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NOitSK VILJE

Organ for heimefronten.

Norge skal vernes med vi1jer av stål.

Khhonunikeet fra TREMAKTSif0dTHUST2T i. Noskva b1e offentn_ggjort den 1.
a:vc sot,  vtalen er tiltrådt av Nina, som hrr undortet vod sin anbacsa
r  å t  Ookva. Forhandlingene fant ston i en hjerteng og oppriktig Emd.

frie verden og ikko minst folkene i de okkuporte d rnd hilser
-ao:(,nforansens beslutninger mod lysende gledet Ddsdhtningene som er

. Lf veien til av de lengsler ålle folkeslag
om at frede.n.m4mvinfms etter at aksemaktene er knust. Alle dem,

og fremst i aksemaktenes leir,  m,dh også enslige seilere i den frie
som har hatt håp om at der  dkke  ville biLd y»pndd full onighet i
er blitt skammelig skuffet.  »b.skvakonferansens buslutninger er en

:or freden og det intdrnasjonole samarbeids sako Nazistatenes og dcil
staters skjebne er beseilet. Honania, Ungarn, Finnland og Bulgaria

na å redde det som raddes kan. De vil trekke c,ag ut av krigen, me3

_ getapotropper og lÆaends heimlige nazistor hol,dor folkne i sjakk,
everalt gjwrer motstanden.

j)ob=dlerne gjennomgikk alle spsrsmal som de tre regjering,ir hadde sat
dagsordonen. Det ble v3atatt enauldge vedtak for enkelto spdrsmåls

•m:olvmde, andre sporsmål blir gjenstånd for vidore spesialbehandling av
-7.41gs, og en  del  saker vil bli behandlei ad diplomatick voi. Man arøf

to  .sent og inngående de forholdurdglor CR; vfl bli tatt for å forkorte
k-±J;ent Bestemte militmre aksjoner blo dtsks.turt, og det ble truffet vedtri

å'dd-beredelse av aksjonenes iverksette:Hd så grunnlag av et nnrt samar-
iYol mellom de tre land. De tro makter og Fina har undertesnet et dokument

' gnJorstreker betydningen av å oppretthulde ot nert militEert samarbeid
otter krigen. Dette system forutisotter at alle fredselskende folk

ak ba adgang til a vare med i somaro,Addot til sikring  uv  freden. Der vil
osnrettet en rådgivende europeisk kommisjen i London til behandling av
rgexopeiske spørsmal scm oppstar ettk:rhvert som kriam går sin gang0

lonende råd for italienske baker skal opprottes ned renrosentanter for
De forente stater, Sevj.itsamvoldet og Frankriku. Dette råd

vål ogei bli tiltradt av &:‘eske og jugeslaviske representanter.
ii57atgi.ngone:
1. Do 1ellesaksjonene som vi har forpliktot css til mot den felles fiende,

vil fortsette til seiren er vunnet mea det mål for øyet a organisere og å
'orettholde freden.

Nejrustning av den felIos fiende.
i. Vi vil ta alle de forholasreglor som vi ansor nødvendige, for å forobyg

!cigorske konflikter i framtiden.
ILod anturnåsjono1 organisasjon, basert på solvstendighet og frihet for

ohio frihotselskende nasjoner, vil b1i opprettot. Alle stater som vil, kåk
.sluttc seg til denne organisasjon.

det, dyemed  ååepprettholde en nsjonol fred og trygghet vil de tilslut



tede nssjoner sske råd hos hverandre. Vi vil ikke anvenne militer styrke
unntaken mst en angriper - og da bare etter felles rådslagninger. Vi vil
skape en overenskcmst med henblikk på regulering av rustningene til hin-
wirmn ettar krigen.
IflJik

Det er nodvendig at den italienske regjering blir demokratisk, at fas-
cismen cg alt dens onde vesen rykkes opp med roten og at italienerna må
få full rett til å bygge opp frie orgsasjoner og dannelse av politiske
partier for de lag av det itullenske folk som alltid har vært mot faseis-
lren,
2. itslienerne må gis pressefrihet, talefrihet og relig:ionsfrihet.
3, Alla ord anisasjoner, som faseistena har skant, må osploses.
4, A1L dårlige elementer må styrtes fra regjeringen oc. administrasjonen
forøvrig.
5. Alle politiske fanger må loslates.
6. Det skal dannes demokratiske komnestyrer.
7. Fascistførerne og de generaler i hFren som vites å vmre eller mistenkc..
for å vmre krigsforbrytere, må arrestures og stilles for ratten.

Det italienske folk vil sanare få rett til å velge sin egen styreform.
De tre regjeringers utenriksministre har erklært at det overlates til

de alliertes oVerstkommanderende på grunnlag av de instrukser de har fatt,
å bestemme, det tidspunkt, da disse skal settes i kraft.

fu2,gående_fistrrike.; De tre nasjoner er enige om at Østerrikel som var det
fsrste frie- land som ble.cverfalt av naz±stano, skal frigjores for tysker-
nas herredSmme. østerrikerna selv har  dt : 11:v pr son de ikka kan komme fra,
for deltakelse i krigen på Tysklands side. ,i'sterikernu selv må. yte sin
innsats i kempen for befrielsan, Darved de allierte å åpne veien
for det esterrikska folk, fcr de ancre nasjoner, for en varig ired.

Stalin, Churchill og Roosevelt har sen(ft ut denne felleserklaring:
"Når tiden til å innrsmme vepunstillst:_inJ. kammer, vil en hvilkensomhelst

regjering som er-valgt i Tyskland, måtta uLdvere de tyske offiserer eller
menn eller kvinnerl som er ansverliga for kragsforbrytelser, og de vil bli
straffet iføçe de frie lands lover og av de frie regjeringer som er blitt
valgt der. Fh.denne måte vil tyskerne få vite at de som hcr vnit nd 1)å
mishandlinger av polske offiserar eller av franske, belgiske, hollandsko
og norske gissler, eller av det polske folk eller av russere i do områdar
som nå ar befridd, vil bli sondt tilbake til gjern5ngsstedet for sine for-
brytelser, for å bli dømt der.

Måtte de som ennå ikke har besudlet sine hender med uskyldig blod,
vokte seg for, å komme inn i de skyldiges rekker, for de Lrc ullierte mak-
ter vil forfslge dem - om  se  til vardens ende - for å overlevere dem til
påtaleretten og verdens dom".

NOp(3.2'51,TT.::  På Notoddan har de an tid hatt en lærer Dehl som borgermoste-,
I.Tannen er selvsagt NS. Han ble i sin tid satt under tiltele for sedelight  d
forbrytelser mot barn og avsatt son lcrer. Da NS kom til mekten stakk ls •
hodet fram igjan og ble stor mann. Han endte som borgermester pe. Notodde
og gjorde seg helt umulig ved sine vettløse avskjedigelsar av dyktigo
folk. Til slutt ble det for  ille  belv for NS, og borgermasteren ble salv
avskjediget.

Møbdlsnekker Otto Gjellum blo av denazistiske myndigheter oppnevnt
til formann i Jakobs meni;Jhutpråd i Oslo. Gjellum har 7 barn i sitt ekte-
skap og dossuten 3 uokta "bern. Men dessuten var han i besiddelse av den
for fr:amtrodenda nazister nødvendige.cgunskap, å vrre en -sta-Ciffedmt for-
bryter. GjelluM er spesialist på Sedelighatsfrobrytelsenes enrMe. ilan har
vort dsmt til 8 - åtte - drs fengsel for forbrytalser mot straffelovens
§§ 195, 196, 199 13 og 207, som handlar cm blodskam. Da Gjellums kvalifika-



jener pd sudelighetsforbrytelsenos omrnde ble altfor godt kjent i  Oslo5
fnrt Freyland  a  matte tilb,kukalle d.Linevnolsen av nednnen son lormann i
menighutsrådet.

Dela li.

Vi har tidligeru nevnt at biskop Ludvib Zwilgmeyer i Skien hnr anskaf-
let seg nrer og hnr noretatt de re)rste inmlende tak med dem. Men det visdr
serj,- at hons hOyerverdighet enna ikke Lrr biltt dre sd dyktig roer, som huns
bron, thiskop" De,biinn Juilgmeyor  pa  hamar. Lcm LudwiL er i jevn treninL,

en mulighet ibr st binn i nar f=tid kommer til P gd fullt og
hdlt inn for rosporhen. Vi sknl nevnu noun av de resultater som Ludwig
7wilgmeyer oppnndde under un rotur i begynnulsen av oktobor i arie  067  som
okriver seg fra. nsns dgnu ofttoto,n,lsur

dDut ur ingen hegn som tyder  pa  nt kinhestriden dvtdr. Det drives frem-
ieles ut utstrakt terrorvelde innen kirkenenighuten. C')& mot dettu form:dr
len enkelte lojale prest intet. Vi har hatt flere tilfellor  par  disse kanter
evor endog N. S. medlemmer benytter illoydle prester til jordeferd. De be-
aager at de intot formar ovurfor opinionon......... Siden de som avskjedi,
Los ikku knn ijernes eller etter sdkons natur ikke kan hindres i do virke,
Jrisstnok heller ikke settes i nasjondlt arbdid, dr dd: intut vunnet ved  e
evskjddige dem. Da kunnd disse prester bearo hd sittet i slne

har hatt endel konferenser mod P.C. prestr her d.v.s. i Gjerpen).
De or nokse desorientert og motlsse, De synos de far for llten ststte  dv
3avel paTtO som depJrtemont, Det er venskolig fbJ. dem til  a  forsta, at
cirken tickd knn op-titrd uclittsk.  Sdiv  om du er klar Over ah en ikke kan
iy6ege noen kirku yi 1.S. medlummer nn  25a  ferstor de vdnskelig nt det mn
jcru vort  fe:tl n  vinne de stnidendu presten for oss og dt kirken ikke kan

spisoun i den omvultning toom vi nu er o±.3,-)e kirken ma holde sei lec-
Litisk ,bissiv, c)3  neyu sog med d gjsro ovd,r)Luliot gjeldende i en oprdvdt

Sidrlic; er legmanno_rostone  toilboycli6  til  a  se sen stallinjg som -1,m,2st
c:djtisr;.begrunnetDe kommeir uerveu lottere opp i vdnekulnghetor.  pe  har
egs-vDn Jokeltgare rer d blt nerkjunt  dv  embedsnedle:gendo og fristes
lerfor til  a  ty til pblitiake maktmidlen. Ettor mitt svn  Jedr det bost med
in storJetilut tolor,nee. S& et mer ma cn slik gjore-s J7:eleunju done vi
jo anorkjenner de emnuderodloggohdo., 3012 attr sitt prustedrbonie, bom vs.
7.2nde t enheeiet, jtr. de drhumuntdts uttolJlso  dv  21/le- J:j2 dSkullo un
utte av je00 prusten, som h a3  nedldgt sine emboder, kunne en mod ungang
)tsa,ji strtskirken d . Da er det jo foktisk do embedsnedlegJ:,:ndu som dog hol-
ler stdtskirn gnundu. j)Jn storstilut toleranse, ma da bti Jeg hol-
ler ga en helt upolotisk vidsynt lanie innon kirken mod minst mulig inn-
,r2p. Dervds. us,J,etud liseroe Lirkestr Jdon, som jue ikke tror  kan  nedluggsa,
Fa dutte vdr "bieko,ens“ o,ne utt.ailuleur om rosultetut etter notorsokone,
anoss nit  me  dct si,js et hrns hJoyervertigbet tkkb er uten hvalifikasjonor
denno idrettsbron..Det seer tthe litu rt denne forblinneno kirkelige tcir

'orlet, som  hdr  vdrt en av  de  mest nedkjdre lorkjempere lor  d  fbrfolge  dp,
:on&slo  munignutsrad  og  prester,  na  r storkt inn for on irstorstiLittol)
-nreset. Ludvdp, stil„meyer draver nin rossort utter ssmnine tre-
ineb,lnn som broren Lbagfinn) nyttet undun sin roning ya Mamar og son Ibr
rern-.> vedkomItonde isrte til malut a uli .vskjodigt som biskol. Det er
len tvilsout cm Lucivi oj,ndr enutde rcedltat - ikke p grunn 3re mdnglende
Jnergi oLL iver som roer, mon ,a 5r. . nt deme na er megut venakelig tbr
rons ovorordnode d finne en na'ilLrest, sem dr villig, til n innte hans plane
.a Skiens bispestol.
SoknuHrost Lohon n.c. ) i Solum scntte den 2. oktd. ar s.Onno innbe-

eettrinon til biekorun i Skien J d Det or et me tot bok17gelig torhold tt
:kke L.n5. medlUmm.sluttet OL ein sine preetel'. Bagdtellur eg dissentermen-
:olitut adeleg,er ed spliLter. Nolla. or et dtaelt oksempel. Fra myndlighutenu
mrde sijos krafti, fray belst ira nayente biLld om at det or plikt for alle
.S.ffie ,lurtmer til n slutte, 001 o stattc nlle sine tillitsmenn, Jegsa



prestene. Jdg tillater meg ogs• å nevne Skien. Faktum vil visd seg å vo-

re st ingen irest i lengden holder ut ned en så dre;.cnde passivitet2 o3

lza oss si. cnsv:rslhet. Det skulle dog innen våre rukker ikke foz-skom-
me hva Lion zristus til kule sabotasje eller "utfrysing" av egre nel

betrodde og an8varsfulle stillinger. bdt viser seg hvor stor menjel det

ennå er det som Fcrerdn kullep "nusjon.1 disiblin". Man merker jo det--

te ikke bare P.L unnfallenhut når dut jjelder irammrte til kirkene, J(Jen

ognå når det gje1der lagsmetur. Her ville ut besttflt påbud eller en sterk

arceell fda hcyeste holu sikkert gjrre gamix5 vfrikning. jleg tidlåt-r meg.
be biske_.tn ta seg dv soken. Forholdet tr ikke ut.:ne_et her i Solum -

hvor framn;:td er transke bra, medlunst-Jlet tc.tt i betraktning. - Neil og

Lckun.sign.).
.Liskop. Ludvig Zwilgneyer i Sk-len sundte soken videre med denne påteg.

ning: " Vedheftede innberottninj fra Lrken. Den utt2J.er den stemnins son

hersker innen distriktet her, nt N,S.ned:_ener ikku slutter opp om kir-

ken. Men dermed kan det t oyeblikldit 1ntet gjcres. 3 rlig brokete er for-

holdene i hvor prosten og-så har vonsteligheter ned portifellune.

Skien dr det nec.e ledende - ersoner innen Kristen Slinj som ikke 8Cker

kirken. Å nålag_.e N.S.nedlemudr plikt lar seg vel ikke :-raktisere. For

øyeblikket (er vanskelighetene moget store ior nyordningens erester, men

det er ikku mulij å Jell bort. Jeg tror det er nrdventlig il „resi-

sere hva vi Crisker å oi_pnd ved holde ut. Den linje som da nelddr sus fo:
meg, dr den sumse son jeg tidligere hcir pukt z at de enbedonedleggende

prester e_j vi ondre nå bygb den norske kirke i felldsskap. Det vil si

jo snarre det kan skje en ut_tvning dess budre.”
Slik innleder mån sin rotrenin.,.

30.£1'(.9:1(tvNI-.4el
BilludreVyen reaigeres dv N.S.nznnen Finn Myklegard og na durfor ikku

kjøh-es Av hederlige nordnenni. uladdt er et ty,jisk tysk propogandmorgan,

Disse forl gene er boykottet eg ingen me kjc.ge bdker mdd AisSe Id_rfiners
navn, u,nsett om lokenes innholu J- tnne 8er harmldst ut
LLIX FOREAG, Kitiviz)Ablb FORLAG, CENli.ALFOELRGET, GUNLAR STENERbENS FORLAG,

I.M. STENEdUENb FORLAG, VINING FQPLAG a:GELCKE THRAFS FORLAG, AMOJ FOR.

LAG. - GYLDNDAL NORbK  FORLAG  er nruhtstisk ledet. Nye bCker derfra er
boykottet. Eldre litterstur, klåssiKere c)(. skelebker er 1KKE boykottet.

Nazisten LARS HANSENS sanlede verker er boykottet. H. Aschehough Co's
forlon fikk i. sonmer nzt.istisk "konsulent" son etter o-;:,pdrag frs Kultur-

departementet skal kontrollere iorlogets bcker. Dermed er ASCHEHOUGMS

Nv7, BølM DONTOTTET. Eldre litteratur og skolenr;ker er ikke boykottot.

Farlibe våpen. To uldre Osleherrer5 godsuier 5estie Egebefg og advoket

Xdol? &;-;1» er arrestert etter at t;:skerne hadde funnet noen hogLatroner

i jed_erklubbens hytte ved Re-stadvannet.
I sisste nommer av Folititiddndo ble ti nerske SSfolk (NS) etterlyst.

sjeren for førergorden cr innlagt på sykttrisk evd. Ullevold sykuhus.

Etter brannen jå Nonjordltdatrot har tyseznd orrestert skuesplilernd

Fer Aabal, Jcrn Ording og -bnu_9L1d behwensen. To nv teatruts åndne Zunksjo-

nrer er også arrdstert.
Norges legelorbunds ticsskrift ( oktoburhdftet. side ,2-e5 ) ksn en lese

dennd annonsen 2 norskd lejdr, 1 1 indre:eddicin og 1 i kirurgi, kan få

stilling i tysk tjeneste  ved  Bnjepropetrovsk. Gode betinge1ser. Henv.

Innenriksdelartaudentets helse:mdeling. Etter at den rcie arme her gjon-

erobret Dnjepropetrevsk blir det sikkert me,et vanskeli.- ior norske nazi-
-leger å få ansettelse på -rode betingelser" L,or.

Om kvellen den 30. sept. d. å. ble det oppddget at dut var forøvet inn-

brudd i radiolageret i Dj:n'ntvedt Lorsonling;slokale i Solum ved Tors--

grunn.- Etter bpptellint nv npp3rflt=e Let set,r, at det man lot 157.

I et snnet radi.olager i Sulum nanglet det 6 apparater. De gjenvnrende

appar2ter er flyttet til "Hirdhusdt" i Skien.



Siste nytt.fra frentenetgam._..
Fovcietseriveldet: Time for ttmo rykker de røde ormeer na=ere den  polske

cg den romanske grense. Etter Kiews befrielse, moraenen den 6.november , har
russerne under sin vifteformige framrykking nord-vest 2  vest og syd-vest for

byen fullstendis everrendt og brutt jegjennam de tyske linjend. Russerne

står nå, etter 11 dagdrs uhvbrutt framrykking, vel 130 km. vast for Kiew

ettor drobringen av det viktise tdske stotteeunkt Shitomir. Denno byen ble

orobret sist tirdag. Tropper fra Shitomir har rykket fram oo cmgått Berdt-

tsjev, ca. 150 kmg s.v. for Kiew. I nord-vastlig ratning rykker flero kolon-

ner fram over en bred front mot jernbaneknutepunktet Korosten. Her ble be-

fridd ytterligere 50 bebodde strøk i forgårs. Ifølge siste meldinger står

ruSserne knappe 40 km. fra byen. Berditsjev ligge*40 km. n.v, for elven

Eug,- nVor tyskernd har anlast den siste forsvarslinjen i Ukraina. Faller

denne 2  vil russerne forholdsvis lett kunne bryte seg vei inn i Dessarabia

og Romazia: Tfølge diplomatiske kilder i den rumenske hovedstad skal høyt-

stående rumenske offiserer ha anmodet den tyske overkommando å trekke sine

tropper tilbake til elven Bug, da det or deras mening at den nåvarende situ-

asjon krever hurtig tilbaketrekninr:, forat ikke Bessarabia skal bli erobret

av russerne. I kveld ble det opplyst at russerna hadde crobrat over 40 be-

bodde strek til vest for Kiew. benere nord, i Qomel områddt, er russerne

ferd med å emså de tyske forsvarslinjene i Hvite Russland. Tyskerne drives

tilbake til Pripet-eumpone. Russiske tropper som kommer fra syd, har avskå-

ret jernbanelinjen fra Gomel til Warsjawa og inntatt byen Demeki, 00 kn.

vest for Gomel. Undor kampene om denne byst hadde tyskarn2 2000 falne,og

russdrne ødela 40 tanks og tok et stort krigsbytte. Tyskerne har nh bare

en rettrettjernbane fra Gomal. Denne fører i n.v. ratning til Minsk. Russer-

ne strrimmer gjennon den bresj.e de har slatt i de tyske linjer i dette om-

råda. Tyskerne har hatt store tap av menn, fly og transportvopTi_er. Fra

Moskva foreligger der insen bekreftelse pa de tyske meldirgor om y russisk

offansiv nord for Krivoi Rog . I Dnjepr-buen og vad Dnjeprs nedre løp har

russerne videre framgangg Likeledes på Krim, hvor nye troppestyrker er satt

i Iand ved Kertsj.
Fra Polen-foreligr moldinger om stor nervøbitet hos tyskdrne. Evakue-

ringen av Lvow er under forberedelse. Det forlyder at kun 2/3 av de tyske

tropper Som skal til frontena orjannom Polen, nar fram. Resten blir drept

aller saret av geriljatropper. I Krakow etterlyser tyskerne 500 fullastede.:

jornbaneyogner med materio11 og 200 tankvognar, som er forsvunnet fra jern-

banon.
Fra Italia er i. de sista 2 dager neldt om patruljevirksomhat. Værat er

dårlig 2  men allierte bombere har vært  pa  vingene og bombet troppetranspor.•

ter, flyplasser ved Athen og skip i Egeorhavet. I Nord-Italia meldes

tysk skrekkregimente. I Milano-cmrådet har tyskerne tatt 1750 sisler,og i

Torino skjot tyskarne for et par dager siden 100 Eisler. I Milano-området

appererer mellom 15- og 20000 friskaretropper. Overmåte storo kunstskatter

i Dominikanorklostret Mont2 Casino ar blitt stjålet av tyskerne. Mangb av

de fineste kunstverker, en medaljonssanLing, relikvier c(:i, 25 kasser med

verdensberrnute malerier er blitt fjernet hak den tyske front i Italia

legges alt Ode. Tyskerne ter mad seFp alt av verdi, plyndrer og ødeleg,ger.

Hele landsbyer blir satt i brann,  os  boiolkninsen jages nordcver. Natt
etter natt lyser det rødt cver fjellene ettoir tyskernes ildspåsettelser.

1 de områder av Italia hvor den 3garne har rykket fram, er Gb0 fascister

fjernet fra de adminietrative stillinger. Prdfektan i Neapel og viseprefek-

ten blo basge avsatt, da det viste seg at de hadde samarbeidet med tyskerne.

En av Italias rikeste menn, ArsielNe Lauro, er blatt arrestert, likesa

, rev Paulo Signorini, som har kontrahert store tyske krigsleveranser. 5

'Pjrcfssorer fra universitetet i Neapel er blitt avsatt.

De forente staters utenriksminister, Cordell Nuil, uttalto soi„ for fsrste

gang offentlig om MoskVa-konferansens resultater under en pressekonforanse

i går i Washington. Etter forespørsfer fra jaurnalistene uttalto han bl.a.:



"Ationtehavsbrevet stnr framleis ved makt. Ingen av de daltakende makter
ønsket noe annet© Tysklands skjebne etter krigen er et spørsmål Zom må av-
gjores nv on stor organisasjon av du alliarte mnkter etter kriåen". Ved-
rørende Salkan oj tttorsjostatene pakte han på Italia som ekSempel på hvor
ledes de tre stormakter ville lose spørsmaleat. Ethvert land vil selv få be-
stemme over sine indre anliggnder når fascismen oj nazismen er ryddet av
av veien. Han opplyste at utenrikskommismr-Molotov i nar framtid ville sen-
de en av sine framste eksperter til De forente stater for droftelse av
akonomiske og handelspolitiske saker, "Forholdot mellom oss og Sovjetsam-
veldet er bedrat betraktelij, og en rekke meaet vanskelige saker mellom
vare lånd er i den senere tid blitt avgjort, Fraktereav Moskvakonferansen
begynner allerede å vise seg", uttalte Cordell hull til slutt.
I Dalmatia er tyskerne gått td1 regulsr offensiv mtt aeriljetroppene i for-
sok på å gjenerobre4cysten og aygaren utenfor. Etter hardt tysk oress har
friskatene sett Seg nødt til å evakuore halvtya Peljeseas. Tyskerne har hatt
store tap. I Slovenia har tyskerne satt inn C ddvSojener mot frlskarene.
Fra jugoslavernes hoVedkvarter meldes at ben Ragamirje og andre mindre
byer-er blitt inntatt av friskarene i Slovenia.

Krisen i Libanon er under behandling av det franske nasjonalråd i Algsr..
Egypten, trak, Iran og- Saud-Arabia has Drotestdrt mot arrestasjonene av de
folkevaljte representanter i Libanons nasjobalforsenling . Arsaker til
arrestasjonene var at rejjeringen i Iibanon hadde, trufttt forberedelser til
å erklare sitt land navheng ioi.  Den franske høy-koMmiser i Libenon pastår
at han har•handlet etter ordre fra De Gaulle og ffasjemalrådet. Rådet benek-
ter dette. En knn gå ut fra at Sovjetsamveldet, Eng2.and og euS,A. er skuf-
fet over den behandling rebjeringen.og Nasjenalforsinstn i Libonen er
blitt utsatt for. Dette så meget mer som både Frankrike.og England har lo-
vet Libanon full uavhengighet. Kong Iben Saud av Saud-Arabia har anmtdet
Churbhill og Roosevelt om å ojøre sin innflytelse p-jeldende. Det har vart
enkeltd alvorlige nreligheter i landet. 12 personer skal vore drept og hen-
imot 100 såret.

Det har ikke Lykkes for Badorlio å få dannet rerjering ned tilslutning
fra de G politiske veskiitrepartier  1  Italia. Disse partiene krevet kongens
og kronprinsens abdikasjon, men da dette ikke ble oppnådd, has de nektet å
samarbeide med Dadoglio. Han har na_ dannet en regjering bestående av depar-
tenentssjefer.

3 tyske U-båter ble forleden senket utenfor Spanias kyst, meldes fra
Epania. Den ene ble senket av Gt britisk marinefartøy Utentor Cadiz og de
to andre utenfor Spanias nordkyst. Noen overlevende bla bsagt i land av
spanske fiskere. Tilfangetatte tyske U-båtnannskaper iorteller at 60.% av
mannskap ene sem ble- satt inn i mai-offensiven i Atlantdren ikke er vendt
tilbake.

Søndag ble Sofia angrepet av store formasjener allierte bombere med ba-
sis i Italia, Hovedjernbanestasjonen, verkoteder og lukoMetivhaller ble
betydelij: skadet. 24 tyske jagere ble skutt ned. 9 allierte fly gikk tapt.
I-Etter angrepet var der store ±redsdemenstrasjoner i Sofia. Innenriksminis-
ter Pristow  ag  prins Cyril inspiserte straks etter skedene. Politi orr  mili-
tar er satt inn met demonstrantena.
Fra østerrike meldes om stadig tiltakende urolijhetor, vesentlig blandt
arbeiderne. 30.000 tyske Gmstapotrotiaer dr ankemmet til Wien. De leger
ikke skjul Trå at det er deres eppjave å colde befolknineen i sjakk. ',Fange
østersikere har sluttet se,' til frfskasene på Dalkon.

Den rade hmrs avis, "Den rede stjerne", rettet i forgars et kraftig an-
grep mot den finnske regjering. Avisen krever Ryti's og Tanners naziregje-
ring avsatt før fredsforhandlinger kan finne sted. Avisen gjør forskjell
på det finnske falk oa den finsske rebjering. Finnland harrettet en fermoll
forespørSol til Tyskland am grunnen til at tyske tropper trekkos ut av lan-
det. Det ken neppe herske tvif om at fredsfelerno fra Finnibnds sido er
på trappene. Tunge amerikanske bombefly har idag anåsepet Mål j Norje.
Nærmere enkeltheter foreligjeEr ennadkke. -y


