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Mandag 2.okter 19,41.L,

Ohurchills taie  t1-3days.

Mr. Churchill telte i nderhuset tersdag. Vi bringer her
et-kort utdreg av talen.

Churchill begyete enneeningsvis med å sammenligne dituasjon-
en i dag ied situasjonen sist hairedete  e  Pariamentet for uker sidene
S1den.den gang eryaris blitt beiheed eg størstedelen av Frankrike, og-
Belgla er på-våle henderee likedee seeee deler av Holland er befridd ete
ter overe4 års underkuelpe Han neente de store tap fienden er tilføyet
under, kampete i Yest, og la  eil de  eanneynligvis 200.000 menn sem.hå
står 1nneaperret i nord, 1kke ell  alepee  ut. Kampene ved Arnheim hadce
ført,t11 store tap,.men disee ver ikke rorgjeves forde sndre tropper
hadde kuttet- sikre seg viktiee breovereenger c pesisjoner. Han sa at
det vår egen her led i le40 var lade emitterler toehold til de radeler
de tyske tropper me gjennomgå ne, takest veze de alliertes overmåte-over-
legehhet med hansyn til fly g air eateriell. Han hyldet de amerlkan-
ske troppere innsats,-og han milenet em at-de allierte herer hadde •fAtt
god bjelp av den-franske magei, Hee sheat krigea i Italia må bli føre
under gunstigere forhold eteee  ee nee al hlexanders seire i Gotherlinjen.
Hanz opplyste at en jødisk blegade deltae i operasjonene i Italia og men-
te at diese eceb hadde geennomgeee sa moget under det tyske eyrenne.også
burde fe delta i okkepasjoeen se Tyeelene, - Under landgangen i Normandie
ble det 1 løpet av de første 40. eiserdandsatt s50.000 mann, og på dan
Q. dag var det 1.000.000 mann hee dettleet-Moderne og effektive utetyr

aam for tiden-kah setaffee. I. dag star mellom 2 og 3 mi'l mann i. Frank-
rike. Begland-alene har mistet 90 000 mann  e  vest, i drepte eg sårete.
Han nevnte at de amerskauske selese,er kar mere enn måle seg med de opp-
skrytte tyske plonerer og veteieneeldatere Med heneyn til den rasseske
inneate, var det emulee å måla See. Pussland eolder og siår langt stør-
re etyrker enn de allierte 1 vest, eg eeres innsats, lidelser og tap er
langt de steftste: Japamske styrker som stormet mot Indias grenser, er
blod1g slatt. Felttoget har hadde koctet englendeine 40,000 måun døde,-
Da Hitler unnslapp sih bembe uttrykte hee, at hau kenee eakke foieynet  fer
det. Churchill var helt eneg E.t 71 eunee vere fcreynet takknemeig for
at vi ikke mistet en zara som har gjust de allierteled.uhyre store tje-
nester, akkurat nå på krigans eøydeeunk e  Chureeill hadde aldel likt
sammenlikningen mellom Napoleoe ee detier. - Hitler, deere stoimannsgale
og vanyittige mann, har yes elue militedr, desposieeener ødslet bort de
tyake hwrer på ee Mete åbt hee beeke ee ellieree i eeer gjeld til ham.
.Diese diaPbsiejoner har bidrate  ell  elle ee stote allieste seire de
siste år. 1.000.000 maan har han eiseet i Frenerike, Belela og Holland,
foruten alle de soldater som haji 1w.r spxtidt utover Koree, Fiunland og
Balkaa, som ikke kar komee tilbaka til nevnevereig mUlestokk.
Churchlll- vilae beklege megee ee ve seelde miete Hetler nå i krigens
mest avgjørende fase. Mese -rT; kynkiLA '.)enu har  /1c ,st 4et hep at erigen
kunne avsluttes innen deete åee et e;eig, Ten erer -unne ikke earantere at
det ikke vil ta -here mJneaes vi~ erigen, Dar er
mulighet for at despetate t3sLer'  ti  elese vedere eUr sitt liv i ako-
gene, men at allierte  vtl,kuaee  eidgen fer elute på et tfdligere

' tidspunkt. - Alliansen tia2  aldri vært så intim
som nå. Han mente at.2us.,ecne ka'au '14eg letraktuing av deres
innsats e.få s1kret sine er€.m.:er, aeneen ell eelee ce var Russland
det eneste land som kunna bt2fti haddL: da-Lfor lete til å
få sine grenser regulert eg seeee-ete'ee ae politiske konstellesjon-
er som kinne arbeide met -,-?uus-!:::.:L-rikk Wed neasyn til Frank-..



rike sa han at det var en hel verdens ønske og mål å se et sterkt  os
vennligsinnet Frankrike. Han uttrykte videre at England gleaet seg
over den rolle det hadde spilt i befrielsen av Belgia. Churchill
talte også en del om Balkan, og sa at når nasismen er knust i Ungarn
vil aets rolk vende seg med all sin krait mot det land som har brakt
det ut i ulykken. - Om framtiden uttalte Churchill at alt avhang av
hvordan stormaktene ble enige om å samaibeide. Konferansene hittil
hadde forløpt på beste måte, og han mente at marskalk Stalin kom til
å innta sin plass blant  de  øvrige representanter nåt de store spørsmål
om framtiden skulle behandles. -

Churchills tale har vakt stor interesse i Moskva, Særlig
beretningen om den brittiske innsats og hans anmerkninger om Russ-
lands forhold til _eolen.-

Talen har også vært livlig kommentert i den nasikontrallerte
presse. Her har en særlig heftet seg ved Churchills uttalelse om  att.,
krigen muligens vil vare ut i 1945, og med dette som grunnlag  prøver-
de nå å trøste  hverandre med at "skipet bærer ennå  en stund".

PIYHETENE:  

VESTFRONTEN: Situasjonen pa vestironten har ikke endret seg nevne-
verdig i uken som gikk. I Holland har brittene for-

sterket sin korridor på begge fløyer. Mot øst har de  nådd Maas i
8  km  bredde, og heftige kamper pagår langs elven i nærheten av den
tyske grense. Mot vest blir angrepene  ført i retning av Hertogarbosch.
Ved Nijmegen har .brittiske arme utvidet sitt fremspring nord for
byen. Tyske motangrep i dette område er overalt blitt slått tilbake
De engelske luftbårne tropper har måttet trekke seg tilbake fra
Arnheim. Det var 2.000 av 8.000 mann som kom tilbake. 1400 - 1500,
sårete engelske soldater matte lates igjen under tilsyn av engelske- J-
leger. - En kommentator bemerker til situasjonen ved vest±rontenat
kampen om Arnheim viste at tyskerne er i stand til å stille en viss
styrke til å møte allierte fremstøt, men dette er bare et tynt skallg
Denne påstand understøttes ogsa av de små resultater de seneste tyske
motangrep på vestfranten kan fremvise. - I Aachenområdet har amerikaner-
ne gjenopptatt sine angrep. Ved Belfort har der vært en del fremgang.
Kanadiske tropper har stormet de indre forsvarsverker av Calais og sto
torsdag 1 km. fra havnen. Fredag kom de tyske styrker som står i byeh$
med anmodning om å få istand forhandlinger om overgivelse. De fikk til .
svar at overgivelsen måtte skje betingelsesløst. Svaret ble under
streke.t_xed et kraftig bo • nere kom der anmodning fra den
tyske garnisanen i Calåls om a fa 24 t' • e for at de sivile
kunne få anled=g-til a evakuere. Dette ble innrømmet
Fristen for vapenhvilen utløp lørdag kl.  12.  - Cap Grinetz er nå,
erobret. 200 mann ble tatt til fange,  og  de langtrekkende kanoner falt
i de alliertes hender. Det er stor glede i Dover over å bli kvitt
bombardementet fra disse batterier. - Det foregår en omfattende
bombing av Tyskland og de tyske stillinger i Siegfriedlinjen. Det
flyvåpen skal nå konsentrere hele sin kraft om Tyskland.

I Frankrike er der nå tatt i alt 544.000 fanger.

ØSTFRONTEN: Estland er na helt renset for tyskere med unntagelse.av
øyene øsel og Dagø. Tyskerne hadde 30.000 falne og mistet

15.500 mann som fanger. I Lettland har de russiske angrep mot Riga
gjort gode fremskritt. ByenR er na, innenfor russernes synsvidde. Det
raser voldsomme kamper vest for Weichsel ved Vlarsjaval hvor russerne
benytter sitt tunge artilleri. I syd har russerne nådd fram til det
store ungarske sletteland, eg pa tysk hold blir det meldt om svære
kamper i dette området. En overenskomst som er kommet i stand mellom
de jugoslaviske myndigheter og Russland går ut på at russerne skal få

,gå til angrep på jugoslavisk territorium pa betingelse av at de jugosla-
vi,ske myndigheter iår beholde sivilforvaltningen.



3
ITALIA, I Italia har 8. arme erobret Bella Ria ved Adriaterhavet,  os

de har utvidet brohodet ved Rubikon til 17 km. i bredden.
Albania. Onsdag gjorde allierte tropper landgang i Albania

både fra iuften og sjøveien. Det er de alliertes hensikt å hindre den
tyske retrett fra Ba1akan. 5 av 8 brobeder over Donau mellom Beograd og
Budapest er gjort ubrukelige, 4 av allierte fly og den 5. av friskarer.
FINNIANNA. I Finnland pågår det fremdeles kamper mellom finnene og

tyskerne. Finnene har brutt Ejennom de tyske.linjer på
3 steder og driver tyskerne nordover. Suomisalmi er befridd. Fra Finn-
land blir det videre meldt at finske tropper har omringet Kemi, og at
tyskerne bygger nye forsvarslinjer lenger bakover.

FORSKJELLIG. Overkommandoen sendte mandag ut et budskap til de uten-
ansea a ereivest-Tyskland og anmodet dem om å

handle straks i overensstemmelse med de instrukser som de har mottatt
tidligere. - Fra Schwitz blir det meldt at tyskerne har fordoblet sitt
vakthold i byene etter at general Eisenhower oppfordret de utenlandske
arbeidere om å ryvorme fra fabrikkene og ut på landet, der Gestapo ikke
kunne overkomme å oppta forfølgelsen av dem.

11 t ske eneraler som ble tatt til fange i Romania har
rettet en appel e  ys s  01k om å redde restene av Tyskland vad
å reise seg mot nazistyret. ,

Allierte offiserer som har till oppgave å forhøre krigs-
fanger, mener a yskerne umu ig kan klare å holde krigen gående mer(
enn en måned videre. 'De mener også at når de allierte setter inn sine
angrep for a1vor mot Tyskland både fra øst og vest, vi1 de gå raskere
fram enn de gjordS 1 Frankrike.

Italia. På konferansen i :(,uebec ble dat besluttet å gi.
Italia et mer'vldtgående selvstyle og ingeniører fra de allierte skulle
bistå med gjenoppbyggingen i Italia.

Alliert overenskomst. Det er nå avsluttet en overans-
komst mellom de a erte VT-S. skrp 3.eltar i de a1lierte transporter.
Overenskomsten go.r ut på at disse skip skal fortsetta å delta i krigen
vidare mot Japan. - Den brittiske flate driver nå ominnredning i stor
skala for å gjøre den best'mulig egnet til den forestaende krig i østen.

NORGE, Tyskerne bruker mange måter til å skaffe seg arbeidskraft på.
Mandag den 4. september sperret de plutselig av en gate i Lille-

hammer, og tok med seg ca. 40. Menn som i øyeblikket befant seg i gaten.
De ble tvunget opp i biler og kjørt til Smestadmoen utenfor Li1lehammer.
Senere er de arresterte transportert til Namdalen, der de må arbeide i
gruvene.

Den 16. september ble Kongsberg Vapenfabrikk sterkt ødelagt ved
an eksplosjon. Fabrikkeu var opptatt med fabrikasjon av 40 mm. Bofors-
*kanoner or tysk regning. Denne fabrikasjon er nå blitt stoppet for
flere måneder fremover.

I saptember måned  ble  svovelfabrikken i Lysaker også ødelagt
ved eksplosjon. Denne,fabrikk tar av overmate stor betydning for tys-
kernes fraastilling av sprengstoff. De arbeider nå på spreng for å,få
fabrikken i gang-i gjen.

Oslo arbeider tyskerne med forsert tempo for å innrette for-
svarsanlegg omkring sine hovedtilholdssteder som ute på Draamensveien
og Victoria Terasse som er Gestapos hovedkvarter. Ute på Skaugum har de
minert ut et bombesikkert tilfluktsrom i Skaugumsåsen for Terboven. Det
ar sørget for all mulig komfort for ham mens han venter på oppgjøret.

Ved Bargens Sporvei har tyskern2 tidligere rekvirert tilhen-
gervogner, og natt til lørdag var de attar og avhentet ytterligere 3
motorvogner.

HUSK DIN PLIKT: SEND AVIS.r3N VIDERE .> snart du har lest den. Alle gode
nordmenu har krav på å bli holdt orientert, men påse

at avisen ALDRI koumer i urette hender. Vær på vakt mot angiverne.



' Gbteborg. Under d/s 'Iestfalens'" ±erlis omkom.,Sm.kjent  46  nordmenn .
Httfl er funnet 35  av disse, OR de ble bTsatt her for et

pnr dnFer siden f2a domkirken, hvor den norske prest Rcidar Koi=tkbrc
forrettet, De  35  kister var anbrakt foran niteret offigitt av et ve1.1
av blomster, en mektig krans fra Konp, Hskon og en fra den norske rd-
gjering i London og dessuten 200 fra riordmenn og svensker i Gbteborg
OP andre steder i Sverige, fra alliertd kbnsulater b.fl. Yorbvrig var
.kirken pyntet med norske farger,- K20 17 begynte seremdnienmed Cho-
pins sbrgemarsj, hvoretter 6  ungenordmenn med norske faner gilfk opp
til alteret og p1antet fanene der, mens forsamlIngen sumg reistn seg
og snng sn1men "En dalende dag, on stakket stund".--Deretter talte
pnstor XMIX&Kobre fra prekestolen, og vi hiteetter nn ddl derav
" Vi nom er anmmen her vil samle oss til Oppmuntring og irbSt em de

Ord i .Johannes evangelium: Hvis ikke hvetekornet' faller i joAen og
dör, blir det bare ett korn, men yed sin:död;bærer det#megen frukt,7

Gud holder OS8  i en hård skole., Vi kjenner ve alle grimn til å
klaget og her er sikkext meget å-kaage over,.men når mange helst
klage over at Gud lar alt dette vbnde skje.- hva skal det tjene til, •
så er det ikke rett.- Gud har nok sin mer4ng dermed, og han fortset-
ter å oppdra osa gjennom trengsler og kors til sitt rike.- Usse ord
av Johannes eyangellet lærer oss av naturens 16ver'n.t såt'id må gå
an innhbstingen, og slik er det cFså i et fo liv Dut som'Mgger
'foran oss her i disse 35 kister er som hvetekotnet fbr det norske
folk og dets framtid,-  DerA  beste grbden krever  Også  den  bdste  utseden
Den stbrste vekst a. et folk krever de stbrste ofrer,- .Dc  5,overleven-:
de fra,dette forls hnr fortalt oss at mens de vbr stuet sammen i  bun
ben,av s3ayeskiet på reise' fra det ene.fangenskat til den nnnet og
ålkkert verre onn det fbrste, fblte de seg alle som en famlie, som
en eneste stor sbskenflokk,- De hjalp hverandre så godt de kUrInepg .
trbstethvexabdre like inn i dbden,- De hadde alle gjort hva lnndet
hadde krevd av dem cg litt og tålt uten å klage eller.gi•opp,og
på reisen visste at nå sank Norges fjell bak dem det fjerne, ga de
sin kjærlighet til landet uttrykk  t  ang.- 2.31lom,Bnkkat oF-berg.tg
Når fjorden blåner avlbstes av Gud signe "Norigs land og Vur Gud han
ex så fast en borg,- De båe tro mot sin konge og sitt land til det
siste."-

Etter tale ån min::ster Ball ned kransene frn kongen oF regje-
ringenmed en tnkk til dem  R31e,- Ofi disse 35 enn ikke fikk cppleve
det de aller heist ville; nemlag å få se Norge som et fritt og selv-.
stendig rike igjen, sa vi3 de aldri bli glemt, og de vil bli minnet
på den dng dR detto kan bla virkelighet,- Disse ja, og sk de 11, som
ble igjen dur ute.- Enno en del kranser ble lagt ned, og så forrettet
Kobro jordfestelsen 35 ganger med höy og klnr stemme: "Av jord er du
kommet, ttljord sknl du bli, av jorden skal du igjen oppstå " under.
åndelbs sti1het fra kirkens stående fullpakkete forsnmling,-

Dex etter sang Cceiliaforeningens damekor "Den.store•hv- te •
frokk vi se", ng endelig sang hele menigheten  den  norske nasjCnal-
sang hvoretter orglet sp*ilte C:iepins sbrgemarsj til slutt,-

Blnnt  de  “lstedeværende var dd 5 som hndde overlevd knta-
strofen OR et  par  ay de Udes etterlevende, som er.bosatt i Sverige,

K4,stnne båd stående I k:rken til fredag'29/de„da de
til Borås for kremerin, cg urut;ne vil bli oppbeVart der til de etter, .
krigens slutt kan-åendes til hjemmne

•



PAROLE.."-Hjemeefrontens leuelse har sendt ut denne perole

Ingen gutt eller jonte over 17 år må eøke å ble opptatt
som elev ved  hand.elsskele, da man nå må få 2øknaden
godkjent  av  arbeidskolitoret. De see? 32 enttatt  allerde
må slutte snarest.

Denne parole har hatt meget god virkninge Ved Oslo Handels
gynnas begynte i høst 3 studentk-nsser. , Jamtlige elattet atter noen
dagers forløp, Ved Oslo  kommuaelie Handelsskcie bar  det meldt see noen
få elever over 17 år, derav  neen åervalider •Ved Tre:;der er elwrzallet
sunket til ca. 45  %, ved Wange til ca %. Om eekainp;en t1.3 handele
skoler utenfor Oslo kan  foreloipig opplyses Dramnen, Teaeberg  oee  Fred-
rikstad bandelsgymnas har  iår inçen. studentklaseer, idet' det har
seg for få elever, eller disse ha2 trukket sce; tinoake etter å ha fatt
vite om parolen. På Hamar f2k- handeisgyinaeet or5r. tra arbei.lskon-
toret om ikke å begynne skolen 20, se.nt_ da arueidskoatoret fø-eE3t
ville se hvor mange det  trengtez til annÅ. arbeid- Pa en hande-eseko-
le i  Skien hadds elevene fått lev av arbLidsfermidlingen til å begynne,
men så saart de innfant seg,  1e  de utskrevet tfl arbeideinneats.

NYHETENE SØNDAG AFTEN.

VESTFRONTSN. Calais ble befridd natt til søade3; kl, av Te-anudiske
tropper, Resten av  ,Lleeal.sean eve-egay JtI  slac:(e nergen

kl. 8. Det var til i  går  raLddeee telt 01)-0 7,000 faneer, l'emmaadenten,
Schrøder, som  ble  tatt til fange ved mid-natt, f.rta3te at han kne_c'e
fått ordre fra  Hitler om  å kjeeepe til siste menn, Det hade værT, etor
uro blant soldatene over  å  måtte kiAjempe til iigen nytto Det Iar lyk-
kes å evakuere 10.000  av 43,000 :'_anby.ggere tL  den :iestset-te tid- Hvi-
te flagg begynte å komme  fran kort etter at kanadierne ti3 angrep.
Det er stor glede i bover  og ue eTezeleke kystbyer sem har værie ut-
satt for det tyske  artilleri  i fIere 3.7.e  lliorte :onvuyer knae ri eile
i hele dau  brittiske  kanal  uten  a  bli beeket av e_yetert:leret -
len inn i Holland utbygges  staceig mens 'Jyeke motangrep blie‘ se.ått til-
bake. Alle  jernbaner i luken mellem Zuldersjøen Yjjmegea,  "Rabeuille
i  nærheten av Epinal er  erobret og kraftige tyeke  motangrep er slÅtt  til
bake bed Belfort.

ØSTFRONTEN. På  østfroqten treag_ar reesiel;e t:eel.:eer na gennem e.kee-
battet omkring RLge,  ec, een evgeereade  leamp em "eyen aynee

å værenær forestående.  -  Ruseerele har med aore strker tt eeeer Donnu
ved Tumu Severin i  nærheten av Jernpo:'ten, De ungweeLe trel-pe:e g7r seg
over  etter hvert  som russerne rykker ram cg det ae3des om kamp mellom
rumenske  soldater og deros eff3eeree, Ruseern g, -ea-e  beeatt ,eya Ikaau i
nærheten av Dagø  eg Øsel,

I Finnland klempex tyskerna eg finneae aeftig vee Torneå.
Tyskerne har  sn-a -erkninger for e a:unae trl motangrep, Sv3n-
sken2 har forsterket sin  greneevekt ved Eepaeanda,

ITALIA.  I  Italia har det  vert ira ,rem6eng mot Beleea, (); treppene
står om lag 30  km, fra bjen, idet Savgnane er ere',ret,

Tyskerne har måttet  løse  opp 5 iaalJaneke div.lejeaer sem var utdannet
Tyskland på grunn av upalitelje,bet,

'  FORUJELLIG.  I Frankrike treftee iet nd tiltak mot induetriherrer eom
------------ Tifh5üit tyekeeae. Deree tortjeneet p. kragen kenfis-
keres-

I Bel5ia er beolkni
gen går  strengU= T1.1 verks iot
ter da særlig til  industriheeeeaca

Hellas Noen eei  de
•i de befridde omra  er av Hellee,

ne;en ikke overueviet om et :.jerin-
de om uneereettet t7skerne og sik-

greeke eepaitemener ner flyttet tan


