
Nar man bar militEere barnehoder
som motstandere, lean man ikke
vite hvor de vil angripe.

Hitler 30-9-42
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DEN R0DE ARME GAR MOT KIEW!
Siste nyherer 19-9.

Den rede arme bar hatt den
sterste framrykking pa en dag.
600 steder er befridd. Russerne
star 70 km fra Dnjeprbuen ved
inntagelsen av Pologi. Pavlograd
gjenerobret etter nieget barde kam-
per. Jernbanen mellom Kiew og
Poltava er avskaret og to viktige
byer, Romodan og Mirgorod er
belridd. JNy frammarsj pa 20 km
mot Kiew. Videie framrykning
mot Smolensk.
I Italia har den 5 arme trengt
videre inn i landet. Det er na full
kontakt mellom den 8 og 5 arme.
Det er svak tyske motstand i luf-
ten. De allierte bar bombet tyske
ilyplasser ved Rom. lyskerne har
rommet det meste av Sardinia, og
flytter sine tropper over til Kor-
sika.
Jngoslaviske partisaner har gatt
over den italienske grense, og det
kjempes i Fiumes hamn.

Ukeoversikter.
0STFRONTEN

Med en enorm kraft rulles fron-
ten opp, fra Kuban i syd til Smo-
lensk i nord. London karaktiserer
rasistenes retrett som et av his-
torieus storste tilbaketog. Den tys-
ke almenhet holdes i uvitenhet
om katastrofen i est, samtidig
som de tyske tropper benytter
scg av «i'orde!ene ved det store
rom til elastiskkrigsfering»!«Fritt
Folks relerer 18 sept, fra Berlin
at den russiske offensiv «na har
vart tre ganger sa lenge som den
tyske semmeroffensiv i 1942, mens
boL'jevikenes teritoriale gevinster
bare utgjer en tredjedel av dem
tyskerne oppnadde»!

Lengst i sor glipper nasistenes
tak pa Kuban. Ved sscrlig dags-
ordre har Stalin meldt at den vik-
tige flatehavn ved Svartehavet,
INovorosisk er stormet. Kampene
bar rast omkring denne byen,
med korte mellomrom siden ifjor
sominer. Tre tyske og en rumen&k

divisjon ble tilfoyet voldsomme
tap. Byen ble tatt med storm
bade fra land- og sjosiden. De
slagne tyske tropper rykker til-
bake til Kertsj-smidet.

De russiske armeer som befridde
Donetsomrade rykker framover i
raskt tempo mot Dnjepr. I syd
langs Det asovske hav star de bare
80 km fra Melitopol. Denne by
ligger ved den eneste jernbane som
ferer fra Krim nordover til fast-
landet. Andre armeer rykker paral-
lelt fram lengere nord mot Dnjepr-
buen og sikter mot Saporosje og
Dnjepropetrovsk. Pa den heyre
flay star Pavlograd for fall, og
jernbaneknutepunktet Losovaja
som russerne nadde tinder vintei-
offensiven er tatt.

Sorvest for Charkow har tem-
poet i framrykkingen vaert lang-
sommere.

Deri 19 sept, ble det meldt om
liy fremgang, i det byen Valki
var befridd. Det betyr at det ov-
erordentlige viktige jernbaneknu-
tepunkt Poltava, er i kampsonen.

Det annet store tyngdepunkt
i storoffensiven er framasjen rnot
Kiew. Det er typisk for nasistenes
nyhetstjeneste at de fremdeles
delvis snakker oni kampene vest
lor Kursk. Russerne star i dag
80 km fra Kiew, mens de har
rykket 300 km vest for Kursk.

Framrykkingen skjer i to kiler.
Den ene gar over byene Romny,
Glinsk og Lochvitsa, som alle tre
ble erobret midt i uken, mot Pre-
Juki og Pirjatin. Den andre og
oyensynlig hovediramstotet, gar
ut fra Konotop og fram over PVjes-
tun. INjeshin ligger ved den siste
av tyskernes hovedjembaner pa
vestsiden av Djrepr, og dermed
liar nasistenes «elastiske krigsf0-
ring» fatt et meget alvtrlig knekk.
Njeshin ble befriet den 15 sept,
under voldsomme kamper som
kostet 8000 tyskere livet.

Det tredje kampomrade er
Brjansk. ISa&istene meldte den 13
sept, at Brjansk var rsmmet. Rus-

serne meldte bare om jernbane-
stasjonen pa vestsiden av Desna.
Selve Brjansk ble stormet natt til
17 sept, da russiske stormtropper
rykket over elva. 6 tyske divi-
sjoner ble revet opp i slaget om
Brjansk, nemlig den 95, 110, 134,
339 og 707 infanteridivisjon.

Syd for Brjansk har russerne
pa bred front nadd Desna, og hol-
der denne i en lengde av 200 km.
Flere steder har de dannet bro-
hoder pa vestre bredd, trass i for-
bitret tysk motstand. Den viktige
by Nevgorcd Sjewerski er stormet.

]Nord for Brjansk rykker rus-
serne fram mot Roflawl i 4 ko-
lonner. Elva Desna er ogsa her
nadd pa enkelte punkter.

Det f jerde kampomrade er fram-
rykkingen mot Smolensk. Tys-
kerne kjemper forbitret for a hoi-
de sine stillinger vest for Dorogo-
bush og Jelna, men trenges lang-
somt tilbake.
ITALIA

Den 5. amerikanske arme som
ble landsatt ved Salerno, motte
hard tysk motstand. Da langangen
fant sted var naermeste allierte
flyplass 85 km borte, og dette
hemmet innsatsen av jagerfly. Tys-
kerne satte inn 4 divisjoneri kam-
pene og klarte ogsa a pretse ame-
rikanerne til a oppgi noen stillin-
ger. Men nye tropper ble landsatt.
To slags kip, flere kryssere og en
rekke andre krigskip tok fiendens
stillinger under ild.

Etter meldingene fredag kvekl
var situasjorien allerede helt ior-
andret. De allierte hadde gjenerol>-
ret noen av de oppgitte stillin-
gene, bl. a. Albanella og retter ut

] flere av fiendens utbuktninger. Pa
samine tid ble det ogsa kunngjort
at de engelske styrkene, savei fra
Calabria soin fra Apulia var kom--
met i kontakt med den 5 arme.
Tyskerne v;l na bli utsatt for
press bade fra sor og fra 0st.

Framgangen i de 0\rige cteler
av Italia har -s sert burtig. Den 8

Forts, s. 4.



VARE KRIGSMAL
En far av og til inntrykk av

* at det folk tenker seg ved fred
og befrielse er farikal og film fra
Amerika, at det skulle vajre vare
krigstna], vare fredsmal. Litt kan-
det nok komme av at vi er ene;-
stelig for a gi vare sanne lengsler
navn. Vi vet at sa meget avhen-
ger av befrielsens form, at vare
mal ma innleses gradvis. Vi vet
ogsa at hvilken styreform vi enn
far, sa gar vi en tid i mete med
fortsatt rasjonering, regtdering pa
alle omrader, vidtgaende statsinn-
grep.

Og lilrevel er vart krigsmal fri-
fceten! Om vi aldri sa mye ma
palegge oss band og innskrenknin-
ger. bade i behov og i ut0velsen
av tilvante rettigheter, kort sagt
b e g r e n s n i n g e r av den abso-
lutte frihet. sa er det friheten som
er vart krigsmal, bl a. friheten
til a idomme oss vare begrens-
ninger selv.

Denne selvradighet, friheten til
a ytre seg og fist men ikke minst
rettssikkerheten, danner hjorne-
steinene i det byagverket vi ven-
ter oss sa mye av, men hvis arki-
tektiir i mye, enna star for oss i
hildringens skjajr, som et Soria
Moria slott.

I detaljene h^rsker det sikkert
fanatisk uenighet om vare krigs
mil, hyis vi dermed mener sam-
funnsordningen i detalj. Engste-
lige sjeler preker derfor allerede
nokternhet og beskjedenhet, ned-
stemtnelse av forventningene.

Indenting kan veere gale re ! Et
menneske som sitter inriestengt,
har det noen storre forventning
enn at doren sknl ga opp, at han
kan tre ut i frisk luft og kjerme
hiinmelen over seg ! Kan han di-
siplinere sin lengsel inn pa bckym-
ringens tusen baner, for hvordan
alt vil arte seg? Nei — med ube?i-
dig appetitt vil han Snde lnften
inn og strekke sine to frie hender
ut mot verden. Det er ingen grunn
til a dempe forventningene i seg,
ansikt til ansikt med slike goder.

Nei, vart krigsmal or ikke be-
skjedent, og det er ikke et mate-
rielt status quo alene. Med vare
to frie ben pa rett-;sikkerhetens
grunn vet vi. at trekk for trekk
av bygsverket murte seg opp i
oss mens vi satt fangne. Vi vet
mer om vart frie styresetts umis-

En ny plate.

Goebbels har lagt om kursen,
tydeligvi*, skal en damme etter
Aftenposten, hvis snakke?aiigbet
for tiden flyter ut over alle spalter.
Det par sa vidt at det snart ikke
er mere a gjare for den norskc
pressen i nyhetsveien.

Hvor ligger hunden begravct?
Tro om vi ikke fant den om vi
lette litt pa ostfronten?

Goebbels hadde seiret for mye,
bade forlengs og baklengs. Da
nederlaget i rammeste alvor dun-
dret pa doren, ble den store kjeften
staende pa vidt gap i stivnet
redsel en lang stund, inntil Italia
koni med silt «forrederi». Det var
siangsen, og propagandamestercn
grep den. Det tyske folk matte
for en hver pris tv'nses til a giero-
me bade bombingen og sommer-
nyhetene fra ostfronten, Tyskiand
er for en stakket stund vendt til
bake ti! seierens store dager. Enda
en gang har det grepet inn med
sin sterke hand og sitt store sinn
og besatt og beskyttet et land
mot den store sty^ge ul^en. Se
tusenarsriket , i all sin he! ligiiet.
Har vi ikke styrke nok og jnitia-
tivet i behold? Er det noe a tvile
pa? Har noe folk i verdenr-liisUorien
noensinne bfgatt en ea ridderlig,
storslagen og verdonshi»torisk svv
spalters bedrift, sorn den a befri
fiihrer'ns store o% edle venn, den
geniale romer, fra de jadiske marx-
istplntokrateis griske hender og
lavpannede hevn?

Slikt gjor bare et folk som ved
sin fiihrers peni har fatt sitt tapte
guttesinn igjen.

Enda en gang kommer hjemme-
tyskerne til a danse etter platen,
inntil den er slitt ut om en f jorten
dagers tid eller sa. Og etterpa?
Stalingradplaten? Ja, den er jo
slitt den og, men noen omdreinin-
ger til kan den vel alltid greie.

VIS DISIPLIN gelv om feieren
nsriner peg. Et uforntiftig ord kan
bringe deg og dine kamerater i
fenesel.

telige goder enn vi visste mens
vi hadde det. Vi har fatt tenkt
over hvordan det Btviklet seg.

Derfor vil vi mindre en noen-
sinne tale reaksjonen i noen form,
og roindre enn noensinne u r e t t -
f e r d i g h e t .

De tyske jodemordene.

Ilja Erenbarg har gitt en slil-
dring av tyskernes ntryddingskrlg
mot J0dene i det okkuperte Russ-
land.

I det kaukasiske kurstedet Es-
seiitnki befalte tyskerne den 5[8
1942 at alle jeder skulle la seg
innregistrere. 1967 ble registrert.
Sa serdtes alle, inKlusive oldin-
ger og barn, pa tvangsa] beide un-
der forferdeiige forliold. Den 719
kom crUre fra byens koirLiiian-
dant, von Beck, at alle joder skul-
le fre>nstitle seg for «J0dekomi-
teen». De ble samJet den 9|9, og
nesle dag ble de kjort til byen
Mineralnyn Vody. Der ble eien-
deler tatt fra dem og fordelt pa
de tyske soldatece. Ved et glass-
verk utenfor byen ble samtlige
skutt i en panserverngrav, etter
at de var fratatt klser og sko.

I byen Stavropol ble samtligs
joder drept med gass den 1418
42. 300 pakker pom var laget av
deres eiendeler ble sendt til Tysk-
land. Ved glassverket utenfor Mi-
nerainye Vcdy er ogsa sfcutt en
mesgde andre joder. I alt er det
ktrmet over 10 000 lik.

Noen eksempler:
I byen Morosevsk b]e 341 J0-

der drept, i Kursk alle de ca. 400
jeder som {'antes der. For a spare
pa patronene ble spebarnas hoder
knust mot broleggingen. I byen
Charkov ble over 100 000 joder
drept med gass.

I dagbeker og brev skriver tyske
offiserer og menjge gjerne om ut-
ryddiDgen av jodene. Feltwebel
Schubert ved 299. infanteridivisjcn
skriver i sin dagbok om det siste
«vitenskapelige eksperiment», som
bestar i a ta livet av jedene i
herrnetifk kikkede vogner.

I Hoiopovitju ble 900 joder gra-
vet ned i sandpravene.

I Dnjepropetrovsk den 16110
41. drepte tyskerne 26 000 jeder.

I april 43 ble 13 111 joder drept
pa traktorfabrikken i Charkov.

I november 41 ble 3000 drept
i Poltava.

1 byen Volnovacho ble 80 joder
brent i en lave.

| Ehrenbnrg skriver : Tall kan
I ikke tale til hjertet. Menne-ker.e
' liar vent seg til tall. Men jeg
skulle 0n?:!<e en kunne hare spe-
barnets skrik og mudrcnes grat
bak disse tall.



HVILKEN VERDI bar Italia for de allieite?
Italias kEpituIasjon kom kan- j dre mal. Ikke desto mindrc ma

skje overraskende akkurat hva
selve tidspunktet angikk, men det
var en bEgivechet som tyskerne
var forberedt pa og som de hadde
plaiiene ferdige til a mete. Vi vil
her minne om at det allerede i
juni gikk h&rdnakkede forlydender
om et italiensk fredjparti under
kongen og Badoglio med stotte
av den tyske ombassader JMacken-
sen. Malet var der.gang a oppna
Italias overgang til neytral stat.
Tyskerne har hele tiden kunnet
foige utviklingen og begiverhctene
i Italia pa kloss liold. Det samme
kan sies om marskalk Badoglio.
En melding fra London forleden
viste meget klart marskalkens syn
pa tyskernes muligheter. Det heter
her at under de forhandlinger som
ble fort mellom Badoglio og de
aliierte mens kampene pa Sicilia
pagikk, framholdt marskalken at
Italia ikke ktume gi seg for de
aliierte tropper sto pa fastlandet.
Tyskerne var ifelge Badoglio sa
sterke at de i lopet av kort tid
ville overmanne de itaiienske trep-

landet tilferes brensel og naeriugs-
inidler. 1 det heie er saken lite
tilirekkende Ira et militsert syns-
punkt. .Economist spekuierte pa
om Mussolmis fall var et tysk
trick, med sikte pa a lokke de
aliierte til en frukteslas og koin-
plisert besettelse av de strategisk
sett unyttige deler av den itaiien-
ske halvey.

(jt ira disse betraktninger synes
det klart at de aliierte ikke pa
rioen mate var interessert i a
kaste seg ut i dristige operasjoner
langs hele den itaiienske halvey.
De matte ga ut Ira at tyskerne
la vel forberedt i gunstige utgangs-
posisjoner, og de var klar over
at de selv etter en heidig land-
gang langt nord pa lialvoya ikke
ville oppna strategiske fordeler.

iyskerae pa sm side har ikke
utlort noen lantastiske prestasjo-
ner. De har besatt store deler av
den itaiienske halvoy, ferst og
fremst for a holde kontakten med
de aliierte for eventuellt a kuune
sla dem tiibake a pafere dem sa

per og arrestere viktige folk. De I store tap som mulig. Selve beset-
ville saledes ktmne bestemme den
innre utvikling i landet, for de
ailierte kunne beskytte sine og det
itaiienske folks interesser.

Den dag Italia kapitulerte befant
riktignok de ailierte seg pa det
itaiienske fastland, men det var
bare i det bergrike og vanskelige
strok helt sydpa. En kan derfor
fastsla at tyskerne satt inne nied
de beste sjangser i ferste instans
til a vinne det kapplep om den
itaiienske halvoy, som kapituia-
sjonsdagen etter manges mening
ville gi signalet til.

Et kapplop innebaerer at de
startende her de beste hensikter
om gjore seg gjeldende. Det er
imidlertid hoyst tvilsomt om dette
var tiliellet i denne situasjon. I
sitt forse nommer etter Mussolinis
fall, fastsJar det kjente engelske
tidskrift Economist at tysk erne
Vfd den itaiienske kapitulasjon i
alle tilfelle ville sikre seg Nord-
Italia. Den gjenstaende dsi av lan-
det vil da b*ty forpliktelser. ikke
fordeler for de ailierte. Halveya
er. i leige bladet, verditest som
utganggpunkt for operasjoner mot
Tyskland og bare eiskelte deler
egr.er seg for operasjoner mot an-

telsen liar ikite bydd pa vansker,
untatt de som det italienske folk
har skapt, ail den stund den annen
deltaker i det patenkte kapplop,
de ailierte, liar forholdt seg re:a-
tivt pasfcive. At italienerne leit
vilie kanr.e overmarmes, var som
nevnt torutsett pa forhand. Det
som interesserer oss er i ferste
rekke besettelsen av den sydlige
del av halvoya, utgacgsptaiktet
for invasjonen pa Balkan. Herfra
kan en ogsa innlede en sygtenia-
tisk bomomg av de rumenske
oljefelter.

Htiler ikke Mussolinis befrieke
er den veidenspoiitiske begivenbet
som nasistene vil ha det til. .hn
kan riktignok si at fascistene blir
aktivisert, i det de far sin ieder
tiibake. Men hva betyr det mot
den voldsomme aktivu;ering av
det store antifascistiske flertall av
det italienske folk. iNa forst er
Mussolini blitt en quisling i ordets
egentlige forstaiid.

Sensasjon!
Ikke fcrtell rykter bare for sen-

sasjonens skyld! Slik vi har det,
med legnaktig og sensurert preste,
er rylctet et meddeleliesmiddel vi

Da Italia kapitulerte.
Overpleier Snorre Olsen (ns) pa

Dikemark innkaite fredag en av
avdeiingspleierne og gav ham en
kraftig overhaling, fordi han had-
de sett sa alt for glad at pa tors-
dag.

Flukt fra Oslo.
Fafallende mange hus i nserhe-

ten av Oslo er blitt rekvirert til
kontorbruk i det siste. Samtidig
har tyskerne forlatt visse strok
i sentrum, f.eks. radhuEstroket.
Selv Viktoria Terasse ser ut til
a skulle evakueres, iallfall leies
det hus til Gestapo pa Lysaker.
Vi skal formodentlig ta den trost
a mishandles i naturskjenne om-
givelser.

Grunnen til denne desentrali-
seringen, som jo ikke kan vsere
heit praktisk, er uten tvil frykt
lor ar.grej] utenfra.

Tyskerne trekker stadig trop-
per ut av larjdet. Hvor mange
som er trukket ut na er det na-
turligvis ingen nordmenn som har
har greie pa, men det ma vffire
blitt temmelig mange, for skip-
ingen har pagatt intenst de sis-
te ukene. Skipningsbavnene er
Oslo, Moss, Drammen og Larvik,
derimot ikke lenger Fredrikstad.
Arendal nevnes ogsa som utskip-
ningshav.

Flyverne og bakkepersonalet i
det britiske luftvapen utgjor i dag
sammen med arbeiderne i flyfa-
brikkene et antall som er nesten
hke sa stort som de samlede mann-
skapene i den britiske forsvars-
liiakt ved krigsutbruddet.

sktilde kultivere, var muntlige avis.
Men en skal ikke gi dem ut for
mere enn det de er. Forieden brag-
te Aftenposten en overekrift om
Sverige. Den gjengav «satiriske»
kaserier fra kiingkastingen over
avenske pressemeldinger. Straks
i'loy folk rundt i Oslo og forlalte
at Sverige var gatt med i krigen.
Det var dem bare om a gjore a
•VSBTS lorst med sentasjonen. Siden
kommer sa den biLre sannhet, med
derav folgende mistillit til sanne
meldinger og v i rke l ige medde-
lelsesmidler. Derfor: Les ordentlig!
Vei ryktet fer du bringer det vi-
dere! Gi del ikke ut for mer enn
det ei!



arme som 4 sept, ble landsatt ved
Reggio har pa 13 dager tilbake-
lagt 230 km. I vest er Bari o'

- „ •> na, hr.\P —T"-^~> orost for
linien Bar - Taranto er A tt be att.
I disse siste omradene har ikke
tyskerne ytet nemneverdig mot-
stand.

Andre meldinger fra Italia tyder
pa at slett ikke alle italienske
styrker har oppgitt motstanden
mot sine tidligere forbundsfeller.
De tyske garnisonene pa Corsika
og Sardinia er overmannet. Pro-
vinsene Piemonte, Lombardiet,
Lazio og Abruzzio holdes av ita-
lienske tropper. Det er meldt om
kamper savel i Turin som i Trento
ved jenbanen til Brennerpasset.

Italienske krigsskip og handels-
fartoyer har fortsatt a komme til
allierte hamner. Fem av de syv
italienske slagskip er kommet til
Malta, det sjette ble senket og
det syvende ligger i dokk i Triest.
Ogsa en rekke kryssere, destroyere
og de fleste italfenske ubater er
kommet fram.

Ogsa politisk sett har uken voert
rik pa begivenheter i Italia. Mus-
solini er innsatt som sjef for en
ny «regjering», dannet av «det re-
publikanske fascistiske parti» men
partiets varemerke er : «Made in
Germany» — et merke som ikke
nettopp tyder pa kvalitet og som
knapt nok kan texikes a bidra til
a eke Mussolinis innflytelse.
I JUGOSLAVIA har partieanene
0ket sin aktivitet meget sterkt.
Deres stilling er betraktelig bedret
fordi italienske tropper dels er
n0ytralisert og dels har sluttet seg
til dem. Det er meldt at italienere
og jugoslaver i fellesskap har tatt
opp kampen mot tyskerre i nrer-
heten av byene Dubrovnik, Kra-
pina og Karlik. Jugoslaverne har
oppnadd store resultatet. De har
befridd hamnebyen Split og hol-
der for eyeblikket en 60 km lane;
kysts,tripe fra fra Susak t:l Senj.
Provinsen Ljubljana i Slovenia er
befridd. Mange andre steder fores
det intense kamper.
I UNGARN har s-osialdemokra-
tene og bondepartict rettet en hen-
btilling til riksfor^ta^ideren om a
glsrmomfore mere demokrati ke
styreformer. Landets utenriksmi-
nister har innrammet eks'stenreTi
av et fredsparti. I Budapestkring-
kasteren ble en tale av Hull vel-
villig referert.

SVEITS naermer seg brennpunktet
Fra tysk hold er det kommet krav
om tillatelse til a nytte de sveit-
siske jernbaner i storre utstrek-
ning enn tidligere. Det er neppe
sannsynlig at Sveits vil ga med
pa innremmelse. Samme dag som
det tyske kravet kom, holdt lan-
dets akonomiminister en tale hvori
ban understreket at friheten matte
bevares for en hver pris. Tidligere
er det erklsert fra sveitsisk hold
at tunnelene vil bli sprengt i til-
fellet av overfall. Det er innkalt
nye arsklasser til den sveitsiske
hajr.
LUFTOFFENSIVEN i vest ble
mot slutten av uken gjenopptatt
etter at det hadde vsert forholds-
vis stille noen dager. Berlin er blitt
angrepet tre netter pa rad av mos-
kitofly. De vanlige angrepene mot
jernbanemal, kanaler og flyplasser
i Frankriket, Holland og Belgia
ble ogsa gjenopptatt. Spesielt er
det av betydning at begge jern-
banene fra Frankriket til Italia
er blitt utsatt for alvorlige angrep.
I det nordlige Frankriket ble det
pa en enkelt dag odelagt ikke min-
dre enn 13 lokomotiver. I ukens
lop har all'erte fly senket flere
bater utenfor den hollandske og
norske kygt.
STILLER W E T Stor sukse?s i
kampen mot Japan er oppnadd i
og med erobringan av Salamaua og
Lae — de to viktigste basene
pa Ny Guinea. Raboul pa Ny Bri-
tania rykker na inn i faresonen.
Ogsa overfor Japan fortsetter luft-
krigen. Wewak har vsert bombet.
Mai pa Celebes og Burma har vsert
utsatt for angrep. Spenelt nernnes
bomb'ngen av elvetransporiene
ved Sagain og de japanske stillin-
gene ved Maingkaing og Butidan
i Burma.

Plakater i Oslo.
Den oppsiktsvekkende plakat

som den 15 ds. ble slatt opp i
Oslo, var stilet til «tyske folkefeller
og til tyske soldater». Overskriften
var «P"oreren er i fare».

Plakaten inneholdt opplysninger
om at «teaksjonen» forseker a
fjerne der Fiihrer, og a opprette
et militajrdiktatur sorn oyeblikke-
lig ville innlede fredforhandlinger.

Der Fiihrer har hittil i sin stor-
slagerliet avstatt a ga til drastis-
re forholdfregler mot forredernp.

Til slutt star dst: «Den som

vil styrte der Fiihrer, styrter Tysk-
land ut i borgerkrig.

Det tyske folk vil ikke ha fred -
det vil ha seier.

Folkefeller, hold 0yer og 0rer
apne. Meld fra et hvert misten-
kelig tilfelle, hvert rykte, hver
slibrig ytring om der Fuhrer til
politiet eller ss.»

Plakatene var undertegnet av
Terboven. Forfalskningen var sa
godt gjennomfort at det tyske po-
liti til a begynne med var i tvil
om det hadde rett til a f jerne pla-
katene. Forst etter en lengere tids
drafting ble det besuttet a sette
i gang en rassia. Rassiaen ble fore-
tatt ut fra Gronland politi&tasjon
og omfattet den midtre del Gron-
land. Senere ble den utvidet til a
omfatte Storgata og den ostre del
av Jernbanetorget. Husanderso-
kelsene fsrte bl. a. til at 5 radio-
apparater ble fuimet.

NORGE
er garantert stor frihet.

«Svart pa Hvitt» kan her gi
et antydende svar pa et problem
som har foruroliget mange nord-
menn en tid. Svaret er meget be-
roligende.

Svenska Dagbladets korrespon-
dent skriver 8 sept, fra London:
«Blant Quibee-konferensens ved-
tak finnes et om at det allierte
administrasjonsjinstrument, kjent
under navnet AMGOT, ikke skal
tillempes p4 andre enn «fier.de
land».

Dette betyr folgelig at de for-
skjellige lovlige regjeringer i storst
mulig utstrekning skal overta ad-
ministrasjonen i de okkuperte land
etter at disse er befridd. Samtlige
reajeringer har ogsa utarbeidet
planer for dette mal.

Den regjering som i denne hen-
seende ligger best til er, etter hva
det opplyses i informerte kretser,
den norske Her er planene ikke
bare utarbeidet, men cgra fiodkjent
sivel av den britiske fom den ami;-
rikanske reajering. De inneba;rer
bl, a. en begrenset deltagelse fra
norsk side i administrasjonei! alle-
rede mens frigjoringsverket pas;ar,
sarnt fullstendig og iimiddelbar
overtagelse av dette ansvar etter
at kampene er shltt. fcp;en av de
ovrige regjeringer her har sin ns-
veerende og kommende rolle sa
klart definert som den norske.


