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Etter våpenstilstanden.  ›L

Som  tidligere nevut regner vi med tre alternativer far
befrielsen av vårt land; 1) Invasjon, 2) Evakuering avede  tyske tropper,
3) Et sammenbrudd  for de tyske berer  Då  :flurepas fastland og  en kaputilal
sjon. Vi skal her behandie stillinaen Hia henblikk pa  det tredje
alternativ, en alminnelig vapenstirstand på grunnlag av  en tysk
kaputilasjon. -

Mange tror  at i og med eu slik våpenstilstand vil,  alle
våre sorger være slukket. Dette er en larlib  illusjon.. Våpenstilstandea
er ikke fred, det er en del av krigen. De wnsker vi vil stå over for,
er ikke  mindre  enn dem  vi ner hatt å stri med i okkupasjonstiden.
Vi har oppgj;5r med NS og de stiipete oe, vi  akal prøve å føre de 7.000oola
mann-.soM idag  arbeider på tyske anleag over i norsk erqpeid. Vi har en
rekke andre problemer som  vil stille ue største krav til  styremaktene,
og vi kan bare greie å  løse dem hvis alle innser aituasjonens alvor.
Våpenstilstanuen vil bli en  nasjeLezi krtgstid som  vil kreve ofre:av
alle norske menn og kvinner. Vi ma  vise samhold og disiplin om vi skal
berge oss igjennom på en verdig mate.

Det kan også bli en ferlig tid.Det tyske aammenbrudd..
kan komme etter vepnet oppgjør mellem 'Sk3 og Wehrmazht, eller det kån
føre til  et  slikt oppgjør. I sålall vil ogset Norge kunne bli skue-
plassen for en tysk borgerkrig, pg det er sannsynlia  a.t  nirden  vil  •
bli med i kampen  pa  gestapoa oa 23-treppenes aide. Kriaen ville, bli
fzit'i våre byer,  omkring vare' hjem. Det vil lett kunne bli slik at
ogsa vi vil bli innviklet, og manae kenne kanskje føle trang til å få
et skUad med.  Dette ville selvsagt en ulykke, og parolen ma
lictere at vi holder oss 1.11111asa gout eea muirg.

.*
Selvem ikke noe  slikt Vil det være en st-adig fare

for at den tyske disiplin biyter saan. Soldetene kan reise seg mot
slnex  offisererl- og vi kan iå  plynarende  bander rundt om i lande,t,
Kan vi gjøre  noe  foi å hindre en aliL utvikling!  Svært lite hvor det
gjelWr et oppgjør mellom SS og Wehrmacht. •I så fall må"vi sette ver
tillit til våre ellierte, og eet kan ta tid føf de vil kunne faefram
4ilatrekkelig troppestyrker til a Uemee uroen. men,en  eeeløsnina av.
den tyske diaiplin vil for en del  veare evhenaig av den disiplin  vi
viaer..Det kan  være uansvarlige kretae:a i vårt folkesom_kunneeøaske-.-

f.rem.me en.aoldaterreisning.uten tLIke på de  tølger  det  vil f-her
hjemme. Slike folk må vi stoepe oa etoepe kraftig ofilUetetrenga.
Vi må heller ikke ta oss sely til rette overfoI tyskerne•eller  vise-vår
ferakt for demonstrativt. Dette vil ±oi aet airstere lite aterdig
og tor det annet kan de aom igjen røreretil  alminnelig
uro.

- Vår holdning bør wete seeime som den-vi na inntar.
Vi ma fe;in.deles behandle tyakeyele rled isneude kulde„ vi me ikke snzekke
med  dem, vi må ikke ha noenting me.J. dem 4 ajøre—Enhver  fraternisering
må være strengt forbudt.  Tyskerne vil sikkert-innby til det:  Det ville
veie ulkt dem ikke å gjøre det. Hver oa en av dem vil ut .1:ra et  naturlif
innstinkt straks gå iver med aorbrødrIngen for å  overbevise verdeneom
at tyskerne er  et søre1ig miskjent folk, at ingen har lidd  mer  under
nasistyret enn tyskerne selv,  et  de  hele tiden meet evsky har sett de
gruaomheter gestapo har begått osv  ek3v‘ De viI overvelde oas med sin høy-
røstede hjertelighet om vi ikke  aLjærer kert av.

illers  må vi være på det rene med at  den  tyke okkuea-
sjonsmakt i. den  første periode vil benelue noen av sine rettigheter.
Våpenstilstandstraktaten vil :ivgeer h-voriengt diaae akal  aå; men
så mye vil i  all  fall stå•tilOake at tyskerne  får  rett til å sørge for
sin egen sikkarhet. Også av den grunn ma vi ikke gi dem noen anleduing
til a gripe inn. - Mmge vil at; er å male fanden på veggen, og
vi vil alle håpe at disae lar rett iic •et er ogaå atunn til å være
oppmerksom pa de farer aom ai kuii iL å  true oss.
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NYHSTENE I UKEN.

VEWFRaNTEN. Det allierte stormløp i vest fortsetter. Etter at den
belgiske grense var overskredat, fortsatte de allierte

panservogner etterfulgt av motorisert infanteri sin innmarsj
landet, kraftig understøttet av massive flyformåsjoner. Også belgiske
partisanpr yter de allierte verdifull bistand *nder framrykningen. Den
typke overkommando har fulistendig mistet kontrollen ovar de tyske
hærene som er i full oppløsning. Tyske generaler som er tatt til fange
forteller således at de ofte var helt uten underretning om krigens gang,
fordi deres egne forbindelser var helt brutt, men den engelsk kring-
kasting gav dem verdifulle opplysninger. Sist mandag ble Bru ssel
erobret, praktisk talt uten metstand. Samme dag rykket engelske trop-
par inn i Antwerpen, som har den største havn på Europas fastland. By-
en falt så å si uskadt i eigelskmennenes hender. Alt fredag var ]ten
komet  sa  langt med befrielsen av Belgia at den belgiske statsminister
med en del av regjarings£edlemmene kunne raisa fra London til Bxussel
for å overta siviladministrasjonen. Englenderne har fortsatt sin
frammarsj og gått langt inn i Holland hvor de har erobret Breda som
ligger 19 km. frag grensen. De nærmer seg nå Ro-`..terdam. Langs kysten
har de erobret Ostende, Newport eg lenger inne i landet Dixmuyden.
Brittfske styrker har gdtt over Albertkanalen og rykket mot Meuse, der
de har dannet 5 brohoder. Troppene står nå knapt 30 km. fra Aachen.

dette avsnittet yter tyskerne en del kraftigere motstand nå, og under
hårde kamper bla Liege erobret.lørdag. Ved sine brohoder over Mosel
har amerikanerne fått forsterkninger, og et kraftig tysk motangrep her
er blitt slått tilbake mea store tap for fienden. - De allferte rykker
fram mot Siegfriedlinjen på en front av 350 kilometers lengde fra Bel-
gia til Schweiz. Fredag ble meldt at det raser voidsomme kamper
avsnittet mellom Metz og Nancy, og tyskerne har her vunnet en del tor-
reng og også tatt igjon Nancy. I nord-Frankrike nærmer polske troppur
seg Dunkerque. Calais er omringet. Tyskerne har for øvrig satt en
del av landat mellem Calais og Dunkerque under vann. Le Havre og Breet
blir stadig utsatt for flyangrep. - De allierte troppet som rykker
nordover fra sør-Frankrike står 40 km. syd for Belfort. Det viktige
rustningssentret Le Creusot er inntatt,

JSTFRONTEN. I området ved Warsjave har russerne satt svære angrep
i gang. Ostroleka, som liggar nord for byen, er erobret.

De russiske styrker stod torsdag mondre enn 10 km. frn Warsjavas sen-
trum. Ennvidere er hele Narevelvas østlige bredd nådd. Der er store
russiske troppekonsentrasjonor ved Jet-Preussen $yd for Litauen. Rus-
siske•patruljer som har vært på tekt inn i Tyskland er kommet tilbake
Inod en del fanger. - De 20 tyske divisjonar som nå står innesluttet pd
Balkan står overior en katastrofe eom blir ve= og verre ettersom
følgene av Roamnias og  4)u1garias serm7lenbrudd gjør seg gjeldende. Bul-
garia,har erklært Tyskladd krig, og russerne marsjerer nd fritt gjennom
landet. Russland har akseptert Bulgarias anmodning om våpenstillstand.

I '.JEBBIA er der brutt ut revolusjon, og serbiske tropper marsjerer mot
Donau for å forene seg med Titos skarer.

ITALIA pågår det kraftigu kamper syd for Ramini. Den italianskk
at1anterhavsdamper "Rex" er satt i brann utenfor Trieste et-

ter at allierte flygere har bombet den.

FILULAND. Mendag gav marskalk Mannerheim ordre om at alle ffendtlig-
heter mot Russlend skulle innstflies, og dermed ble krigen

i Finnland brakt til ende. Alt tydor på at Finnlands beslutning om å
bryta de-n diplomatiske forbindelsen med Tyskland kom som et sjokk for
tyskerne. Milftæra sakkyndiga mener at tyskerne nok kan klare å få si-
ne tropper ut av Finnland, elen en mengde krrgsmateriell deriblant
store tigertanks - må de etteriate eeg.  :E;r1 regner med  at  tyskerne hadde
160.000 mann i innland. Lørdag ble det meldt at store tyske troppestyr6
ker er overført fra Finnland til jet-Finnmark. Der er ikke så meget
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tonnasje der nord at do kan fraktus sydover, og dorsom aisSo tropuor
blir liggondo dor oppo, vil do fordrsako storo vansker mod liJnsyn tilhus og mat.Dot bor alt nå 6 porsoner i hvert ram.

FORSKJELLIG. Tirsdag ble der fra sondoren i BrUss,1 sondt.uten.m,1-
ding om at Tyskland haddo kapitulort. Maluingen som

struks ble domontort, vakto en voldsom røro i du forskj4l1go-hovod-
st,dor. Den minnet om ut dot i de sisto dagor av d,n forrige vord,ns-
krig blo dot også sondt ut on melding om at Tyskland haddo kapitulort
4 a-gor før dot virkolig skjoddu. - Dot har stadig under krigen ver-
sort rykter om at yskland har vært uto med frodsføloro, og lørdag

det moldt fra London at  diss,  rykter attor vo-rsoror i utland,t. -
I U.n tyske garnison i Borlin og andro st,dor i Tyskland har dur vært

myttorid Hitlor har innkalt en hol d-1 genoralor og høytstående pe-
litiako loduru som kan .51ippo fra sitt arbeid, til ot møto hvor do sk-J,L
drøito Tysklauds stilling.

Gøring og Keitel har vært i .hinlana for å inspisoro-b- -
fostningsverkeno. Disso or nottopp blitt bomannet med unge uøVde
tropper.

Fra Portugal blir det muldt at fral4st4onde ty5ke
tor or konot til Maarid, blant dom or von Ribbohtrop. - En fOrmedor
at  von  Papon blir ny tysk ambassadør i Mad44. • ,

Laval har søkt om asylrett i Schweits, men or blitt nuk-

Enkelthoter om de flygende bOmbers fiasko or_na offent-
liggjort i London, AV 8.000 flygonde bomber som blo seudt mot-Iondon
nåddu baru 2.300 fram. I slutton av angrepsperiodon kom bare 9 av
utskutto bombor fram. 92 % av alle dødsofre fallar på,Londbn.. Do
allierto har kastot om lag 100.000 tonn bombor ovor utskytningsbnu
og harmistet 450 fly og c_.900 mann. . -

• .Torsdag don 7/9 blo clet kunngjort:i London,at-do't vi1lo
'bli innført storu luttolsur i mørklegningsbostellialsono i løpot av do
nosto .10 dagor. Brannvorn og sanitet i forbindolsomed dot
luitvorn v1.1 bli lagt om på frivillig basis, og'donne vil kUnne av-'
viklas snart da Tysklands fall ikke or langt unha.

2yskland forboluder nasisteno seg på å fortsotto
krigon som goriljakrig. tøtot mollom Hitler og partilederne behand-
haUdler nå planor og tiltak, og on moner at krigon vil bli-ført.et-'
ter fransk marquimønstu. og barn or nå satt til a
skyttergraver,bak grensonos og storo matvarelagro or ødolagt.' A11e .
tidligoro modlommor v riksdagon som ikko har avgitt lojalitutsOrkl-e-.
ring, or blitt arfostoitt

NJ.sistene i Norgo har gjort stort nommer av don førsto
nordmann i unmannstorp,do. Det visor sog at helton or on bortktet
banditt fra BE-stø guttohjem SQU don gang forsøkto a drepe en av vak-
tohe. -- I Oslo blir dot forotatt on omf,,,:ttondo innka11c1se av borgr-
vakter, og NS-folkblir.stadi innkalt til troning i våpenbruk. En
hel dal or rømt-og andre or arrestort for å ha forsøkt a.undra seg
tjenosten.

For om lag 14 dagor siden blo det utført un v.,11ykkot
sabotsjehanu1ing mot NorskxAluminium Companis fubrikk.i Holmostrand.
Sabotørone ankom til fabrikken i 2-tidon om natton. Do klippot sog
raskt vog gjonnom gjordot og piggtrådsporringor, ovorm‘.nutt don vp-
nodo vakt utenfor og trongtu inn i fbrikken. Arboidrno i blokk-
støporiot blo ført inn i,ot annot roul undur bevoktninav monn mod .•
maakdInpisto1er, fikk sigaruttor og ble tilholdt 1 ogon intorusso å
forholdo sag rolig. I mons p1asert, andre av sabotøreno bombor'i
fbrikkons 3 transfflormatoror soM omformor strømmun til,blokkstøperi-t
og valsovorket, og ved 3-tiden eksploderto det, hvorpå monnonu for-
svant i egen lastebil. .41'n rognor mod at transformatorono ikke kan
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orstattos sa longo krigon varor. 1Y:brikkon gikk for tysk rogning, og
Prdu..orte dur_iluminiumpl.ator, 90 tonn i månodon, d.v. s. nok til 15
tunge bomboily oller nosten 50 jagor pr, månod, AffEron or gansfe,
særogon pikant idet don forogikk 1ike ior noson pa don sontrale ut-
dannelsosloir for hirdons bodriftsv )r•., pg.a. ødologgelson av trans-
fonnatorone blo ondog don o•Iloktrishe strøm i leiren borte.-
NYI-IETEIVE SØNDAG AFT2N.  

R  • Don strongo sonsur av ,2:c.:1ding3no, fra voStfronton opprott-
.

ho1des. Dot sor ut til bærfører,:: stillor
opp sine styrkor langs don tysko grunsc ns en dol av troppene hol-
der mindre kamper gaondo,forat ty.skorno. ikko ska1,fa. ro. Do onesto do-
taljor on har om situasjonen på vostfronton er at amorikauerne har,„ryk-
ket fraa Liege og står 12 km. fra Aachen, Britteno- går nordOver fra
Antwerpen og amerikanezno har nådd utkanten av Montmody, Det re1dos
at de allierte går i stilling på e,n 11-00 km. lang front's fra'Bblgia,
Schweiz. Den 2. brittiske arme har tatt 12.000 friger i området
Ostendo-Gent på 3 døgn. Styrkono ians 1d-lond.da1en står å 30  km; fra
Bolfort. - Der or nå tatt 70.000 frt.nger i sør-Frankrike. - over 14100
tnge bombofly angrop.i dag StUttgrt,Nurnborg og TJ1i  og i  .natt ble
IVIiinebenyGladbeck s.v. .for Duisburg küftig angropot. Det alliorte fly-
våpen har vært  særlig  aktiv i do tre siste'.døgn mot  Mal  like bak Siog-
friedlinjen. . •
RUSSLAND. Rtisse  rno  fOrbe reder eg a. øst til *dot 'kpMradnde o g o nde lige

slag om russiske- preSso„komLior me,d hentl yd-
ningor  om  nær  foresåendo sto,rbogvenhotor ve-d irzOntone langs Tysk3.and.
Dot meldes  om liv1ig  artill ïiiomet  ved . ikiat~a, og  russi.  ko. pa-
truljer har, vært  i TYskland og tatt mod S.J£ fanger tilbake. Russorne
bovogor  sk.:g  aid• st6r frihet bado 1 homånia og..B•algaria, 'Fiendtli.ghoto-
ne er innstillet mellom .E&Lsaland.- og so.t hat  ,orkl.ært
lig til.å ailpeide samMen med de alliorte 6m å  kfiuse ,

I ITALIA har den brittiske 8. arino inntatt byen Goninano, og"do
har ,renskot 30 kin v Gotorlinjon fra Adri. terilavot. • • . ,

FliNDAND. ,FinneneX  evaklio:ror nå sivile fra nord-Finr4anAi, .z-int:a., It-k-)1ig
- fordi. on Vent-er militæro oporasjonor dot 9 ..cl..•• b...; tyske eva•Jv, '•,

kueringor av tropper og materio11 ikkoso:r ut 'til.--e..1.)li ferdig til don
15. septembor. .

• ' .  
. - A.:•; t • .

FORSKATELLIG. S'.%Nrige har nektet :_-,,11 tysk. transpor,t til ollor ,frå •t:TCYrg•
ay goas. gjennom Svorigo. Trahsport.,aV,,,,syko ..og sarot. Skal. , • •

fortsatt .kUnne  :.finno .stod. • ' - ,, ...
,  Mynid.t4hotone or uto  ettor  arsk1asSo,n,194, og:har i d•A'":"

an1odning pin,aagt 'a pålegge a.rboidsgivora å utfy1lo 1ister „ovor  poi4.-2.•
sonalet. Disse lister .må ikko utfylles og spørsraal,,ma .i..kko bosvaros.._._. :•

. ' To(-1.ter_-Log.:filmparoli:r for sesorlwn soig_koram.o..---2«:-.'',' .. __..— .
. . • . . . .

. 1 •

Nationa1toatrets,:»De t. norske teaters'.og 'Trøndolag ztoators '.
forestilliugor' er b1okert.. ,. Don onostaonde gjennomizrto boykott av
disse toatre er'',41-boc1rift'av piublikum. -•Boykotton blir se1vsag-t 1iko:
ubfytelig fast i >denno'sosbngon. . .

Komedia-toatrot. •:.:13.e.L.,1-,,2.on or -o.gsd:NS-lodot -cig_ må nå boy),  
kottes av • al17 g: e nordm-O-Fir-::---;;:•Yui.7.n-C-1-ra• crib'ser-ri-ISToZ rto tea-tro,...... . _ , .....___.er 1Dojkoti. . .

.. ... ., 0 0 . .. ... ,
Turner lii,'..dl NS-l'ode1s., og; el1or-NL-skue'spillere or boykot,

tot. Ekesemp.1.Vis*.novnes B,otten ...;oot-tu.rneon. . '. .,. .

Tyske 4t;p2,:k,::på b1okerto. teatre ,sor boykottot. ..-: Do tyske ..:.
underholdningSStykker Som, teAtrono it:::.r.•spilt, or patvungot d1/4-3111ay tys--,..
korno og NS-direktOrtet. .•-• . 0 ..

Alle tyske filmor, or boykottut... . , . ..
Allo nyo -np.rske fIlLier. e r ., boykottot da all iilmVirksoight • ;:.,

nå or på NS-hen.der. • ., .
Ingon må søko op2t...k.;1s,-; soi-, olov vd toatJr- og fi1msko1o13.;:.

. •


