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Folkene vegrer seg, og med ret-
te, for a slass for interesser som
ikke bererer dem.
(Mussolini 1 nov. 1936 i Milano.)

14000 TONN BOMBER OVER TYSKLAND I SEPT.
Nyheter 6-10.

Den rede arme har hatt lokal
framgang mot Vitebsk. Byen Ko-
lychki, 50 km 0st for Vitebsk er
befridd etter voldsomme kamper.
Likeledes 46 andre bebodde steder.
Tyske motangrep ved Gomel slatt

bake.
v _ t Italia fortsetter den 5 og 8

armes framgang. Under flykamper
tirsdag ble 15 tyske fly skutt ned
mot 6' allierte. De britiske trop-
per som erobret Termoli fra sJ0-
siden kom fullstendig overaskende
pa de tyske tropper. Det ble tatt
en rekke tyske fanger.

Flyplasser pa Rhodos og Kreta
er blitt bombet. Flyplassen Argos
n-0 for Sparta, ble angrepet av
allierte fly som for ferste gang
benyttet baser i Italia.

Korsika er na fullstendig renset
for tyske tropper^

Etter to dagers kamper har ju-
goslaviske partisaner erobret eya
Losini i det innerste av Adriater-
havet. 258 tyskere ble tatt til
fange.

Kampene pa 0ya Kos i Dode-
kaneserne fortsetter.

Det britiske admiralitet melder
at den britiske heimeflnte har vaert
i aksjon utenfor norskekysten ved
Pode. Ogsa flere amerikanske en-

;r, der i biant et hangarskip
>tcitok. Etter forelebige meldinger
ble en rekke fiendtlige lasteskip
truffet, bl, a. et pa 8000 tonn.

Ukeroversikter.
0STFRONTEN Russernes hur-

tige framrykking er saknet en del.
I syd har tyskerne bare noen fa
km bredt fotfeste pa Tamanhalv-
0ya, og det er eyensynlig spers-
mal om dager nar de fullstendig
blir kastet ut. Mellom Dnjeprope-
trovsk og Kiev har russerne inn-
ledet krigens kraftigste luftbom-
bardement, mens tusener av rus-
siske kanoner bestryker nasistenes
stillinger pa vestre bredd. Pa den
aya i Dnjepr russerne holder be-

satt utenfor Kiev star de bare 400
m fra byens sentrum.

Pa midtfronten ferer russerne
forsyninger fram. Det darlige vae-
ret legger en del demper pa fram-
marsjen, og den tyske motstanden
har blitt hardere. Russerne rykker
fram mot linjen Gomel, Mohilev
og Vitebsk, og star 15 km fra
Gomel. Tyskerne farer i all hast
forsterkninger fram og graver ned
store tigertanks som bunkers, sam-
tidig som det raser veldige tanks-
slag. Bare lerdag meldte russerne
at i alt 155 tyske tanks var skutt
i stykker, storste parten pa dette
frontavsnitt.

Deu rede arme star na langt
inne i Hviterussland. I Minskpm-
rade har partisaner brutt opp jern-
banelinjer og sprengt tog i luften.
Torsdag meldes om et sterre slag
mellom tyskere og partisaner, Sla-
get varte i 8 timer og kostet 2000
tyskere livet.

Sammen med de tyske tropper
som «elastisk» trekker seg tilbake
stremmer ogsa tusener av tyske
bender som var sendt til Russland
for a kolonisere omradene.

0st for Mohilev har russerne
gatt over Pronja, 40 km est for
byen. Tsjerkiv s-e for Mohilev er
gjenerobret. Framrykkingen mot
Vitebsk gar langsomt pa grunn
av den sterke tyske motstanden.
Russerne star fremdeles 40 km
fra byen.

STILLEHAVET Finschafen pa
Ny Guinea er erobret etter 14
dagers kamp. Allierte bombefly
har senket 1 destroyer og 2 trans-
portbater i en konvoi. Under et
japansk forsek pa a evakuere en
ey, ble 40 lektere senket.

ENGLAND Gruvearbeiderne
som streiket som protest mot at
ungdommen under 18 i r skulle
arbeide i gruven, har na tatt opp
arbeidet igjen. Forhandlinger "om
en tilfredsstillende lesning pagar.
Ogsa Wickers-Armstrongstreiken

som omfattet 9000 mann er av-
blist.

ITALIA Tyskerne presses skritt-
vis tilbake. Neapel er besatt etter
harde kamper: Det betyr at de
allierte far en fersteklasses hamn
pa vestkysten. Nord for Neapel
har den amerikanske 5 arme igjen
mett pa meget hard motstand, og
tyskerne har oyensynlig ordre om
a sinke frammarsjen sa mye som
mulig. Den viktige by og jernba-
neknutepunkt Benevento, n-o for
Neapel er inntatt etter voldsom-
me kamper.

Den 8 armes framrykning har
vaert raskere. Hele Garganohalv-
eya er na besatt. Sendag gikk
engelske commandotropper i land
75 km nord for Foggia, og besatte
Termoli.. Troppene klarte a holde
byen til styrker fra den 8 arme
hadde slatt seg gjennom.

Det alierte flyvapen er i meget
sterk aktivitet- Pa flyplasser i
selve Italia har en na funnel 133
edelagte tyske fly til. I alt er det
na funnet 337 fly. Forts, s. 4

Monument avbestilles.
Aftontidningen melder fra Gete-

borg at flere svenske steinhogge-
rier pa vestkysten, i Smaland og
Skane, i noen ar har arbeidet pa
tyske bestillinger i kjempeformat.
Bestillingene er na avviklet. De
skulle dekke en soldatheim i Ber-
lin, stadion i Niirnberg, et nytt
rikskanselli i Berlin, bygninger for
militaere staber og et seiers- og
fredsmonument et eller annet sted
i Tyskland. BestiJiingene ble av-
viklet under benvisning t il den
tyske sivilmobilisering.

Den for omtalte lonnsradmann
Bjernstad er na ogsa blitt kastet
som medlem av styret for Victo-
tia restaurant, p. g. a. av svarte-
bers og jobbing av restaurantens
brennevinskvote. Det kan anferes
at Victoria restaurant har sterre
brennevinskvote enn noen annen
restaurant i byen.

Tyske filmer er boykottet!



SIGNALER
Med vare allierte forstar vi nord-

menn de fire verdensmakter som
I jemper var kamp mot den felles,
{orferdelige fienden, og de under-
tvungne landene som f oxer kampeti
mer eller mindre pa vart eget vis.
Jugoslavia som det fremstelysende
eksempel som vi dessvaerre ikke
ter vage a sammenligne oss med,
Hellas og Danmark. Med hvilke
forpliktelser feler vi selv ved dette
a vaere alliert?

Hadde vi vaert med i krigen pa
vanlig vis, sa hadde definisjonen
vsert grei og oppgavene klare. Men
na er vi i den utilfredsstillende
situasjon a fere var kamp med
passiv motstand. Bare vare tro-
faste sjafolk og vare fa aktive
krigsdeltagere er midt i selve kri-
gen. Vi andre sitter dessvaerre mer
eller mindre pa tilskuerplassen og
folger kampen sa godt vi kan —
med fyrig lidenskap riktignok.
Stundom har det nok hendt bade
pa tyrefektning og boksekamp at
tilskuexne forveksler seg med par-
tene i den grad at de tar til a
slass innbyrdes — ]a stundom av
bare enighet.

Og etterpa har de fatt utkisning.
De gar hjem og tror de har ut-
rettet noe. Men, det har de ikke.

Hender det at vi er som slike
tilskuere? At vi ser opp fra vart
Russlandskart, hvor vi har ajour-
fort fronten etter dagens telegram-
mer, med mine avpersonlig triumf:
Hva greier ikke vi!

Men det er vare allierte som
greier det. Og denne var person-
lige triumf forer nok en viss fare
med seg, hvis vi ser etter - faren
at vi avlastes, som visse tilskuere,
at vi glemmer v a r del av oppga-
ven som er a holde oss uoppher-
lig vakne med alle sanser spent pa
de signaler som er til oss : Na!
Vi ligger ikke knuget under ornens
vinger for a varme oss, men for
a irritere den, for a distrahere den,
sa den ma binde en del av sin
oppmerksomhet pa oss. En dag
far vi bud om a genere den mve
sterkere, det er et av sidnalene.
Vi kan dessvaerre ikke bestemme
det selv. De har stengt oss inne
i rnerket.

I virkeligheten er det sa at de
andres innsats i Russland, Italia,
pa Balkan, i Stillehavet — og i
Danmark, forplikter oss og eker

RENE LINJER
I sin siste tale forbed Quisling

alt ns-snakk om jessinger, fordi
dette navn aksepteres som felles-
betegnelse av alle nasityranniets
fiender. I stedet skulle ns utnytte
interessemotsetmngene blant sine
motstandere og sla de enkelte grup-
per hver for seg. Vi er alle klar
over at det er umulig for ns a
oppna slike resultater, Men det
er likevel ikke sikkert at quislings
«nye» retningslinjer er helt for-
gjeves.

Etter hvert som seieren nsermer
seg, slipper det umiddelbare krigs-
mal sitt jerhharde grep pa sin-
nene. De enkelte stopper opp og
tenker bade fram og tilbake i ti-
den. Mange har en tendens til
straks a gripe fatt i sine forekrigs-
ideer for sa uten videre a anvende
dem pa etterkrigsproblemene. An-
dre der i mot soker a finne ut
hvilke laerdommer krigen har gitt
for de gir seg i kast med fredens
problemer. Det er i denne over-
gangstid mellom krig og fred at
ns-propagandaen virker inn pa den
ferste gruppe mennesker. Hver
dag seker ns a minne dem om
deres ideer og folelser far krigen.
Russlandskrekk, klassemotsetnin-
ger og omstridte kulturelle og oko-
nomiske sporsmal fra 30-arene blir
godt stoff i avisene. Propagandaen
har nadd sitt mal, hvis de gamle
interessemotsetninger slar ut kraf •
tigere enn for sa snart seieren er
vunnet. Da kan det tenkes at en-
kelte nasikjeltringer blir glemt i
all forvirringen.

De fleste av de gamle interesse-
motsetninger hvilte pa reelt grunn-

en gjeld vi har, ikke et krav vi
har. Vi skylder en innsats, en inn-
sats etter omstendighetene, men
en innsats. Vi er en del av et fel-
lesskap, selv om skjebnen har iso-
lert oss. Det er det vi aldri ma
glemme, og det er derfor vi aldri
ma roe oss, hverken i resignert
sorg eller slapp tilfredshet. med
andre. Pa den maten blir de dag-
lige savn og de gleder vi ma re-
nonsere pa, en uopphorlig rekke
av paminnelser vi skal bruke som
vekkerur.

Og den som er vaken vil opp-
dage noe. Det er alltid noe innen
hans krets og virkefelt han kan
gjere. Stirre og stirre inn i mor-
ket, sa ser vi a l l t i d signaler.

lag. De behovde ikke vaere ulase-
iige av den grunn. Menn i praksis
var de det likevel, fordi de var
blannet sammen med vanetenking
og overtro. Slike irrasjonelle mo-
menter er i stor utstrekning blitt
avslert gjennom krigsbegivenhe-
tene. Det synes i det hele klart
at freden bare kan vinnes, hvis
de enkelte soker a stille problemene
i lys av krigens lserdommer, og pa
en helt saklig basis. Dette gjelder
bade nasjonalt og internasjonalt,
Det er f. eks. helt pa det rene at
et godt samarbeid mellom England
og Amerika pa den ene side og
Sovjet pa den annen side, er en
absolutt nodvendig forutsetning f--
fredelige forhold savel mellom
dene som innen de enkelte land.
De som lar seg lede av folesesbe-
stemt Sovjetskrekk er med pa a
odelegge mulighetene for et slikt
samarbeid. Deres vei leder til ka,os,
og de leper nasistenes aerend. Fn
positiv innsats gjor der i mot de
som asrlig og fordomsfrit befatter
seg med sakens kjerne, nemlig pa
hvilken mate en best kan realisere
samarbeidet mellom de allierte
nasjoner ogsa etter nasityranniets
undergang.

Tyske gleder.
For en tid siden ble en used-

vanlig flott utstyrt bok, med tite-
len «Fiir ein Grossgermanien»,
trykt i Oslo og straks sendt til
Tyskland. Boka, som er utarbei-
det av selveste Rediess, er viet
den tyske barneproduksjon i Nor-
ge. Bilder fra Hurdals verk, Godt-
hap, Geilo osv. viser hvor godt de
«norske» jenter far det, som avler
barn med tyskerne. I felge Redie
var det inntil 15-12-42 fodt 251
barn med tyske fedre i Norge, Av
modrene var 865 hushjelper, 195
sydamer, frisorer o. 1., 101 ekspe-
ditriser, 110 kontordamer, 32 fag-
laerte og 156 ikke faglaerte arbei-
dersker, 22 skolepiker, 33 syke-
pleiersker, 512 uten yrkesangivelse
og endelig 487 uten noen som heist
oppgave. Tallene gir et tydelig ut-
trykk for de sosiale sider av spers-
malet «norske» jenter og tyskere. '

Laege Einar Gude er arrestert
fordi han nektet a overta en ns-
helsekontrollstas jon.

VIS FORSIKTIGHET

N l R DU SENDER AVISEN

r



UTVIKLINGEN pa BALKAN 1918 og i dag.

Vil Tyrkia ga med i krigen, eller
neye seg med a gi sine allierte
rett til gjennommarsj?

Tysklauds nederlag star i dag
like klart for tyrkerne som for
alle andre, og det vil sikkert by
det i mot a ga til et skritt mot
en tidligere alliert som kanskje
vil bli sammenliknet med Musso-
linis lite glorverdige innbrudd i
Frankrike i den tolvte time. Men
pa den annen side har Tyrkia en
alliansepakt med England, som
forplikter det til a ga med under
visse forutsetninger som snart bur-
de vaere tilstede.

t^JJers skal vi ikke glemme at
If Jia allerede en gang ved sin
beriendige og samtidig faste politikk
har spilt en avgjorende rolle. Ei-
ter Balkanfeltoget behersket Luft
waffe fullstendig Egeerhavet og
det estlige Middelhav. Englands
stilling var overordentlig vanske-
lig. Men Hitler sa ikke sjangsen
eller vaget ikke ta den. I folge
sin allianse med Storbritannia
skulde Tyrkia ha grepet inn da
Tyskland invaderte Balkan. Dette
erkterte det seg ogsa villig til,
men framholdt for sin allierte at
det var darlig rustet. og ingen
sjangser hadde til a greie det den-
gang sa overlegne Tyskland, som
hurtig ville ha besatt landet og
dermed apnet veien til Suez og
India. Engelskmennene innsa det
riktige i dette Hitler pa sin side
hadde valgt Russlandsfelttoget og
belraktet det i oyeblikket so«i en
fordel at Tyrkia var neytralt. \ ed
Hitlers nederlag i Russland fikk
England den nedvendige tid pa

;rtil a bygge ut sine posisjoner
•^j^ddelhavet og mobilisere sine
enorme resurser.

Ved a overfalle Ruslsand gjorde
nasistene feilen fra Verdun om
igjen. Hadde tyskerne den gang
lyttet til den osterrikske general-
stabssjef Conrads rad og gatt pa
Italia, hadde krigen sannsynligvis
fatt en annen utgang. Som det
gikk fikk de allierte ogsa den
gangen tid pa seg og blev sierke
nok til a redde Italia. I 1918 kom
amerikanerne med for alvor, og
dermed var krigen tapt for Tysk-
land og dets svake allierte.

Noe liknende skjer i dag, og
Tyskland trues selv av invae jonen
Balkan star igjen i forgrunnen og

etter Italias fall er vasallstatene
der blitt svake og upalitelige. I
1918 var Tyskland trett og slitt
av de resultatkise offensivene pa
vestfronten, og matte trekke trop-
pene fra Balkan og overlate for-
svaret til Bulgaria. I dag slites de
pa samme mate ut i 0st og i mor-
gen vil de sannsynligvis bli tvun-
get til a trekke seg til bake til
Donaulinjen.

Den 15 sept. 1918 sattes offen-
iven i gang og den 23. kapitu-

tulerte Bulgaria. Det var den for-
ste av Centralmaktene som fait
og Ludendorff sendte sin herre
folgende budskap: Folgene av be-
givenhetene i Bulgaria har gitt
Hindenburg og meg den oppfat-
ning at fiendtligheten ber inn-
stilles. Mind) e enn to maneder et-
ter 1 om vapenstillstanden.

Bixtignokk var stillingen i 1918
den at de allierte kunne starte
offensiven fra Saloniki, mens de
i dag ikke har et eneste bruhode
pa Balkan, bortsett fra den dal-
matiske kysten som partisanene
kjemper for a holde. Men pa den
annen side var tysk ernes stilling
dengang gunstigere enn na. Russ-
land var eliminert, og dermed den
annen front som er tyskernes store
skrekk og som i dag star foran
sin virkeliggjorelse. Krigsindustri-
en var intakt. Hva den er i dag
vet vi. Og hva vil den bli i mor-
gen med flyplasser i Italia og pa
Balkan, og russerne kanskje pa
denr.e side av Dnjepr er lett a
tenke seg. Og endelig hadde ikke
den tyske haer i 1918 hatt noe
Stalingrad eller Tunie. Frontene
var betydelig kortere enn i dag
og verdensopinionen langt gunsti-
gere, selv om den ogsa da var
darlig nokk.

Optimistene regner med et indre
sammenbrudd. Det gjor ikke de
ansvarlige militsere og politiske,
ledere. For dem er parolen bare
en: Kamp til betingekeslos over-
givelse!

Halvfabrikata som r0r, tra. nag
ler o. 1. blir rekvirert. En rekke
firma har av nasimyrdigfcetene
fatt beskjed om a sende disse sa-
kene ned pa brygga. Herfra ska)
de sa eksportere?. Ogsa lastebiler
blir na innkalt — iannsynlfgvi:
en finkjemming.

Brenselsituasjonen.
Pr. 1 august 1943 var det hug-

get under 50 pet. av det palagte
tvangskvantum, mot normalt 70-
80 pet. Dette betyr en forsinkelse
som det er urad a innhente. Nasi-
myndighetene har ikke sokt a lose
problemet. Det har tvert i mot
vist seg at arbeidere blir tatt fra
vedhogst til rene tyske arbeider.

Fra kyndig hold betegnes situa-
sjonen som meget alvorl'g. Hvis
vi far en vinter av noe hen i mot
194l|42-ars typen, vil en ren bren-
selkatastrofe ikke kunne unngas.

Det kommer for en dag.
Aviten «Messagero» i Rom har

anslatt den sammenlagte manko
i Italias statskasse i lopet av 21
ars fasciststyre til 1000 miljarder
lire. Ledende fascister har stjalet
miljarder av statens midler som
de har brukt bl a. til personl-g
luksus Da en rekke av de hoyere
fascistene ble arrestert og villaene
deres beslaglagt for den bombe-
herjede befolkningen, ble det ofte
funnet hamstringslagre som har
vist seg store nokk til a dekke
flere maneders behov for dem som
flyttet inn i husene.

Norgcs Handelsforbund.
De nasistiske «naeringsorganisa-

sjoner» har begynt a kreve kon-
tingent hos de nseringtdrivende.

Landets handverkere har sagt
klart fra at de ikke vil betale kon-
tingent til Norges Handverkerfor-
bund. Og na er turen k ommet til
handelstanden.

Det er i disse dager sendt et
rundskriv fra Norges Handelsfor-
bund med krav pa kontingent fra
alle detaljister, grossister og agen-
ter, beregnet etter nsermere an-
gitte satser av bruttoomfetningen,
for agenters vedkommende av bok-
fort provision. Alle som en ma
nekte a be ta le denne kontin-
genten! Pengene fkal dels ga til
fremme av det tyske kiavet om
«nasjonal» arbeidsinneats, dels til
rent nasistiske formal. Det dreier
seg om meget store belop som for
den enkelte regelmeefig vil gjelde
det mangedobbelte av hva han for
betalte til sin gamle organisasjon.

Parolen er klar: Iugen ma be-
tale kontingent til Norges Han-
delsforbund!



En tredjedel av Ital'a er na be-
satt av de allierte tropper.

Victor Emanuel skal danne en
regjering under Badoglios ledelse.
Forhandlinger har vsert fort om-
bord pa slagskipet Nelson i Maltas
hamn, mellom Badoglio og Eisen-
hower. Sterke italienske krefter
arbeider for en mere aktiv innsats
av italienerne pa de alliertes side.

Det har fortsatt vaert urolighe-
ter i de italienske byer tyskerne
har besatt. Den tyske avis Deut-
sche Allg. Zeitung skriver at be-
folkningen i Roma ikke bare er
uvennlig innstillet mot tyskerne,
men direkte fiendtlige. I Firenze
Ifom det til aktiv kamp da lede-
ren for den fascistiske milits kom
til byen for a rense opp blant de
antifascistiske elementer. Studen-
tene i Norditalia har aktivt sluttet
seg til motstandsbevegel«en. 50000
italienske soldater har flyktet opp
i fjellene for a fortsette motstanden
FLYKRIGEN De siste dager har
vsert preget av meget sterk bom-
bing av Tyskland. I dagslys 1 ok-
tober rettet flygende festninger og
Liberator bombefly angrep pa
Munchen og Wiener Neustadt. I
sistnevnte er det store fabrikker
for Messerschmithfly.

Natten etter bombet HAF Ha-
gen i Ruhr Denne by er et meget
viktig industrisentra med 150 fa-
brikker.

Om dagen den 2 oktober ble
Emden bombet. Samtidig ble en
rekke flyplasser i Nederland og
Frankrike bombet, likeledes 6 kraft
stasjoner. 24 fiendtlige fly ble skutt
ned mens 15 egne fly savnes.

Om natten 3 oktober ble Mun-
chen igjen bombet.

Natt til 4 oktober rettet engel-
ske fly et meget kraftig angrep
pa Cassel. Her ligger Europas ster-
ste lokomotivfabrikk, likeledes fly-
fabrikker. Samtidig ble Hannover
og mal i Rhinland angrepet. Un-
der nattens operasjoner gikk 24
fly tapt. Om dagen den 4, angrep
flygende festninger Frankfurt am
Main. 19 fiendtlige fly ble skutt
ned uten egne tap. Om natten til
5 ble Frankfurt igjen utsatt for
et voldsomt angrep. Samtidig ble
en rekke andre byer bl. a. Lud-
wigshafen angrepet. 12 fly savnes.

Fly med baser i Storbritannia
kastet i September ned 14 000 tonn
bomber over tyske mal. Det ble
utfort angrep samtlige dager, og

i alt 25 nattaugrep. Det ble skutt
ned 190 tyske fly mot et eget tap
av 282.

Den norske flykommando mel-
der at sendag sk J0t en norsk squa-
dron ned 5 tyske fly uten selv a
lide tap. En norsk major som er
sjef for en engelsk squadron er
tildelt en meget hoy engelsk orden.

I JUGOSLAVIA har partisane-
ne slatt tilbake et tysk panserr
angrep ved Susak Ved Trieste,
Goritza og Lubljanka raser fort-
satt harde kamper. 3 albanske re-
ghnenter har sluttet seg til parti-
sanene.

Den engelske krigsminister Stim-
son har erklsert at jugoslavene vil
fa effektiv flyhjelp sa snart fly-
plassene ved Foggia er satt i stand.

FRANKRIKE ss har henrettet
50 franskmenn for sabotasje. Ved
Genfersjoen er 25 franskmenn der
iblant 7 kvinner, tatt som gidsler i
forbindelse med et atentatt pa et
militaertog-

DANMARK Tyskerne har be-
gynt en intens jakt etter danske
jadei. 1600 joder i alle aldre er
arrestert 600 joder er kommet til
Sverige, og det innrettet en inter-
neringsleir i Landskrona. Motstan-
den i Danmark fortsetter. Nasis-
tenehar felt en rekke harde dom-
mer over patrioter.

C.I.O. og American Federation of
har i fellesskap sendt ut felaende
erklaering som ventes a bli under -
teget av 900 000 verfts-og fabrikk-
arbeidere: Pa Victory Fleet Day
forplikter jeg meg til a sette mine
muskier, tanker og penger inn i
produksjonen av skip slik at de
forenete nasjoners soldater aldri
skal savne krigsmateriell til a sla
ned det frie arbeidets fiender, hvor
de enn matte finnes.

—R o 11 e n e— «Hoyesteretts-
dommer» Motzfeld har provet a
melde seg ut av ns. Han har ikke
fatt dette innvilget men blitt syke-
permitert fra stillingen. Han er
na innlagt pa Psykriatisk klinikk.

Politinspektor Schartum. aktor
i saken mot politifullmektig Gun-
nar Eilifsen, har S0kt avskjed,
Schartum er sterkt religiost inte-
ressert. Han er kjent som en av
politiets bodler. Han har forbin-
delse med medlem av Filharmo-
nisk orkester, Rolf Schuttauf som
er en av gestapos vserste bodler.

Merkelig opptreden.
0konomidirekt0r Carlmar pa

Det Nye Teater har i lengere tid
nyttet nasi-teaterdirektoratet til a
lage nyordning innen norsk teater.
Dvs. han gar til direktoratet med
sine forslag uten ferst a forelegge
dem for Skuespillerforbundet. Tea-
terdirektoratet feler seg sa smigret
over a fa besek av en «J0ssing»
at det vedtar alt som foreslaes.
Disse vedtakene gar konsekvent
ut over skuespillernes rettigheter
og kar og har bare til hensikt a
oke denne herres inntekter. Carl-
mars holdning ma fordommes pa
det sterkeste, saerlig fordi Skue-
spillerforbundet er sa kneblet av
alle vedtekter som angar or •-
serte arbeidsgrupper at det_ya
innta en helt passiv holdning over-
for de nye vedtakene.

Siste advarsel hr. Carlmar og
mulige likesinnede!

Fra Knaben Gruber meldes:
Noen ueksploderte bomber skulle
fjernes. Herlil ble satt russiske
krigsfanger. En av bombene eks-
ploderte, hvormed 5 russere ble
drept. De ble begravet pa bygdas
kirkegard under tilslutning fra alle
folk i bygda og presten forrettet.
Herover ble tyskerne sa rasende
at presten fikk alvorlige trnsler
om a bli avsatt. De 5 lik ble gra-
vet opp og f jernet fra kirkegarden.

I Flekkefjord har kinostreiken
vsert helt effektiv Nylig ble 20
unge piker innkalt til gestapo om
formid^agen og 20 gutter om etter-
middagen. De ble holdt fast i flere
timer og truet med at hvis de
ikke gikk pa kino to ganger i uka,
vilde de bli satt i konsentras'
leir. ^

Arkivet i Alesund.
Det var «lagfererens» bror} B

Valderhaug. medlem av ns, som
begikk innbrudd i ns' arkiv, for
a f jerne papirer som var kompro-
mitterende for ham selv. Men sa
forsynte han seg samtidig med en
rekke dokumenter som han skjonte
det kunne vaere penger a. tjene pa,
og har siden solgt dem til jessinger.

Fhv. statsminister Joh. Ludwig
Mowlnckel er avgatt ved doden i
Amerika, 73 ar gammel. Hans
ded har vakt sorg blant nordmenn
ute og hjemme. Statsminister Ny-
gardsvold holdt minnetale i krmg-
kastingcn i London.
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