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TRE Aa —
Det rr i disse dagene trr frt sh, deu
tysie impendisme for nis or satre i
gang sin antren verdenskrig med iun-
marsjen i Pelen. Der tyske presse
rdle språk bar forlarelitret tIl tykkt
ibedrifter» i disse åra og pelitikerne
har holdt hanketter. Vi for eöe ttert
fam il le une å fs rir fra. ti 11 ,]K•

ots likevel toren refieksjoner mekline
jubileet, og sely 11111 d ikke kemmer
i verdenspresun, iloper vj de eår fram
til noen av dern vi vil hn i liker
vel. Det fmr ktura nrige år disse tre
for alle folk. I ret r. nod oe uhygge
er dut som hat fulth den «nyers orn-
ninw over alt. Ved overfullet fea den
tyske unperanttur ble vort eget folk
brått stilt onsikt til trosik i tried scg
gjøl 0p ifl rgen hiekoriu. Det ble
klart fer iille det solL for hare min-
dretallet Idrilde tousratt fullt ut
Kampeu mot nasismen er stronmåht
orn Va're efler ildre va-re for r,SAUlle,

S.1111 felk. orro mromrsker. Flolers-
fjord, Stik testad, Fidsvoll —
disse msrupno ,“dn gjm. nordmannen
Vdarl. Old hjerter, foyet nye euvn til
ril n lafge navn sem Andolst
nes, Mokle. Norv;k og alir de andre.
Dette r vAr norske saga med bilder
på som kan gjore nyet håde stert og
vått på hver herdet nersk stridsmann

OR NOUSE PATRIOTER

i sing. Vi ukr ik ke her gi oes nv med
det leolawbko spurtmalei mr, shylden
fur dem e 31:Iddedkl'hetent gtorel e
nlykke. U den flawer bere hf4 n sidr,
må en vatre N'SkeT for å kunne

•

Men inatten son, har herjet
og brrut, son, svir av bygder eg
landthyur, Friln fk3der ord kvinner
;. brar. ler et,f!

or rett, sen, har innfrat metur ng
middelalder — den parter har satt

sjul •terfer og qiLI sin rett
il liver for enhver dorested. Xyrisk

har de tyske runkthnvere trampet all
leff reett urder for. fl ofrendern

dIF oe »Li• apo-mrim fant
nederverdenen i nne land na satte til

er folkenr. vil for all Lidkrere
uLik som feflende pren Id leadmerne
,sskerne erriner ekvgge nv rett. Ber-
nutro heue ekrik her brime on: at •i
• jol er de ansyarlige for den
vi suar i. ofrer ta iugen md på. Vi

og yar fullt kiar uver cL Inanghtr

•

n, ennå heftet dernekratiet.
t len wtOldle •/g- rUrhg,[e rUlingd VUr

vel den sydetende esne å rydde

•

i 'elet prulaiset 50111 frelde de
asHitke gif ifluere. Og når hver

nerdmarm i rIng- med liyet sum inn-
unts kjemper for sin eneste lovlige
regjering, er det iike for å få wamle
kjevheter tilbake, men fordi dnuo-



Den rasisfiske poliCimormen eron ble
drerd ved et.entse:t for korl Ud tja
het Tofteberg. Vgd sin av sire kdb-

kralket vi bygget på Pr dar eneser
grnanlag for it cemenerkrvionig
grundaget jez trekelig fred retz.
ferd i yerden. Det er manasnidrer
meorer,C,rheire Ojmet ;:k1a.U7

luenneskretb, r u,•11=,•-ook.g fOT

natssynem. jo."
de I i in ujnzinearifort. M,-;unvir=
utr l ar: abgemekroe kreve• nå shi
falle rett
Stracegicke otgrezdzugnr br vi hgge.
Krigen Iuir å kommet 10AI i zjo ejt.
lase vign. På de nn-
siske nepper nner tka tyeke
Inc kagemot, men uhyre gikked,
hvilke spark den enn kan abre i siu
dodskamn. La sa dem tvile, sum ikkr
kan tro. Det er sloo ikke
tviier lenner, eg de yil fnee saierea
benn. Denvz. krnern Forn  EFIT at-
e-;Cle' ;,1"!:  r 11 5: Jni jone=j,:kg
bar også vekket yan fula opp, sjol
01/1 det har kommet litt ettrn
dbse tre Ara. Den har åpnet atinera

dfni harn tendde det skIrk an å
nille seg teell «raytrala tibkner når
frie fofk nte verdro ble over Fidi og
kjempet jor livet. De har blitt sremie
de som troddekrigen yar et ofp t!IL S

SpOrsaiiil «ovedkommendee for vårt
Iillt tolk, sean trorlik vår ezten fredom
ble avgjort av stormaktene alem
Det er hkevel den daglige krig her
hdme på vår egen jord rum avg.i.or

vår lagmul til siPt. Vår genernIstab
er rett nok utafor landererstre og
a.re yzere atle dem sora dral 1.11. for å

kjempe tier med vApen hend, Men
hovedfronten vår er her hijn,e. Her

star Arn forligne strIthor o her fed-
ler de fIeste. Her trenger DEG!

ger Bråtben. Torhos og Dennum, var
hen den brotslene beddrl inoncn
og hvorder let eikrs er med atten-
zater, dbze hver vordmann et lettd-
s•ns gukk oyer at dette ialyret ikke
re mer. Sjol ni.bkopo Froyfand roitte

grartak tI ar kao hadde act

bro.dc otsPendr». I dialsikangrrnmall sto

rIFt tiljfetes»
sernb trrEeP haa eifizeft infk ban

kjonner. c'tz.eisteurt arikninan nar
nor do n=. kaa vrnta

dogsbrarger» eem attznIntene på tist-

aaJatballe;t4;j0aan umkring astals-

liktenz. pa Alecrehus. Vcrr pa valet
oackstene vite ot yi ikke leljr

nr ernokct.

Som arykt. 3 krrige nr. bar tyskerne
aheekhglagto alle bgreve ax bermetjk
i Oslo Samvirkelegs og
Dare fra INKL's Ingre skal 30ZT kas-
Far sardiner vaere eforsvunuet» og
dessuren all kjollbermetikk. Tyskerne
Ioncyntr crg rå 711.'d andre varn for
cookig 3VO.I.d.0 kr. Oslo S:1,rrvfriLeiagli
”t'?rd. g, og bakeri i Skjeådgota ble for-
seelor ng atengt. NS arbeider nå med

finne en kommigear for sanivirke•
rorsia. Han skal vel Pndersoke arn
dit skulde vacre mar å hale for fren•
debalketg Nå forstår 1 phatselig

Terbovåns ord orn nt vi vilde Evelte
i hjel om ikke ttgkerne sorget for oss

Drt har i den zmortzken pressa vtert
adyart mor at folk gjemte potetene
sine i jordhuler for vinteren. Potetene
knue fryso, fule det sagt. ja, det
kubda vef også hende at tyskerre og
niorsyringznnerandene Hke griel== L1

fliMe delli der heller. Vi kan fors.Hre
alle at jordkjdiere som er forsvarkg
laget er et ypperlig gjmnwested for
roleter og her vzert brukt man.
ge steder på landsbygds.



Fra hiskenee blir det mehtt at det i
onemee har sunt sterke testen til uro
mellom tmkerne der. Det her egfes
ofte gatt Innot ntover dem na grunn
av russnlec vianter bade fras sjoen og
fufta, som krigsharremmikeene iIç ke
melder noe om. Nylig ble mulag 500
nakere fratatt .pseii  o talt til
almindelig frebeidstjelleste. Ogrå

de tyske hataljoner i Vordo net S nide
Isar det gattt bordt ITUIVer på graml

av rusriske bousbardesfiesszer. En ster
del av savit felket bar vant evakeen.
Et snenvitne fortalte oss ot i on ftv
disso byer sto det igjen arofig 40
uskadde bus igjen. Vi Imsker date-
verre ikke Inblken.

Onde tunger l,râr at tmkerne ngså
sleal ha bestagi Lgt ssgg i Nes ga I alle
full er det satkort fitallo sseens Ba-
nanmeduen ved F  lir  ta.t har stests
fufistunct nnd eggekesser gåns lleutehe

r brmachi. artens. De atad å lenge
at l bk rIenil. NA har nurske nr-
beidere vse-rt sysaelaatt med å sortere
eggene ut på nytt. De fieste vsu refine

Fra den sossuskess legion som bar
get i trening ved Holmestrand Trialte

det for en måneda tid sin 3 mann,
den til stg med våpneue med.
eeg. Gutta var LordInenn som hadde
gjort en elln annen frykteng forbry-
tdee niot eyordeingern og hadde
fått velget mellem Grini og legionen

I en byeed (ons vi dessverre ikke
kan si navnet på) vor det i sår et
natteutun mot en tysk kinn med den
falge at en rekke av de fremste inn-
bvggerne på stedet fikk noen. måne.
den  konsentrasionsleit. Så ble de
gjenvaerende kommondert til 4 ta
nattnakt. Dette ekulde sjeleegt NS-

fefkos og de stripete dippe, og t5sk-
a knesennuen i bygda streug

endre om ikke å unkrive visse per-
soner. 1 a kEnnanwkentoret ble det
slåtts opp olakator over de som var
eitlerevet til valenjeurste og de sern
var fniatt. Dette vokte reses4 antom
visse Inetser som hrlot sbide være
ansmys...b Men frendefelk er frende
verrt. O nå vil de Derne Imsmannen

vi talsr um leasmenn sa har
3au  i LVtI elerssmannennI Gransherad
i Telemark vart straffet 4 azinger for
hau ejed ble CaeVall, laikttr, i ct lens-
mants silistrikt iVestfold ble det aneat

ri sjåfor fra Sandefjord. llet minner
oss nm sporvegskifteren sem ble preet
i Oslcs.

Nosipresten Ireyhno her pirt ut
bok om kirkestsiden i theron. lissr er
det tatt med alle de dukumenter sem
dis norske onstens eg biskupene send-
te ausidgbeter og stalrasakter om år -
sakene til striden. Belsa ble trykt i
et opplag av 4000, men bratt kom
nskerne og beslagla hele stame, In-
genting måtte kornme ut av dette
farlige matertale. I et konfidentielt
skriv ble all oulsala nv kirke-
striden farbudt. På samme tid drar
atk~oliti rondt eg atar arresta
prestekjeler. — Dekumenteoe fra
kirkestriden vil were kjent far leserne
fra mntnle i evisa vår i viuter,

Joseph Valoik het etter det den tyske
pressa melder en av Heydrielss etten-
tatmenem, Den 18-6 ble han eppdaget
i en tjekkisk kirke Og skutt under
fluktiersek, beter det. Under turnul-
tene filds ban merkelig nels bove til
å opplyse at han vur Al] ppet ned fra
et engelsk fly. Den $1-5 stod det



Berliner rultalanariger et bildr av
SCIMMe matmen. Her stu dvt.
var ott vor funnet drd.
Politirt ettertystr Inms paroreade.
IDt nt5 di, e1 sies mere gndi gjort
at en munn SIITIIrr dtal don 21-5 siser
seg Ivp batenn igjen dta 13-6, :141!11

det var jo i m kirkelig iii vel ha
vært en gjenganger.

Det bar i det tisie feregått et storre
gersonkifht i den tydre administra-
sjon. For ei ti sia ble Thienk ansatt
som ny JustUminister. Ihm truet
strengt alle ryske dIMIMert min dum-
te etter 10Vt11. Ktelet for vartinna
grammt. Nå har dr pgså fMt cii ny
roinister foe helsesteget. D11 er de
mest rabine nasister som ttå rykker
itta i viletige tiltingt. eg det er
neppe grunn til tru at det er pa
gni nn av en tredeligere etem ning i det
tyske folkeL Det er utneynt 22 nye
govergruppeforereu eg 27 nye mnder-
grangeforere».

Nvordningen frieer også nye «trium-
fer» i Frankrike. Tuval har nytig av-
eatt bade sennet og deparierkanarle-
ret og saledes samme entaktst
over den fraluke nasjonalbtraanding
snin I bar fatt aver regjeri nn nn stor-
ting_ Alle komo muostyrer i Frankrike

ugså skiftds Pt- tra,

FUers blir det truldt frn Isumkrike at
619 jrder et arro.tert teg. satt I kon-
sentrasjandein 1ntlu mm iv judiske
foreldre sk,t1 sendos til. Tysklattel ott
alle dures legittatasjonskaltner skal
edelegges så det etterså skal hli umu-
lig lar forelthene å kjenne sizat barn
igjen, En ber visstnok fenmleis i den
tyskekirke både for enker ogfaderlore

Kang I Akou bur tildelt 2 norske
çre ktigskurset for lapperhet under

åtaket på Dieppe. En damir na en
,mgelsk offiser fikk krinskerset sed
sanno base. Klijukruset er dessmen
tilduIt 11 o rds- ke sjoments. 312 sja-
rmad, IULy tatt krinsmedaLlell.

Iktr 3 uk rr I id sin kjnteMet en xute-
bil 1 11110ver Regnadalen. Bak kont en
C111 sum tutrt i vilde forbi. Det
gikk visst ikke fnrt nek ng da C-bilen
kom side out sble med ruarldIeu, ha

einfia herre ratehilejaforen unt
vise sertefikat. Han gjorle ng den
fine herre rykket det til srg, drev til
sjaforen og frouvent i bilen hir pasa-
Jetk.11e I bussrn kom til hjelp. Da

sula, Itle anmeldt. viete det feg at den
fine hene ikke vm noen ringere enn
ear Ifomr» Stenereen i Akur og sala

ayraet neM

DRIVER ALT MED HARDE
FORBEREDELSER T11. SKI1E.
SPILLET IÆ SHMIKALLE
TINGn. Det sikkert bli en prakt-
full menstring av alle rtfagstyrene»
landrt, Trast i ull fiaslas tnit vi r kne

Med at ensrettingen av orranDasjo-
neue vil furisettr. HVILKE IOR-
MER TERPOREN TA 1110T
ARKEIDEBNEP ORGANISAS.10-
NER, Alaf VI IKKE. MEN VÆR
PA VAKT. — Ministera Lippenad
ihae ijii ?ui]riiit t og gertonterert
heideme på bedaiftsrattler Ug iil.elie
gmger har kan Int 4re,llI sammen
noen sjekr. - 1N4; IN Fl FTWOR fAG
KAR MA UTNNE PA NOE SIIKT!
Vart standputÆt til arbeidasamhand
lig Daunsutskriking er vel kjent, og
al innskjerprr AT 1NGEN aLt. LA
SEG QMERREMPLE —
SITTASJONEN ER ALVORLIG


