåt, som tok dem-, Stemningenblant fangene Var rolig og op- alle ombord. Den ene aV dem døde på vei til

-r tirdatIsk-eg.for Mangb av dem var det s;In- Marstrandt-7 overnnstrengelse,' og en annen• Hpelthen en-opplevelse å få trekke fi-isk, her- av dem var 2.11stendig som livløs da de kom
2.ig sjØlUft fliglene. De fikk vare på dekk en inn til l'irstrand. Venetter tre tiMers opp-

;:t17es-,tid em dagen og de frydet seg over å - livningsforsøk kom han td1 liv igjen.
v ; Se igje“Sene, helmene 3g skjamene i Oslo- ,I Karstrand ble de reddedei nordmennene inn,-

fjotden, kvartErt hos den norske visekonsuien og hele
- .bt@das morgen ved halV 11-tiden hørte de Warstrands befolkn4_ng var på benene Tor å hil-.plutselig et sMell midtskirs or lyset gikk se dem velkormen t1l-11vrt og friheten igjen.

- plutse?ig. De ble rolig-sittende. men et Blamster og konfekt og telegrammer strønmet
par minutter senere hør:te de Gt nytt, kra.f.ti_ dnn til der, - Den fente av pordmenmne samgere smell og de tenkto Jet in-,1- best å komme ble reddet kon inn til Gøteborg. aan hadde
seg på dekk. Det var ikke antydning t11 pn- klart å konne seg orbord i 9n livb•t ned tys-

--nikk blant dem, en eiter en g:kk de opp de kere. Da disse oppdaget at han var nordmann,
fire eteile ttappene til dekk, Det er på ville de hive han ovorbord igjen. aan foreslO

nt de istedet skulleicaste overbord noe av--clet rene at alle fangane rakk å korme på
denbagasjen de hadde f=t-trued seg. Underdekk: Der vdt_det imidlertid bare -anikk, .

kUsjonen dukkåt imidlertid en svensk jager"-befaleti& ingen ordrer. enhver prøRtde bare disA
npp ,,g SIQ,Ciit-ikkr-ean'rks.),tt S34_.±:~1.1rdHda-seg-SelV, -Det ei- ingen tvi. UM at de--

en ""fleste ville blitt reCt'.ot ,..hadd- det .t s•øHistoriom lestfalens forlis viser ifelk orbord.
-

--- et giird den tyske nentaldteten. Redde seg
den som ken, ver tyskernes:Parelo. Det vil--1-MeiloiFitiden var det blåst cpp icaftig o'g
nok ogs,'' bli parolen:rirtr det synkende skipstormen øket stadig. Da de konepp pri dokkl

gikk bølgene høye som hus og skis-rn heter Ct:.r-Tyskl^nd går under.pet ru3let -
r7vfaretruende i bølgene. En del c'17 nordrenne--

Enest,'.:-- ,.=, .:(Y-gde hoppet-overbord 6g kon seg opp på noen edemonstresjon i Kristiansend.
-redningsflåter. Syv nordmenn  fikk  tak i 11-7- Å :.--,stiansaF,a-fir 6, ny ig wer o.•

:-båt.g1-:k opp i dene Da var det Hetrre, to enestkonde sørgedemonsttesjoner som har
fl.miG-.: kele b:rens befolkning i en verdig ogden beryktede bøddelen fra St-±sarkivet i

sktir-,test mnt gestail mg p poterroren, - og sam-Kristiansand, kom bort tdem red hevet re- . . -. . tidig den mest høyt1dellge og storstiltevnlver og be5rdret dem ut av livbaten. Uten
h‘' ld es' tdl de patrioter son 13'.:e sendt 1 dø--.et ord gikk de Ut og Beinze og en del andre 4- den av tyskerne ved "Testfalen"s forlisetYskere kløv ---op i den. Det ble inddlertid Kristiansand el. en av de norske byer hvorden siste ugjerning disse tyskerne rakk å.., - n gestapo har herjet verst, Stetserkivets-begåt noen minutter enere brakk "Westfalen ,

°r e nye bygning som gedtapo har tatt til1 tlno og livbåten med tYskerne ble trukket ned s'.-.ovbledkontnr, er dtt torturkanmer, En avi -,-g g
sdate delen ay ber,tningen starmer fra

de sbm.bie reddet. Det.var syv nordmenn som
koM seg opp på en flåte,. Et par enå padle-

--år.er.var surret'fast til flåten og det yar
• 61ise.7Sem ble deres redning. Ved hjelP av

.årene klatte de å hOlde.,flåten noenlunne stps
i den voldsomme sjøen, DO drev -.1rIcr7.ng i ot
par timer. En gang kom en svensk y-ger app ndndre enn 6 fra Krlstlansand. Men en vir-like nntheten ev dem, men kzum ikke den xelds selson hendelse var det som gjorde atopp. Sjøen sikk rett på Pater Noster-fyret en av dem, Th Hultnann, kunne begravesutftr Ifti.rstrend, Fyret ligger ph en liten

føAebven få dager etter ålykken. Han haddeholneeg rundt onkring er det tailri're_brott,

-.
flbobye.den Søgne, og varDe-drev rett på Orenningene 4,og :ndde ea her, godt k-;ent Cer. bl.a. baddg det i nerhetenhaade liten sjanse til å klare soge Flåten en fislicer som ;a1 hans venn. En 11. 5 dagerble båret på en bølge rett over brottene, etter ulykken var denm fiskeren elene ute i

de rest Sadistiske gestepobødler, Lepiki; har
her'praktisort alle tortutens frykteligste
netoder fanger h>2.n fikk i sin vold. -
Hundreder av bvens ng distriktets bre folk
er enten arrestert, fengslet, deportert el-
ler flyktet, Naen ET ogs. skutt.

Det var derfnt ikke- så merkelig at det
blant nfrene ved "Westfalen"s forlis ver ikke



sin  bht på ,fiske ikke langt fra hytta. Han
fikk o teC aik som lå  eg  drev 'yannet, og

fikk tak i det. Menekvem  knn-beskriVe hans
fØlelser da' han.fikk se at det nettopp ver
liket:xv hans gede'venn-Hultnan, som var
ret av havets strømmer hjem til Norge eg like
inn.til sin egen elskede hytte. Den ensorme
fiskerblottet sitthede og slo korsets tegn
- eg han husket neen erd nn at "HanS veie er
uransakeligen. Denne underligebegivenhet
lyder'10-nesten som en legende ev Selma Loger-
1Ø±. - eg dog er det bare den nakne virkelighet

Den dpee ble nå bragt til Kristiensand -.og
så ble det eh begrsvelse som byen aldri har
sett mak;r1 til- SØrgeteget strakte seg tvers
gjennom hole been og talte tusener, En verdi-
gete-hylc'est har ingen by-gitt en teopor sønn..
To dnger etter holdtes det en minnegudstjenes-
te ever de 5 andre takerne. Den var henlagt
til graVkape1let-på:k1rkegården, men kapellet
ble heit bGrte i den ueverskuelige menneske-
Maose e-m haeee sanlet seg på kirkegården.
En get. gripende Og sterningsmettet sørgestund
har Kristiensand aldri opplevd.

vVv

Nv demonstrasion av tvsk sicnknpl
Ulie,; W3n.  2ptflTee F Ty7k-kunyoy- be-

-5~ r117 tyske eg to norske lastebhter
ångrepet av allierte u-båter 10 sjømil uten-
for Stavenger. Det første skip i konvoyen, en
tysk 13000 tonner, lastet med grrunisjon, fikk
6/.1 fulitreffer eg sahk på 17 sekunder. Ingen
ble reddet. Kort tid etter ble alle de øvrige
skip i konvoyen truffet nv torpedoer og sank.
Den ene'av de to norske båter var Fred Olsens
"Knute Nelson" på 11000 tonn. Den var på Yei
nordover i hnllnst. To torpedoer traff den
midtskirs, den ene i maskinrummnb, og drepte
maskinbetjeningen. rien sonk på 7 mdnutter.

dens  36  mwnns store besetning omkoM 19.
Under erbeidet ned å sette livbåtene på yan-
net utspilte dt seg dremetiske scener. De
tyske narinesoldater sem betjente båtens an-
tiluftskyts, ble grepet aVoanikk og forsøkte
å trenge seg epp i de båter som var avdelt
til de norske man e akaper, eg disse ble truet
ned geværer til å forlate baene. T de båter
Sem Pirl fikk på vonnet trust tyskerne ogse
med geværer de norske til å ro, men ble av-
vopnet av nordmennene og måtte ta sin tørn
red årene de ogs. Alt ialt omkom 270 nann-
av konv.yens besetning.

vVv

NORGES-NYT1t:
7175tT-S.aSeetasje på Horten. En norsk jaeer som ble peb-eet7nt i  1940  vor nå nesten helt

masser sv vnnskeligheter i forbindelse med greterialmangel.

TySkerne har enclog forsøkt å frata afteiderne sonnerferden Wer å få tegeren ferdig. For-,
laden Tent det sted en oksplosjon embord og jageren sank pg-den indre havn. Tyskerne har
ng arrestert direktøren og fiere andre funksjonærer ved verftet. Men det blir ikke flere
bEter av 'det,
- vVy

RaSjonerinn:skortene, Det fremgår av nnister Ihists erklæring i dagspressen at  1/5  av de
raijoneringsITO'Ft-On Hjemmefronten beslagln, er komget til rette. Det fremgår ikke ov
erklemingen hvordan dette er skjedd; men dersom det var politiet som hadde funnet dem,
hadde tek horr Mlists orklaering hatt en mere triumferende tone. Det er grunn til å tro
at det Gr Hjemnefronten som Irar sendt den tirtake, da dat har vist seg at maktheverne i
denne rasjoneringsperiode flae har holdt kortene tilbake for enkelte samfunnsgrupper el-
ler arsklasser. Det sknl bli interessant g se on hern Whist er 1 stand til å innfri sitt
løfte UM;full -epphevelse av restriksjonene dersrm resten av kcrtene blir sendt tilbake,

7177

P?r-Grinier mann nådd opp i fangenumner 1L.800, Der er for tiden over h000 fenger på
TG:ti:nr :77-inst 1500 for mange etter plassen, Fangebelegget består av foruten nordmenn  Og-
så av russere og andre nasjoner, men den elt everveiende del er selvsegt nardmenn. -

vVv
Lensmann Gerea Stange i Sen sum ble skutt w d aerine eepte, hadde det ikke videre

Hnn fikk med korte mellommon mange ynrsler i form ev små lik-
kister. Lensgannen tek øyensynlig ikke større netds av vnrslene. Noen dnger før skjebnen
innhentet ham, ble fru Stange . slått med forferdelse - da kom det nemaig en likkiste i full,
stØrrei3e til Stanges hjem. Fruen var alene hjemme og nento at det ikke var blitt bestilt

-neen likkiste, men-kjøreren som kom ged  dere, hevdet it adressen ikke ver til å te  feil

av. . alressen lød på lensmann Georg Stange, og derred tok han likkista av vognen, ox
bore,.. Søndag 2)!.0. ringte det på hos 1ensmannen, ren nå var han blitt nere forsiktig,

eg sPurte hvem det var. Det ble svart st det va_r statspelitiet sOm ville snakke te d ham.
Stange lukket da epp, nen i dot samne han viste seg i deren, fikk hen et skudd i hjertet,
og stupte om. Før razziaen i mars var Stange tyskerne behjelpelig og han har-ogsa pa
sawme måte ePPfyllt sine NS-plikber everfor ekkupesjonsmakten til dennes sikkcrt fulle
tilfredshet.

Forleden ble en 19 års gutt, Arne Olsen skutt ned av en tysk soldat. Foranledningen
var følgende: Soldaten, en narinejnet, stanset gutten ute på Grønland og spurte om hen .
hadde fyratikker. Gueten svarte ikke og gikk bare videre. Gasten trakk så sin revolver
oz skjØt gutten ned bekfra,
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I slutten av september er det foretatt rnssearrestssjoner på Frøyn og Hitra. På
den første øya ble det tatt 113 mennesker, på Hitra 18, deriblant distriktslege Hognestad
og fruo. Befolkningen er dermed holt uten legehjelp.

vVv
Etter oksplosjonen ved Kongsberg Kenonfnbrikk nrresterte tyskerne fabrikkens NS-

direktør Mørk. Dessuten ble en verksmester og en tegner plus hirdens bedriftsvern son
ikke hadde passet godt nok på, arrestert.

vVv
Quislingene  føler  seg nere og nere usikre. Etter de siste likvidasjonor av engi -

vere sr det satt jgang fast norgenpatruljering ved spesielle NS politifolk, son kjører
rundt 5. politiets biler. De er utstyrt med moskinpistol som er plasert inne i bilen,
mens to politinenn_hopper ut gv bilen dersom de ser mistenkelige personer på gatehjørner
e.). De to cpptrer fed reyolvere. Quisling  Y.å•et ikko å opptre på "jubileums"møtet
Colossnun 25soptember.

vVv
Mandsg 25. septerber ble stntspolitibetjent Toro lf Mathisen funnet død i Tåsenveien

like ved Nordre GravIund. Vepnede formasjoner cv NS sannin red statspolitiet eatte tirs-
dag norgen kl, 5 igang en finkjerning 99 strøket Sngene - Tåsen. All trafikk ble stanset
og husone ble nøye undersøkt. Mange ble arrestert.

vVV
Det er i den siste tid rekvirert hundrevis sv privntbiler. På nonge steder rundt

landet samles de på store sanleplasser og fvlles red hnlm, som skal tendes på når tiden
er inne,

vVv
Tyskerne og våre hjenlige banditter gjør frholdene usikre på Eatene on dagen.

Fplk visiteres ustanselig om natten og det honder ikke sjelden at det blit skutt på fre-
delige nattevandrere.

vVv
Den ungo danselærerinee Rita Tori, hele fgrilien MArtnann Moe,  0g  redsktør Rolf

Werner Erichsen i Morgenbladet er arrestert.

vVv
Kapellnester Jim Johannessen fra Bergen forlanEte forleden bil på østbanestasjonen.

Da han ikle hadde tjenesterisebevis, nsktet sjåfføren å kjøre ham. Den rasende Johannee-
ser, son war sterkt beruset, løp sin vei og kom tilbake mod n hirdnenn. Sjåfføien' tinkle-
frem bestomnelsene for bilkjøring, non disse ble revet fra ham og har ble selv transpnr-
tert til Hirdstgbens hus i den gamle krigoskolen.

vVv
Den nye utskrivning gv funksjonærer frg handel og håndverk til grbeidsinnsats møter

god m4;sband. En delTredrifter var svake og sendte inn de forlangte sicmaer.. Resultatet
ble øyeblikkelig utnrivning av en rekke funksjonærer og arbeidere. Disse har inidlertid.
så.godt som santlige nektet å møte. De svake bedriftslederne som etterkom myndighetenes
krav en skjemautfylling, har også på Rnnen tte fåttmorke st det ikke lønner seg  å gi
etter. De fikk ongående krav om utfylling nor nye skjenaer, bl.a. ned detnljerte opplys-,
ningGr firmaets inventar.

vVv
De siste angrep nå byene i Finnnnrk har gått hårdt utover Lebyggelsen, særlig

Kirkeie s. Befolkningen  siEl -Egie.liakiie-rJs,  men det går srftt eg planlist, da pnlitiet
skal lede evakueringen. Eylkets kontorer skal flytte til Børselv eller Karasjok (4). De
ledede nasister i Sør-Varanger nd den beryktede politipresidont Holtskog i spissen arbei-
der på spreng.for å komme seg sydover. Ordføreren er allerede reist, eg scm ordfører
fungerer nå sjefen for arbeidsformidlingen, kornisftrisk leder for-fagorganisasjonen .
kkmpfelle og forhenværende. konnunist Rudolf Haugen. Partiet er i det hele tatt 1
eppløsningDe rnr og reiser alt do kgn. Dethnr ven-t endel arrestasjoner blant- den
også, bl.a. fordi .de hsr lyttet på London. - Etter det siste borbardenentet er nalmut-
vinningen helt slutt. Tyskerne srbeider på spreng for å få opp driften  2.gjen, men det
vil nepre være nulig før innunder jul, om russerne tillgter det, da.

vVv
Fra Trondhein neldes om øket terrnr, men også on øket Motstand frg befolkningens

side. HjeriFeTaTredelsens parole om nekting ror borgervoikt er blitt fulgt i så stor ut-
strekning at politiet nå holder vakt over borgervakten, og ettorpå følger ham til fylle-
arresten hvor han må.sitte til han skal ut på neste borgervokt. på denne måten blirdet
ihvertfall ingen hjelp Dor politiet. - Møteterroren fortsetter også. Nen lterne, som
hele tiden kensekvent hsr nektet å møte, blir nå ikke lenger innkalt. Det nytter _

vVv
Bergen ULåthavnen på Lnksevåg ble-angrepet  nv fly L. oktober. Eet skal rase

store bTmEncr: Nærmere enkeltheter foreligger ennå ikke.



Fra Hccnat meldes at gest-apr, kar flyttet sitt heved.ca4-;
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Ved Kongsvinger har tyskerne trukket aski11ige styrkor til byen oe omegnen.
ler og. hoteTrer-e7 1).dnaglagt„ Det nenas at :alt 2000 rann er -k-tartet og nye ventes.

ERA. WIR.111FR0NTEN.  
1\y-Tt fra saken mct dot norske misjonsselskar -
Eondstyrets a.rbeidere serder Kirkedeolrteme cbot" sin prOtest.

'Etterat, hOtredstvirets funksjoræn: og .,mitordåbe•i- hadde nektet å gjØre tjenese
• .for 4et,- kr‘nmu sara ske styre, fikk de- den si ste jkeni juli brev fra Kvasnes og Thunen 1rcor

rfsorrsøkte å påtise at de had de Ldlhgt ç .-bej d6„:: bende Nrutsetninger", og at det
var ho 11,1 lovetrii3iG det de hadde gjort. De fika kra i om s aks a gjentpPta arbeide.d, og
fikk frist til k. augr st. Ingen Dernee tok politiet seG av saken. Skati€5,
og 6 av damene ble innkult til forhft.r 7 august, De fikk aIgét mellem å gjencppta arl».1,"

„det aller å utSkri-es til rr sjonal a:--beidslitnoats. -Alle-nektet å gjen ppta ari;oidet, eg
s51mt.4dig2dla de Protest not å bli utskrey.ct til årbeidsinnsatsen. Allerede 8, aue. ble
damene kjørt til 321a flyplass til -rnskeriet for tvske soldater

Den 2l, august kom ct s e 7r7i,"-±cra-T-Tr'c'etra-sfro-rmTdifie,-e-n-fil-10 funksj -.2ære r , mi s jo-
nærer cg lærere ved misjonsskelen ned pVlegg nelde straks til årbeidsformidlin-

smnest anner marde.g 20 araust. :lle nekter.t å utskrivningen, 1:--edenfor
år.nielde seg sendte de en skera ppobest til Kiraodopartomentet og sendte lcpi til arbeids-
fcrw2idllagen. Her heter det bl,a,;

"Men eckat arboddc fortsetter vi seca f inngrepeb' med gudstjenester, nxeter, stey-
ner, knrser Tigrstiu-dier e ;ter daia eakeites sgjern:ing, W:r egentilee arbeidsei-
ver er nemlin det norske og rai sjc_e:f lk sen står bak selsicopet og gjennrm dets
lovlige v.goner (her: det tidligere hce,oestvro) hetr kalt oss tjd -rår gjerning. Og dette
gruanforhold 1wn ikke rekkes eiler ewbes ved vkii:b4nrn•ep„ Vi er her 'bundeb av vår
samvittighot- og Vår kailsbevissthet, har sitt rot t: Guds ord og er bestent
av var kirkes bekjenrelse.".

"1:år depT ternentet ved-ina;atte" t sca oa det non kommaseriske styre uttalte at dette
llo utvareta Dot nor(2"-ce no cja;Preabllec-4 sanao latcressertt cg resul-

tatet'nå er blitt at selSkapets ar:-e±dere, snm fir1ndeles et fullt r.pptatt nd sine oPP-
gaVer; blar utskrevet tilet annet.arbeldst nmalså stillter:dette forhold departementeta
foraitsanitning i det rette lys."

En uke etter denne erklæring var sendt, beunte statspclitiet å ringe underskri-
verne opp i telef Tnen for å få dem til maCe Dade telefenen g under forhØr
nnktet de r, etterkonme ,ppfordringenu foliatiet holst impe:k å yekke .pprierksonthet
umkring saken forskte å fådem til gna n'rirre1ig ordn_Ing. HV1S le tr :sset ville
de kmsky bli Sendt til Ford - Norge på rdncarbead-ellor .a"do xl Tyskland, men hvis de
nå var fornuftige ville de hjenstedet hvor de arbej_de på Stavanger for-
syningSnennds br. ensels ger Stt3oOlaneL likr til svpr gt for on kr i sten var det ikke
fØrst g frerist nm å gjøre een mildes-be straff, iren

svare fcr sin samvittiehet, Jen CniX; -Er -
-;:t731-t7p<TI1itieTs-k-o-n-ToT oteT;S-rniddarcen sep s‘tats--ael:alot ge beskjed om tat de skulle
hi arbeddskleer med, ble det svå rt at i rigen 16}-7;W,ti 1.7:4T , De bli r hentet inergen
politibilent"_ble det da svart fra pa1iTict - Kleaken 9 eto ncrgeneo 1„ september ble så
alle hentet etatspolitie rg eendt år-ucid pa, hronselslsgeret.

' Statspolitiet nedlegger tplef-ibud overfoa ,prestone Lillohnnr - Sndag 24.
sept. s k r A l T e - - - d fl - s 7 C - J 7 n - 1 1 7 V e r - T F - E r g ; ; ; A U L - j c i i e - S t " O ' . .aTtik-f.orOaTeLE Salen var
somellers he1t full og en av de farendste prerher Da innfant statspOlitiet
seg og i dla forbud mot at vedkonmen`de prest fikk 1p17 til å talo. Den présh somstår for
gudstjenestenc i Banklokalet ,at man tøyel, eeg forepoltirakten donne gang, mon at
prestbne ikka kunne gt noe lrfte å .etterkomme taleforeudeL.

u'annsyriligvis er det sokneprest Lyngeas som har vaert ute. Han har jo aLl grunn
ti 1 å ve?ro sjalu på sine riaraler i Bankl-kaalet, dohan sdv ikke har tore enn sin kone
somtillnbrera Og hun er er.da til ikke hans kone, neb -hans husholderske

UNDER HAKEKORSET. •
taTurir-Er.:Sfrdig med innførelsen av annta r;elsestil standen i Danunrk opp14-Ste tyskerne

"a0-11VEC politi og gikk til ina ..-sort= sjoner- danske poiitimenn. Iviange ble tatt,
men 5-6ono pv den gikk klar gesfttpcs ki(r og er tå-gått under jorden, J"atten til 20.
september lole 1700 pol:t'atenn der- .rtort til Tyckdaad, Natten til fredog 22, septenber
gikk det en ny transport, Deompiks r pr:f: -dret -on fredagen 1,ef-lkningen til
å delta i forebyggelsen r det Lact, og c.er rettioshet tycaorno loadde skapt ve opplo5se

Sarrene dag f-ct tet deåårtemerjcss,jefe.ae vei-tak cm å tre ti ibake, ren pa grunn
av desperate tyske trusler og uta ktene L:1 fulldtendig kacs reviderte de sit-t -:edtak eg



ble stående. Lørdag 23. september everleverte lederne av de fem politiske partier d
tidligere statsminister Vilhelm Buhl i spisset en skriftlig protest til dr. Best, hvor
de forlangte hjemsendelse av alle deporterte eg gjenapprettelse av det danske politi.
Følgende søndag ble det fra prekostolen  i dlI  danske kirker lest en protest hyor kirken
ga uttrykk for sin "harme eg smerte" ovet det.som hadde fumnet sted. - Alle fersøk på å
danne et nytt dansk politi er strandet.

Mananser dr. Bemts %tilling for å være m'get svak og i tyske kretser i Kj.øbenhasm
venter'ren t han vilbli avløst som Hitlers befullmsktigede representant i Darmark av
den tyske pelitisjef i Damark, SS-general Paneke.

Tsjekkcslovakia. Den slovakiske metstandsbevegelse er politisk organisert ved etnasjonal-
råd '15-å 16 na-dieTSre.r somrepresenterer samtlige politiske partier. Nasjenalrådet sanar-
beider med den militezre organisasjon som har gjort en utmerket innsats. I de befridde
deler-Mv  Slovekia.hor nasjonalrådet overtatt adMinistrasjonen og står i regelmessig for-
bindelse ned den tsjekkeslevakiske regjeting i London, som den har avgitt troskapsløfte
til. :De:6 har klart gitt uttrykk for sitt ønske on gjenopprettelse av Tsjekkoslevakia.

Generai Sosnkowsky har fått avskjed sen øverstkommanderende for ddn polske tu%rl.-
e'JG:"- S-d'snko-wwky var irnt alle innrønnelser overfor Sovjet og Lublinpolakkene Jg hadde
kraft av sin høye stilling stor -innflvtelse. Ham avSkjed er derfor en seir for den
linje statsminister MIkelajeyk følger, nemlig urbeide for å komme til ferståele m d Sov-
jet eg de eusMdskvennlige polakker i den polske befrielseskoriteen i Lüblin 0  Man får
håpe at lette kanbidro til å jevne veien tilen forståelse.

vVv
BEFRIDD-,

;$6-"fa7 Dnder kong Leepolds fongenskap i Tyskland er prine Charlos valt til regent
av

!et, be-Igiske perlament. - Hinisterpresident Pierlot har donnet ny regjering.
vVv

KAFITULERIm
ljuIla7, --Bulgardas stilling er ennå meget ukler. Det er nå en måned siden Bulgeria ba
--(51)-å-rigtillstand men noen overenskomst med de allierte er ennå ikke undertegnet.

vVy
NØYTRAL, . •

rTg Fra og med den 27. september sperret den svenske regjering utenlandsk
TaFt -i s7-Mnsk territorialfenann og svenske havner i og ved østarsjøen. Santidig ved-
'eek-regjeringen at gjennenniMevtsumeinntil:videre-ikkm-bovfiges-for reisenfra- Nerge -
gjennen Overige. Sperringen av svenske territoriolfarvann innebærer at den tyske skips-

I fartHg earmed den tyske handel på Sverige helt opphører.
SvenskR Polisf8rbundet har vedtatt en skRrp protest mot deportasjonen av sine

danske kz,11.eger.

Schweiz. Forbundsr?,det vedtok 29. september  a .stepoe_all eksport av krigsrateriell fro

vVv
FINNLARDm Alt tyder på at Finnland ansteenger seg for loyalt å oppfylle våpenstill-
stmondsbetingelsene. Det syn sosialminister Fagerholm i den nydannede finske regjering
gir uttrykk.for i et intervju, gir håp for det ulykkelige Dinnlands frernid: "Noe pro-
gram kemmer den nye regjering ikke til å legge frem, og det skulle heller ikke være nød-
vendig,  ad .dens.oppgave er klart Den har å oppfylle våpenstillstandsoverenskamsten. Jeg
er overtevist on Rt den sarvittighetsfullt og ærlig kormer tilå løse denne oppgave, så
vonskelig dmt enn ken synes. Ingenting ef enklere enn å profetere on en dyster frentide
Men det kon jo ikke hjelpe vårt folk, har å semle oss igjen til de oppgaver Scm

ligger feran oss, :Meget beror jo på en forholdet nellom kontrollkonndsjonen og regj)-
ringen kon bli tillitsfullt og baseres på gjensidig respekt. Vi skal gå til verket
besjelet. Av god vilje og vi har selvsagt ingen rett til på forhånd å butvile vår mot-
parts gede

vVv

SLUTT  PA  FANGETRAMSPORTENE TIL TYSKL2WD3-

Det or neppe-noen begivenhet under helo okkupRsjonen som har rystet oss sterkere

enn katestrofen ned wffestfelen", sonforliste på svenskekysten den 8, september. Ombord

var 50 norske politiske fanger.  45  ner'dnenn orkon, bere fem ble reddet.

Denne begivenhet blir Ikke  mdrkre  rystende  fl.r  en tenker på de perspektiver som

hor åpnet seg med hengyn til tyskerneM plahenmed de politiske fangene i Nerge.



k,
fivor  sander tyskerne norske politiske fnnger til Tysklånd i en tid da hver

bikkmeter tåånRsje trenges til militsere

Pet er-i liftet av vårån og sorneren gått påfallende m nge tdngetransparter til
r .

Tyskland. Nnen berrunnelse Ter.disse transportene eksisterer overhodet.dkke.

All transitt gjohnom Sverig9 er.stoppet bg:de når det gjelder tyeke tropper,•tyake sivile

eg tynsk materiell. pet er egså blutt-prå "he± eSkntrefikken" gjennem aver1ge frn Storlien

til ParVik,) i7skernes behov fUr tonnasje til rent militære formk1 er derfor 'større enn

noensinne. Samtflig blir deree-dispOnible tonmaje gredv1s •g Sikkert redusert ved de

talirike rflaorte vlåtå og flYangrepene mot tyske konvoyer på norskekyten.

ansneråene av nerske politiske fanger til Tysklsnd ken derforbere ha &11 fer-
,,-

— -
klaring: Tyrkerae samler gister. og bruker dem som gisler underveisl

Firrle, hans SS-troppGr år hans Gestapo setter sEgutovor 4 le mdlitmte hensyn.--

Fer dem gjelder detikke:lengor:å vinne krigen. For dem spillor det heller ingen relle

QM nye ugjGrninger føyes til dom som alleredc Gr begått. De, vet st deres skjebne er•

Leseglet i eamme ç5yeblikk Tysklands m derlag er militert fullbyrdet. Meat mulig kaoåå -

cg forvirri.-4;, gjerne bårgerkrig for den SP.ks skyld; det er hva disse,bistorlens verste

banditter spekulerer

Det sitter idag,ca.J9000 nordmenn fengslet i Tyskland. .'Derav er enkring 6800 pa-

litiske fanger. I Narre pitter .andre tusener i tyske konseettasjensleirer., Hva Vil

deres sk:,Dne bli i det øyeblikk Tyskland bryter sarnen? Det er-et uriYggelig alvorlig

og brennende spørsmål for oss nordrenn idag.

- 10-

• Vår' frihetskramp har krevet nange er stere offer. De som er falt i kampen emg. de

som i de tyske koneentresjensleirone er dem som har efret og lidt nest for vår

felles sak, liVeå enkelt av oSs står i dGn dypeste gjeld tildem, hyert overgrep_tet, dem

er i virkeligheten et cvergrep mot oss og mot vårt land. Vi vet at vårt land er

ikke ftitt f-år aen aag alle p3litiske fanger har fått ain frihet igjen.

DetriJrfrcsceot de sem ennå er'i Norge nå ijcrigees siste fase deporteres

til Tyskland for å brukes sårs årikker i Einuaers "fredsfOrberedelaer“. Vi vil ikke

vike r'lbake for aibruke alle ae ridler vi rår 049T for å hindre at dette skjer,, Og

vi skal sårge fr  cYb  enhmer tysker s7.mer medskyldig i disse krigsforbrytelser skal bli

trukket til anevar,

Alle nordmenn står samlet nm dette kravet:,

.p,en flece fanger skal sendes ut av landet1  

Lat 1..11 slYA: på fångetransportene til Tyskiendt_
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virksoehet i det okkuperto eolgia..

•eeltieum. I Eetlamd har tyakerne eroklamert mobilieering og man venter det samme 1
Lettland og Litauen,, Alleredo våren 43 b/e ersklassene til 25 år mobilisert,  e  vår

ble le felgende 10 årsklasser kalt under fanene og ytterlieere 10 årganger, opp til

45 år, skulle fdlge etter, Dertil kommer erbeidsinnsats av folk opp til 60 er. Mee

sultatet av uteerivinge're karakterigeres som "meget derlege„ De ferste årsklassene
ble spredt over östfronten og i andre okkueerte land, ESternes kra-v em ^e  bei sendt

til egen estgrense negligertes fueletendig, Lefteeruddene fdrte til masseflukt fra

arbeidsielrene. Fre en leir ved Tartu, vesentlig eludenter,' forevant 90% i ldpet av

14 dager, Sterstedelen• av mennene i de eldre årsklasser foesvant . tilekOgs, der t

senvis bor i kratte hu ler , laereog aysiderliggende gårder. Estnisk pOliti som ble

,aendt ut for 8.fange inn wakogsbredrene" forsVant for en seor del selve hvilket hadde

tilfdlge at estnisk poleti ble sendt til Lettland og POlen, mens politi fra disee

lend til gjengejeld akulle komme tie Estland. e Etter den mislykkede mobilisering har

tyskerne nattetider latt byer omringe og de petr fnet arbeidspeiktige straks bortfere

i lastebiler etter å ha avtvunget dem en erklering om at de 1.eiste "frivillig for å
orbeide ieTyskland. .0gså ugifte . kvinner ble innkelt og tildels umidde/bart bortfert

til evearbeed i Tyskland. For i hindre flukt er det-lagt strenge restriksjener på

bevegelsesfriheten. I landkommuner er det forbudt å frlate eejemmet ueen tillatelse.

For lemgre reiser kreves en spesiell tillatelse forsynt med foto. S/ike ti//atelser

får bace tjenestemenn i tysk civilforvalenhg og estniske embedseenn i begrenset ut-

steekning. - Kystflakere må ha tillatelse hver _ eang for e kunne fiske med motarbåt.

For å eindre.flukt med moterbeter-me eierne innlevere motorenes magnet em natten. -

Stcherheitsdienst (SD) ret tet i begynnelsen vesentlig Sin oppmerks een het mot kernmuniste,
Sympatisdrer, Men etter hvert har einteressen" vendt Seg mot pebbritter, Finnlands-

- ponnar.og estniske patriotere, (3m1, registrering v.hje ae, "folkeavstemning"e)

I et manifese til deil etniske følket proklameres det et organ som betegnes
_{.stninka republikens Masjonalkomite, Det reeresenterer alle politiske grupper i og

-utenfor Estland som stStter selvstendighetstanken,

polgario artaeider for ered med Inglead og USA. Under forhandlinger som

har vart fert mellom Bulgeria og Sovjet (som Lkke er i krig med 8.) har den bulgarake

regjering gått med på  4  forby all naligtisk og progopmanok propaeanda i 8u/garia.
Videre er hele den gamle politiladelsen avtatt og h3ye offiserer fra armeen er utnevnt

depas sted. Alle politiske farger er satt på frifote Videre-er kll ok r pert til

T  d steppet eg etet-ministeren har til og med forpliktet seg til å eppfylle Sov 

juts viktigste krav, fullstendig evakuering av elle tyske tropper i eetre og nordestre

Bui.napo Statsministeren Som har armeens stdtte har åpenbart besluttet å utnytte

eeyekernes svakhet for dyeblikket 1 Bulgaria, hvor tyskerne har knapt to divisjonere

Sabotasjen og den passlee motstand eker stadig i Ungarn. De ungarske solda-

tee er lite verdifulle for tyseerne, som til gjengjeld finkjemmer den tyske minori-

Leton i Ungarn for rekrutter,

t-sjakoslovekial. Det meldes om stadig mere omfattende partisanvirksomhet i Karpete.-

-11kre.ina 0 Totelmobiliseringen  I .Slevaela er nå begynt. Ifelne vedtak av det slo-

- vektske ministerrådet er almtnnelig arbeidsplikt for personer mellom 18 oe 60 år

5..nnfört.

Hel'as, I juni henrettet tyskerne.over 1000 av innbyggerne i den greske byen Distomi

een represalier f-r at 30 tyske soldater var blitt drept i kamp mot innbyggerne.

Ses :-epresalier har de også brent ned byen Kleisoure i Kastoriadtstriktet.

Romania. Den rumenske legesjonsråd og legasjonssekreter i Vatikanstaten har forlatt

sine pOster og meddelt at de ikke leAgre vil våre i den protyske Bukarestregjeringens

tjeneste. Det snakkes åpent i Romania om at dan kjents bondeleder Manu har dannet

en "fredaregjering" sont venter på tur.

Den engelske regjering har foreslett at det sluttes provisorisk fred med

U7e1:e,, Forslaget er nå til behandling hos  da  amec r ikanske.myndigheter. - Rom ble

OV€.rlevert tie den italiens.ke regjering 15, august, En tredjadel:ey det italienske

Område er dermed overlatt den italienske regjereng. - Tyskerne har brent ned en ita-

eeensk by som represalier for .belolkningena obste r ukejon og 73 politiske fanger i en

keesentraejoneleir er heerottet.

Fralke. Tyskerne har brent den franske grensebyen St. Gingolph og har dermed full-.
byrdat en  av de mest brutale represalieeksjoner de hittil har foretatt i Frankrike„

SS-menn tente fyr på byen med illkastere og bensin, Da så godt som hele befolkningen

hPdde unnsluppet til Seeits gikk det ikke mange menneskeliv tapt.

etterhvert som de allierte vinner terreng i Frankrike griper partisenvirksom-
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hoten mere og mere om seg. Det me1des bl.a, om vepnet motstand 1 Parte,

Danmerks Danskene blir etadtg dristigere. t eine aksjoner. For em tid siden akts
10 saboterer å storme Taarbekfortet i Kjabenhavn, hvor den tyske krigemakten har

vApen- og emmuniejonslager. -Aksjonen lyktes imidlertid ikke, men sabotören'e.onnslepi

Som pretest mot mordet på kunstneren Otto MUlow gikk Helsing8r i begynneleen .

av august til generalstreik. :Med• unntagelse av post-, telegraf, telefon og jernbane,

trafikken var alt arbeide nedlagt,' Etter forhandlinggr med skarpe trJ,Slar fre ty4+

kerno ble stretken avtelåst, Også i Kjdbenhavn og andre byer her. det,Vbrt korte

proteststreiker i det siste.

VVv

DE NÖYTP,,LEs

Tyrkia„ Som resu1tat av ukelenge forhandlinger.mellom Tyrkia på  den  øne side og

2ngland, USA og Sovjet på  den  annen side kom Tyrkias avbrytalse av de ökonomtske og

diplomatiske forbindeleer med Tyakland. Nytt Utover dette foreligger-foreldpig'ikke

men det er overveiende aannaynlig at de allierte i alle fall vil få flybaser'og

flåteotdttepunkter på tyrkisk område, Direkte krigsdeltagelse fra Tyrkias side er

drLrct ne'ppe aannsynlig, hvls da ikke. Tyskland sku/le tå initleti"vet. Foreldpig

forholder Wilhelmstrass'e seg "avventandee, som det heter 1 tyske-maldinger.

Svetts» De syeitsiske myndigheter har vedtatt at"bare "eivile-hvis liv  er  i fare og

acm ikke har annen mulighet enn.A flykte til Svelts" skal gis adgeng til landet.

Men"persuner hvis holdping overfor Sveits har gjort dem uverdige til Aerholde asyl+

rett, vIl bli avvist". Sveits aitter ved denne tilfdyelse åpenbart å stenge grenSene

for de tta“enske fascister og kanskje har de også de tyske naiister i tankene,

v Vås

UNDER SOLKORSET.  

Fra fl auguet har "poliiipresident" Askvtg tiltrådt sin atilling igjen etter

nesten  1 år$ sykepermisjon. Det er som kjent snart ett år siden Askvig var med på

mc.;.det på palitifunmektig Gunnar lilifsen, eg dette tok så på ham at- han måtte  innds

leggee på Rede Kors hvor  111.1  lå i lengre tid, Siden har haA bodd hjemme under •terk

poJitibevoktning. Askvig her, alt gitt ordre, til opphevelse av flere av stedfortre+

der odjutant Stephansene, disposiajoneri Askvig skal altså nå til med ein tåd

lig_-e r'oppgaveu, å ddelegge Oslo gåmle goda •politikorpe.

vVv

Den såkelte trafikkråd L'Orange t Trafikkdepartementet maddelte forleden at

det nå vil bli fullstendig slutt på all bilkjdring som ikke var helt livsviktig.

Dette gjaldt også kjdringen med generaterbiler., gek dette skjuler det seg det for+

hOld at tyskerne under den . katastrofale mangel på bensin Som rår her, er gåt-t til

febrilek oehygging til generatordrift. 81„a, gjelder det.te,Organisation Todte tid+

ligeee benstndrevne btler. Det tidligere forbruk av generatorbrenne er satt  ned

til 57 8eneinen er det praktisk talt slutt med, I, juni var kvoten 5,2% av nor-

melferbruk, i eugust 1.3%,. Herav skal fjerdeparten gåtil tyske transporter ved

norske fihiaer,

vårv

iS går mange veier for å skaffe seg penger, Det siste er at en stor del

'arendalittere har fått mulktforelegg for å he'vert i .basittelse av illegale avisee

i dot fOrldpno år. Noo'bevis sdkes ikkg fbrt. Imidlertid trUes det med fengselsi-

sireff hvis de ikke betalar• Obtene varierer fre 800 til 1800 '1/4ronor alt etter dkoe

nomisk evne,

vårv

I  Mo i Hana opprettes det en ny straffeleir, og en del fenesetsfunksjonårer

er blitV utskrevet dit. Det heter seg at det ar an leir for, kriminelle forbrytere,

men utt‘tlelser fra ancvarlig hold tyder på at leiren også er beregnet på politiske

rIod'Oryorc".

vVår

Germanske 55 holot nylig et stevne i Tbnsberg. I defileringen for.Jenss Lis•

deltok 22 Ss-menn. Kinolokalet som romme': 800 mennesker var leiet for antedningen

og Lie skulle tale der. Det mdtte 51 personer hvorav helvparten var i untform„ Om

natten holdt Jonas Lie med kampfeller stor' fest på et av byens hoteller. det var

rekord i spetakkelfast i hotellets historie og remmene så Ut som en sVinesti morge+

neå etter,„

VVV
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Henrettelsen ev lensmann Horgen har vakt lettelse og tilfredshet 1 Urammens•

distriktet.  Som  lenemenn Horgens etterfdlger ble ansett lensmennsfullmektig Seier-
stmd I Hedrum. Han fikk ordre om dyeb/ikkelig å reise til Nedre Eiker og overta
.Stirlingen, men da han kom dit traff han en annen kar som hadde fått samme beskjed.
• Se-terste.d grep etiansen ti/ å melde seg ut afv partiet up.g,a, rot i administresjoneng.

vVv
Politimesteren i Drammen hsr fått $eg tilstillet en einiatyrlikiste. Hen her

anbragt jerngitter foren vinduene i sin bolig,

vVv

'Dan koMmisariske rektor Hoela myndighet ved Universitetet er igjen utvidet

slovs Ve(dtatt'av uisling. Hvilken glede Hoel kan ha av det med et rasert
Universitet er litt av en gåte.

vVv

ONOGR.BEGHYTTENDE VIHGER,  

rd'Hank-d'haP al1e feriegjester fått ordre om å reise hjem dyeblikke/ig,Log

bare'de fastboende får bli igjen. Samme ordre har også alle ferierenCre på Tjdme

fått. Dat er 8penbart at tyskerne er nervdse og at de venter en aksjon mot norskam

kysten.

vVV
Under hele "besettelieatiden har tyskerne hatt bl.e. BjUlsen skole i Oslo som

forlegningseted. Mennå later det til at de forlater skolen for godt. Forladen

reiste nemlig siste belegg, og de tyske soldater alo da i stykker sengene og annet

kaserneinnbo. Oe norake pengene som de hadde igjen, delte dm ut til smdbarna aom do

traff utenfor skolen. Også Indremisjonsselskapets bibelskele forlates ev tyskerne

i disse dager. Det er marinen som har hatt skolen.

vVv

Det er gått ialt /0D  tog med tropper og materiell over Dovrebanen, Barakkene

rundt Trondheim Jog Steinkjår er brent. FSr tyskerne dro, solgte da griser, sykler

og heeter. SkIbinntnger ble tttt av skiene, som b/m brenti

.
'Det er'arre‘tert endel tyske offiserer i TOnsberg-dIstriktet. De ble fdrt

belsr;I: i lenker.. Det antas at enholdeise'n står i forbindelse med attentatet på Hitler.

vVy

Dagen etter attentatet på Hitler mdttes te Osloborgere på Kar/ Johan. Den ene

trekker opp sin avls og viser den annen overSkriftene. Pletselig står  an  tysk offl-

ser, som hadde iakttatt dem fra vinduene i.Deutaohes Haus foran dem og meddelte dea,

at ad'a1vorlig en'Sak aller man ikke av, fo polltIkonstabler ble tilkalt .og de to

-tioårgnen.ti bSvnet på

vVv

Tyakerne har i lengre tid reservert 40 leiligheter i et av de store Sinsen-

koaoleksene for funesjondrene i Nordag. Nd er plutselig a/le disse lellighetene fri •••

gitt da funksjondrene skal sydover.
vVv

I Nord-Etnedal og Ostre Slidre har tyskerne svidd av ialt 22 hytter. To

nordmenn er blitt drept, to andre kem seg unna. En tysker måtte late livet. De

drepte ble slengt inn i en bu som ble svidd ev. Men bua brente ikke helt ned, så

da doktoren i bygde senere kom til åstedet fant men de forku/lede rester av de to

nordmenn. De ble gravlegt uten å vare identifisert.

vVV

1 Hunavika ved Ordkek, hvor tyskerne lenge her arbeidet med å bygge fundas•

menter for langtrekkende kanoner, ligger disse stillinàene nå rasert. De langtrek+

kende kanOner er fjernet og fundamentene er sprengt bort.

vity
Den tyske gestaposjef i 8ergen er avskjediget ("forflyttets) sin fade 

se å forbindelse med arrestasjoner av den såkalte sknivatikkergjeng". De arreaterte

måtte Idslates etter et par dager og saken oppldate seg I det store intet,

vtiv

I Stamsund og I Svolvdr er det nå så å si ikke en eneste tysker å se. De

store befestninger ligger Ude og forlatt.

vVv

Tyskerne  arbeider  på store befestningsanlegg på Niitterdy. De skulle opprin-

nelig vårt ferdie i 1945. Nå heter det seg at det arbeides etter en 3-.årsplan.

vVv



Ogat her i Gol. begynte el/e tyske offiserer og soldater å hilse med liden
tyske hilsen ff  don 24. juli etter attentatet på Hitler. Det'har vårt foretatt atikkm
prdver på keSerner og gater, visitasjoner av soldaters begasje og av biler foretee
dagatdtt. Som et tegn på den forvirring  som  rådde i forbindelse med attentatlet ken

nevnes at Pressabteilung natten etter attentatet ga morgenavisene ordre Om et ften 
den skulle gis skylden, men senere på natten dukket 'clen nye historien em generslensi
opp og avisenes ledere måtte gå i papirkurven. Avisene var av den grunn flere ttmer
forsinket. Neste deg fikk avisene ordre om  nye  ledere,  hv'er  det under ingen omsten-
dighet måtte finnes noe forulempning av Wehrmacht.

vttv -

Ved Strxnds arbeidsformidling meldte seg'7% av de regIstreringspliktige.
-Formennen ved arbeidakontoret spurte OT-sjefen hva man sku/le fereta seg etter det
negative resultat. CT-sjefen svarte at det var ingenting å gjdre. "Vi vtl nodig
ha de samme kaotiske forhold i Trondheim som i Oslo".

vVv

Til slutt litt å le av.

t• 14 -

/ dagspressen stod det nylig en notis om en bjcirn som hadde skremt  en  bar -
plukker i Nord-Trdndelag. Sarplukker?9 matte ta bena på nakken "aelv em han var
frontkjemperig, skrev avisen. - Ja, kanskje bjarnen i Nord-Tråndelag er like varlig

som  den  rusaiske

vVv

Statens kunStstipendium, som skål vOre iiresbevisning, kblie iår bl.a. tildelt
en maler i Fredrikstad. Denne waler rykket •erieder inn et avertiasement L en  av
byens aviser, som vi ikke kan nekte leserne forneyelsen av å se:

Kerstak.deniet:

RendIk Wils

Vi/ åpne i det nye år 1945 i nybygde
lokaler, närmele annonser herom,
Kunstmaleren er for tiden på Kunst -
studiereiser. •

Eders med åren.

herr kunstmaleren Bendik Rtis.
Gad sommer 1 Norge. -

vVv

Den nye fylkesmann i Sogn cg flordane, forrederen fra Harvik, Kosrad Sundle,
klager I t brev ti/ sin venn Whist oer sin torrlagte stilling. Han ber sin veen
om å skaffe ham "representasjonsbrennevin" fo'r o kroner, han har ikke annet ens

landSdl å by aine tyske venner. "Stillingen her  er mye verre enn på invasjonSfronten",
evslutter han sitt klagebrev med.,

vVy

IDET DETTE SKRIVES får vi melding. cm at Paris ar falt. Narmere kommentarer
manglery men det ser ut ti/ at MOntn-meryn -rd den 21. auguat ar pit•-god vøi til å gi

i eppfyllelae.

vVy

Vår avis kommer denne gang med nytt otstyr. Vi er imidlertid de samme som

*dr, og vårt mål er stadig

ET FRITT, FOLKESTYRT NORGE.


