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I tilslutning til vår;lederartikkel for noen dager siden angLende utmelelL .
eisene aveNS,v l vi nedonfor gi en ekstrakt av av pn artikkel som for .....,
fidenelflmle mullom de gdist1ige i landet under titelen "Kirken og5Sn't

Eangstiden" •I artikkelen.fremholdes det at utsikten til st freden nærm-
er segp har forLrsaket diskusjoner om de fremtidige forhold, og da særlig
offl oppgjøret med NS dg andre krigsforbrytere. I dette forhoA heter det
bl.a„ mener kirkens menn at de bør holde fast ved at kirkens holdninc kun
vil kunne bestemmus av dens forpliktelser. mot. bibelenog bekjennelsen. S.
bele og '5. handlieg kdmmer kirken til L gjøre den kristne morple gjeldende.
Det heter om dette; ' "Det -mn' først og fremst være klart at kirken•aldri
kan dnske ot man Skal se gjennem finErenemdcledet onde. TvertiMot er det
meget eesentllg for kirken at det onde får sin straff. Ikke fordi man
kaever laevn men Tordi Guds, rettferdighet krever det. Det kan være frist-
ehde L gå'utenom'oppgjøret,•n si at vi har'hatt nok av dødsdommer og feng-
linger, Ot vt nå nuil tilbske til de gamle Eode og harmløsedagene og nyte
ee'r fribot_ uten a blande inn oppgjørets bittre drlkk.eller høre•rettfere
dighetens hårde ord. Men tar.vart folk•denne kurs, koMmer vi til å seile
med lik i. lasten'. for da bygger velS Vårt samfundsliv ikke bare på rettfer-
dIgheten› menogsL pi makeligheten. .Forbrytelsen or ikke.bare et san-

fundsonde, men ogsL en synd, Kirken har-alltid visst at forbrytelser må
gtraffes og wt synd- må sonos (Jes.26: 10, 2c5m.3: 4). Kirken mS fordre at
dette oppgjørskior.i.lovligeformer. Om vLrt folk skulle gi etter for
side lidelser, skulle vi begynne den nye dag mod L-krenke Guds rettfer-
digbet. Dn skulle nasismens Lnd tross alt ha seiret over Oss, slik at vi
ble somdom. OPpgjøret m6 og skal etter Hnorsk lov og- retY finne sted,
men kirken har ogsn ordet em kjærlighet og tilgivelse, heter det, videre
i den kirkelige forklaring. "Kjærlighet vil i denne forbindelse si for-
son'..-ng oc tilgivelse.med. v?:re fiender btde her hjemme og ute i verden.
Om froden ikko kah føre til forsoning og tilgivelse, kommer verden til L
bunnfryse snshatpeog•et tillitsfullt forhold mellom nasjonene kommer til
L hli en umullghet, fl  "En viktig side ved oppgjøret er nettep at VD• deirved
blir ferdig med hatest og med synden.- For-deres vedkommende, som ikke ved
straffeutmnlingen blir avskåret fra all orngang med folket, •gjelder det at
vi i cjerninc• viser at vi-lar domstolenes straff Mot en person være nok.
Slik vil kirken tale til vårt folk.om overgangStidens Problem, og den er
ae hjertet 4nrerbeyist om at'dotte er Guds vei odderMed veien til folkets
suanket og /ykke., .Kirken vil lkke slaPphet med oppgjør, den vil ikke he i
men rettfordighet, den vil ikke liat men forsoning.Y1
Danmark. e- , .
Tao fortsetter med. sahotnsjena Det er meldt at vaktpostene ved fly-
vesenets verksteder ved Kløgermarks i Kjøpenhavn ble overmannet, hVoretter
vorkstedone•ble sprengt i luften., Ifølgo dnnske aviser anslåes skaden til
minst kr, '300. 000«. ' . ,
banmarks biskoppr har»sendt en protest mat jødeforfølgelsene. I denne pro-
best gis det klart uttrykk for nt samtlige biskoperesterkthtar•avstand frn
erhver forfølgelse av de,danske jøderk StiltonroSen i Hans-ThaUsens kirke,
Vog-Pettorsen leste protesten epp i kirken og uttalto doretterlY Jeg• siut-
ter meg fullstendig til biskapeneo orotesthoom dere nettop har hørt,- og
jeg er overbeyist om,at forsamlingen gjør-det sammo9" hvoretter hele for-
samlirgen relste. seg.. -; . .-nn----. •
Deb foneliger,flere drastiSke bevis på hvor,voldsom jødeforfølgelson i
Danmark erc ,Detser sLledeskaepLedetrene at et betydelig antall jøder Som
ikke har kunnet komme over til Sverige har begått solvmord.• SLledes for-
telles det om en.kjent jødisk akademiker•hvis flukt mislyktes1 at han tok
livet ggrJs;in'o barnsog'sin'hestru, hvbratterehan begikk selvmord. ---
Polltiet i Kidpenhavn'eg .de-stØr:C.be byer i Danmark er,under, kontroll av de
tyske myndigbeten Wed-do st4grste politistasjoner er dot innsatt et botvH-
elig antaLL tyske phhhVe ' Ved,sdden av det danske, og i praksis er dhO
Ohnske holit4 satt ut .1-7 eT)eeeeja,.

Noi:ge, .. . . .
-Ved1garyik har tyskerne satt•i. gPng en folkeaVstemning. De spørsmål som
stilles er om vedkommende symnatiserer med nasismen eller med bolstevismen,



giC ekke etter spørsmtlskjemaet. Skjemaet er sendt
til alle voksne innbyggere i Nervik og distriktet omkring, og er saledes
sendt til elle svenske statsborgere som oppholdor seg i omrtidet. Disse
har henveridt-seg til dot svcnsko konsulat og forespurt hvordan de bør
forholde sege Det er ren elminnelige mening i distriktet at ingen vil
besvare de spørsmal scm er stilleto  
Attbe en.ganr er nskyldige nordmenn blitt myrdet fordi Gestapo ikke kunne
finne de  ekyldige, og  fordi de ikke var forredere mot sitt land og sitt
fork3
Ts helefulle nesebenditter, Sten og Thoresen, tok livet wv4n nordmann pt.
Jer steeten foeluden. De jaget alle passasjerene ut av vognen og ga der-
c:tter vabettmendunordmann st mange slag og spark at han avgikk ved dpdai
strake.etterpa,
Nordmannen som bLeskutt forleden utenfor Sveneapoteket heter Olav Bide.
Ved semmeelnledntng ble ee annen-nordmenn, Reinholdt Nilsen, arrestert.
Etter elrkert forelydende var-det.aneiveren og statspolitibetjentenKjefl

soakj,et,-
Yorleden tirndag ble-sjtrør Leif Borge skutt av politiet ved Ila. Etter
hva vi herpbrekt 1 erfaring fra politihold, kan vi meddele nt de som
skjee ettee-ei .erkjent•at dat egentlig var en annen nordmann kulene vu

tiltonkt.
Rreutnen p Nesi&naltenteret Etterforskningene har ikke gitt noe resultat.
fjekrno har lrkev61 erregUert skuespilleren Per Abel, Harald Svendsen og
Hjørn 0rd1eg• Av meskinpersonelet er Hermansen og frøken Hassel arrestert.

Som vi fer har gjprt rede for,har herere og professorer ved universitetet
seet fra om et do ikke ønsker L fortsette, stfremt det nye reglement for

e universttetet skal tre i. kraft, Dette forutsetter som kjent at student-
• 2r 1,.:an opptes etter endre kvalifikasjoner enn de rent faglige I den amr

'le dning  her,profepeor Klss-Hansen-fremvatt forelftg overfor ty;-kerne om at
semtlige lrerere og prOfY;s2orer ved universitetut som har inntatt dette
standpunkt skal sendes til.Tyskland. Dot er et stort spørsmal om ikke
tidan nter inne tiI a sende K1aus Hensen hinsides.

Politipresident..Aekvie her xrrt sr  ifuheldig" a brekke benet. Istedenfor
ham er detrensett.an-sjokoledeeutt vod navn C.L. Stephanson som politi-
oresident‘ Hen har i noon mLneder vrrt ved et par politikamre, men han
ee ev sine overbrdnede erkleert som ubrukelig. Dette har antakelig nasisb-
ene eguL eatt cn felelse av. De har derfor ansatt en filologisk kandidet
vcd nan Flegonfeldt som hens hjeleesmann Forhapedtlig skal hantijennom-
gr ot kursus i norsN:og humanisme.
Nyhetena lcL ektober. 1943, •

sik2et soe flere brohoder pa nordbredden av
VIS'EU5r7io, bade øst ee.vert for Capua. Tyskerne yter innbitt motstand, og
farerrer heeee heydestIllineene som beherskcr •elvebrodden. De hsr bl.N
sett inr1 rrnseesterker mot- de ellierte brohoder, men engelskmennene har
el1eredu fett over tenks, ogdet paser forbitrode kamper. Tyskerne inn-
stiller seg-Leenbert ei holde stillingen se legge de kan. Inne i
trnect ,har don 5,eemes høyri3 fløy arobret jarnbaneknutepunktet Ponte 
lendolfo mollom Cepne og Termoli. De har gftt over Calore og inntatt
hyed ft3.ereta. Lenest i•øst her den 8, arme rykket frem 11 km det niste
degn. Der or etor flyvirksomhet fra de alliertes side. Jagerbombefly
tisr ttlintetlort LO lokomotivcr og 51 jarnbanevogner under ot angrep

jurnbenemel i østitalle
,ierkee, FOP ferste gang har flj fra Italia bombot tyske stillinger
ALbrele, Ved et angrep mot fleples sen ved Tirana, landets hovedstad,
ecelvearen av flyene pa bakken ødelagt. De gy)nværende italienero ...._.
Irigos1w12 sietter see i etigendo utstrekning til friskarene. Der er for
r'eablikket hoftige knmeer uord og vast for Zagreb. 300 tyskere og kroa-
Liskc quislinger or drapt og 355 tatt til fange.
Østfrenten. Rueserne.hae utvidet .r,ree7-veo i do tyske stillinger ved

Snporouje og Melitopol, ariig ved Kiev er kampene heftige.
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et stort anlagt angrep mot Ukraina. - Lenger syd har russerne brutt
hovedforsvarslinjen mellom Saporosje  oe  Melitopol på flere steders-Kamp-
ene raser i Melitopols sentrwmp og jernbanelinjen fra Krim er avskiaret,
I Hviterussland kjempes dot i Gomels gater. - United Presst korrespon-
dent i Russland melder at det russiske flyvåpen er det tyske helt over-
legent. - Konferansen i Moskva mellom de allierte utenriksministere vil
begynne o'm noen dager, Pravda brakte igår det første russiske kommentar
tel møtet. Avesen tar bestenit westand fra ryktene  oa  at Russlands kom-
mefide grenser eller Baltikwme fremtid skal driftes t  Det det gjelder er
L fenneen form for det beste samarbeide tilforkortelse av krigen og å
legge grunnlaget for samarbeidet etter krigen.
Stillehevet Amerlkanerne har rettet et knusende slag mot den japanske
Wt-5; TeÆYSonl på New Bettain, All motstand Qr opnhert i den nordligste
del nv øygruppen En stor mengde japanske kregsskip og. en transpert-
fltteeble ødelagt, 177 japanske fly ble satt ut ev spillét, .3 japanSke
eestroyeee, en hel. del handelseklp.og havnebtter ble senket, to Slepe-
ljter,pg en  7 00C tonner ble skadeta De allierte miste 5 fli.
Vestftelntee. Det oritiske fly-1åpenner sefiket to fientllge ekip utenfer

• 1"--32reraTi rar2ca-Åke bomberly har bombet me1 i Midt-Tyskland.. Britigke
jagerfty engrep kommunikasjonssentra  e  Nordfrankrike.-
Nyhetene 15. oktober 2943,
Tfh-Tit- Zerie:arme  tia r—dtvidet sitt fotfeste på nordbredden av Volturno,

--ter -Enr slett flere broer ovex elven og foreyninger og.materiell stranner
over. Nye regnskyll sinker fremmarsjen. Fienden gjør sterkest Motstand
vee Oapua, men lenger vest har de allierte r trent ea 8 km leneer inn
tyskernes etillinger. ,Foruten frontalangrepet tvers over elven ble en
britisk tanks- og infanteri- styrke satt iland nord for elvemunningen og
har kjemnet ses 10 km inn i landet. Kontakten melloM den britiske land-
gangsstyrke og den 5.armes hovedstyrke er opprettet. Der har vsert hårde
angrep mot Kajazo, 50 km innenfor kysten . I midtavsnittet har  den 13.
arme rykket Videre fremp og står nå et par km fra Vinielaturo. Termip
70 km nord for Rom er bombet av flyvende festninger.
Balkan. I Hellas ee flyplasser ved Argos angrepet. 2 allierte flY gikk
tatT'Ender alle operasjonene igår, 4 fientlige skutt ned. - Jugoslaveske
friskarer har drevet tyskerne ut av to byer de hadde tatt ved-gjennarm
bruddet til Knonteen. Begge byene er nå i jugoslaviske hender.
Russland. De hårdestg kamper stLr ved Kiev. Både nord og  sør for -byen w
russerne nLdd frem til hovedforsvarslinjene omkring byen. De russiske
genexaler har opprettet sine hovedkvarter på vestbredden hv elven, og
styrkeforholdet på vestbredden er absolutt•i russernes favør. Rusiserte

_har utvidet sinc brohoder sydøst for Krene ntsjug. De har inntatt Ssporosje
,å østbredden av Dnjeprbuena flerver ren panikk blandt de gjenvwrende
tyskere, som flyktet over elverfels-ln de på svøm og delft la rde ut
små båter. De fleste ble imidlertid skutt ned. Lenger sør.hartrusserne
avskeret hovedjernbanolinjen mellom Melitopol ogKrim på  to  steder.
Vestfronten. Store styrker av wmerikenske flyvende festninger har iger  an-
-Iket•Effelagerfabrikkene i Schweinfurt i Bayern. 60 bombefly og 2 jager-
fly gikk tapt. mens lo4 tyske fZy ble ødelagt. Detr2Z/S ble det kunn-
gjort at norske flyvere hadde skutt ned 100 fIy. Idag er antallet:steget
tel 126. En norsk flyver alene har, skutt ned 10etyske fly på•egen hånd,
sammen med andre 1, og dessuten skadet 9 fly. Ambassadør Morgenstierne
har fått fullneekt av regjeringen tll å undertegne overenskomsten i den irr
ternasjonale gjanreisnineskommite på Norgøs vegne. Statsråd Anders Fri-
hdren  vel  vere til stede ved det første møte somfinner sted 1. begynnelssan

november .
o rg e Idet bladet gex i pressefi, har vi fått melding an at 10 av

•CX-ofe-ssofene ved Universitetet og entekellg cae 50 studenter•er arresterre
Blandt professorene er det opplyst at•Arnholm, .5c1redner Andenes,'Sverre
Sten og Kristen Andersen er arrestert. ,Arsaken•til arrestasjonete er u-
kjentp-men nan•kan gå ut fra at de har forbindeltemed larernes og. pro*
fessorenes aksjon mot nasireglementet for Universitetet. Vi henviser for-
øvrtg angående dette til tidligere redegjørelser og til notisen foran
9_ngLerde Klaus Hansen.


