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Krigsoversikt (til og med torsdag /8 kl, 15.)

Frigsbegivenhetene skjer no rask= enn hovedkvarter og
korrespondenter klarer å gi meldinger, Normandie. Bretagge  ng  Seinen er gått
ut gv dagens krigJrapporter. Po2iS, den fOrste og störste av de okkuperte
hovedsteder, har fått renset luften og denstrofaste 1efo1kning kan etter 4
års pinsler og tvang atter puste fritt, Vi er istann til å fdle den begeist-
ring som pariserne la fow dogen da de filk kastet tyskerne ut og ta det
fbrste olYogjdr med sine egne forredere•Det store i denne begivenhet er at
franskmennene selv fikk =re med å spille n avgjdrende rolle i det avgjd-
rende byeblikk. Son med Paris, så'n_ed en rekke andre franske byer, Toulon,•

Marsei1le, Toulouse, Bordeaux og utallige distrikter og steder tyskewne ut,
franskmennene inn. Snart vil hele Frankrike atter =re seg selm. Overalt blir
de tyske armeer umegerlig drevet tilbake mat Belgia og sine egne grenser.
Vi mlbter ,igjen de 11j_storiske navne i='krigsmeldingene: Morne, Somme o3 Meuse,
som alle r vwrt viktige forsvarsi ln je og vitne til blodige
kamper gjennom tiderne„ Denne gang vil tyskerne v=e ute av stann
hell å kunne l'orsvare noen av disse raturlige forsvarslinjer, Dets arncer er

den grad utman(ivrert at de har MG-2 enn nok mcd å berge s-±ne egne filJer
b t de kan, Det blir en sörgelig imr son etter 4 langc ars karTJ2 vender

slagmarken j_ Frankrike,
T datte Jyeblikk blir det lreldt tra Nord nkrike at

ed hurtig brItisk psusc-rkolonne bur nadd .Aladens- cn framrykniag nå  :,(TW
i la -aet av g.)t=r_ "VeldeJ'eer byen Laon erolaret, 60  Ja den
grense, for P8 r4_s er byen St, D 1z4Har-  T40 kni<  fru den
inntatt Tysk=c €-v0e11(:."( Rouen og stple aTirL,::2Gt":  styrker s3_r
og Pas de Calais. Fra Sdr-Frankrike er ikke dirsc eij.iJe god. Eie har
tyskerne gitt onp og Drbve2 bare kom= Allterte tropper  sL-2
ved  den  sveitsiske,grense e eg st-rkt—gensen.nellemiTrunko og
Italia, Fungetatlet v SCral_kra.ke cr k=lec oo i 0 000 o  UCL  s''ag=t
on Frankrike bol tJ ha2  3;ver  7)0,G0C.t-,isker( ove r t seg;-,/\ile ],)nnar drai,
heter det. Den stare ou o1negc by er en- v"Ocr,-, c:-obret, uts-a skt,

feier -Isserne etter at landet hur
rcist bust mot tskerne ag sev gått nec) de alleseic, Du eicie utvikling var
kanskje å vente når bladet s=dde ses: nen cemv det var Ilocerm son ble den
ste av lakeistateneJ eom tok s'i:jeen i en_ 3rneh od Ivein son arv 07e:r-

reskelse, kanskje ae st fc b,yserne aviv,. Tikvi vie kommen-Iir uce sier
ordsproget, og det-får t-,.skerne merke, i en svauJg vi  'R,usser mi har
p Jet varrile jernet og smir så det gn'istre-: isåde 2ar:a og bal dc flyktunde
t-Y-ske armeer, Fer som i Frankrj_kc sjeJ:Yer.det an i berge rste-ae og
rike forsyninger 11-iå oppgis. Ibasserne 101ger hakk 1 og 'cynnel it rekkerne

en uhyggelig grad for den tyske cerkomsndo, Ifalge seneste
stormet russerne den vikti,gc svartehavshavn CallsCant,se t-'2sdac„, og onsdag
kunngjorie Stalin at Pluesi VE L-2 erob-c:, og ac de==._ men Cili alje. er
Rormnia på russernes Lendcr, Dette beisyr at t-sIse:rne irister EV

oljebehom. Tysainds ri-2-åneUige forbruk er i elti . .uenn, d(=h
s3nteunkl (-2b bumblngen) LOO COD t,-nn, n resten kon vesentia
fra Romansa .

På de andre foa_tavsnitt bar d.  v vært endel re e_gee de-
siste tid, men slaget on Warsjawa nå,går både foran og inne byerl

poiske patrioter kjempey Ined s'_ar tanncfhet r.:at sine u.nde.:bry2i:kere, 7,engere
nord har russerne kutt be'Lydelig fra:mang 0=31dat ved.Ts2tu. eg tyskerne
synes å ha  oppgitt fors±nc  på å feysterk de enlin  eluttede armee2 i   stiann
og Letland. BV-a Finnland angar 3 (=r mutrent stof,:jpet
opp, og det nr.vel ansses som gitt et landet ,hske snert trekkea ses nt av
k=gend Forhendliger skal vacre igang e 'oskva en PiseJet skal ,g,j(a.n -brove
å vinne russernes vennskan, Bul.garia har erk'krt seg riytrel og er Legynt
avvepning av de tysk:e st-,:rker so- er i krude, Dkc er Rt okbroa-
sjonstroppene i Jugoslal ag lkkv0 trulaFeti tYb=Le, Det-sie'cce sta-e.r

med dagens meldinser snu sier at its ke.2 har utti cene er dagers
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slag med bulgarerne i Serbia. Bulgarske forhandlere er reist til Fairo for
å undertegne bet.ngelsene for våDenstilstand med de allierte. ErklE3ringen
om nöytralitet tas ikke som beVis godt np[k. Bulgaria nå arbeide seg til-
bake og gjöre godt igjen hva det i sin eneStående frekkhet trodde a kanne
tilrarie seg av andres territcrium. Ungarn har ski_ftet regjering og situa-
sjonen i landet er under rask utvikling uten at det-i byeblikket kan sies
noe bestemt om hvilkengretning sakene i den nærmeste frantid vil  ta.  Om
Slovalda heter det i dagens melding at'ftyske tropper er rykket inn i landet
etter, sorldet heter, "en alvårlig henstilling fra det slovakiske riksstyre".
Det skal være konnet til sammenstt mellom sloValdske tropper og tyskerne.
Utviiingen vil bli fulgt med stor cy:Pris.Tsonget.. En ting synes imidlertid
sikkert: Tyskland er ferdig på Balkan, eventyret nærner seg rakwb en sorge-, -
lig slutt. --------

I Italia har de allierte-lkj=pet seg forbi Firenze og går
videre nordover. Ved AdriaLysten står allierte styrker foran den viktige
havneby Pesaro, og framstötet mot Gotherlinjen går for fulle nugger. Itali-
enske friskarer gir de allierte god stOtte og vil ved det endelige opp45.jör
i Nord-Ita1ia få utfolde seg helt.

Luftkrigen konsentreres:nu vegentlig om selve Tyskland.
Fra baser i Frankrike og Italia blir veiene kortere til de viktige nål
Tyskland og Osterrike/Ungarn. Og santlige får fble virkningene bade dag og
natt. Gårsdagens melding sier at 750 amerikanske bombefly med jagereskorte

ettermiddagstinene angrep Fiel og Bremen, nens britiske bonbefly om natten
angrep ronigsberg og Stettin. Maskitofly hadde nattangrep både på Berlin
og Eariburg. Allierte flystyrker har i de siste-dager utvist en berierkelses-
verdig interesse for nordtyske byer, men hvorvidt det dreier seg om avledende
angrep for forestående begivenheter annet sted, eller det er forberedelser
for större nuligens kaordinerte-angrep mot Nordtyskland, vil de nærmeste
dager gi svaret pa.

Lnftwaffes motstand blir svakere Og svakere - ja_tildels
usynlig. V1 tar også av i antall os styrke og har1i de sitte 6 dager-vært
langt mindre enn noensinne. De allierte styrker i Nordfranrkike nærmer seg
on_radene for utskytningsbasene, og derned'blir det forhåpentlig satt en stop-
per for dette tyske hå2, omå vinne krigen. Og hva skal den tyske propaganda
da ty til ? FOmmer V 2 ? Tine will stiDw,

UNDER EA FE RSET ._ _

Eblland„.. I en rapport fra Fol1and heter det at 100 "frivillige" fra den
ob-lgatoriske hollandske arbeidstjenesten er blitt sendt til Polen for å
gjre krigsinnsats.
Belgia. 5 belgiske patrioter er nylig blitt . e-nrettet. Den belgisLe faglige
landSO-rganisasjon har under jorden gjenonptatt sin virksonhet i det okkuDerte
Belgia.
Ungprn. Sabotasjen og den passive motstand dker stadig i Ungarn. De ungarske
soldate-r er litet verdifulle for tyskerne som til gjengjeld finkjemmer den
tyske minoriteten for rekrutter.
Tsje_kkoslovakia. Det neldes on stadig ner ontattende oartisanvirksombet i

Totalmbiliser=gen i SloVakia er nå begynt. Ifilge vedtak
av det slovaki.ske ministerrådet er alninnelig arbeidsplikt for personer mel-
lom 18 og 60 år innfrt.-
Eellas. I juni henrettet tyskerne over 1000 av innbyggerne i den greske byen
Distoni son represalier for at 30 tyske soldater var blitt drept i kamp not
innbyggerne. - Som represalier haw de også brent byen neisoure Lastoria-
distriktet.
Ita1ia. Den engelske regjering har foreslått at det sluttes provisorisk-fred
med ftalia. Forslaget er nå til behandling hos de amerikanske myndigheter.-
Rom ble overlevert til den italienske regjering den 15. august.- En tredje-
del av det italienske onlråde er derned overlatt den italienske regjering.
Tyskerne har brent ned en italiensk landsby so represalier for befolkningens
obstruksjon og 73 politiske fanger i en konsentrasjonslcir er henrettet.-



NORGES-NYTT,
Hjmmme.fron-tens iedelse melder:

Tyskerne bar begått ennå et folkerettsbrudd ved å benytte forsyning-
ene som tommeskruer til å fremme sine politiske nål, I forrige kortperiode for-
sbkte de å beröve store deler av befolkningen sine eksistensmuligheter ved å
nekte dem kort hvis de ikke underkastet seg nazistenes meningsltke krav. Det sam-
me var deres hensikt nå. For å slå ned dette anslag först og fremst not store
deler av vår ungdom, har Hjemmefronten sett seg nddsaget til å sikre seg de nöd-
vendige kort. En lastebil med 75.000 kort ble derfor beslaglagt. Kortene  vil bli
benyttet til dem som rammes  av  nazistenes sultesjon, For å hevne seg har tysker .
ne skårs et  ned rasjonene med 6; for-storperten av befolPmingen. Vårt svar  på dette
nå y ære at produksionen nedsettes med ytterlifaPre minst 6;,for alt  arbeide som
.2.4.21ben neete direkte eller indirekte konner nazistene ga,her na.alle stå
soliddrisk. Bris tyskerne straks opphever sine represalier og  gir  erihier  kort
normal nåte, vil inidlertid de beslaglagte kort bli returnert.

Hjenmefrontens svar:
Da makthaverne i sluttenav mai måned gjorde sitt forsök på  å mobi-

lisere  tre årsklasser norsk ungdom, hadde arbeidsdirektoratet bestemt at disse
årsklasser for å få sine rasjoneringskort, nåtte fraruise en bevidnelse fra ar-
beidsfomddlingen om at de var rehistrert, Det var den gang for knapp  tid til
kortutdelingen til at maktheverne kunne sette denne trusel ut i livet i full ut-
strekning, men det lyktes statspolitisjefen Enrthinsen å få gjennomfört den i
noen kommuner, bl. a. Aker. Hjemnefronten fant den gang utvei til å avhjelpe den
de,_ mangel på kort som oppstod, slik at ingen led nöd, og mobiliseringen endte
da også med et dundrefide nederlag for forrederne,

Det var inddlertid klart at makthavernes trusel omå nekte rasjo-
neringskort til de som ikke böyer seg for deres pålegg, var et farlig våpen. Ra-
sjoneringskortene cr jo grunnlaget for matforsyningen, og vi har ikke glent at
det lyktes maktheverne å tvinge gjennon registreringen til den alminnelige ar-
beidsinnsats våren 1943nettopp ved hjelp av dette niddel.

Det var derfor å vente at makthaverne ved neste kortutdeling ville
prbve å effektuere .sj.n tX'useel aael utst.rekning,,både oVerfor de treårsklassene
og i det hele tatt overfor alle som ikke etterkom deres påbud av forskjellig art.

Bekreftelsen på denne antakelse kon med den avtale som 20. juli
ble sluttet mellom statspolitisjefen Marthinsen og riksfullnektig Astrup vedrö-
rende  avbentning og. forfynire' cer2or..personer som ikke etterkommer *l_agg_av
den offent -fig.e arbeforrdd31n£.. Under avsnitt II 15--Uår-bTet- her: "Safrert ved-
kommendes opphoYded  fk:k=c ken bringes på det sendes melding til forsynings
nenda i den kommune hvor vedkommende sist fikk e_ne rasjoneringskort, om at yt-
terligere rasjoneringskort ikke skal utstedes," Videre innlöper det også rap-
porter fra forskjel3ige kanter av landet on at arbeidsformidlingen truer motvil-
lige utslaevne ned at deres rasjoneringskort vil bli holdt tilbake.

e_ Situasjonen var altså den at Bjemmefronten måtte vente at ed.
80.00o v ille bli nektet kort. Det var baee et.svar Ejemmefronten kunne gi
makthaverne på denne trusel, og dette svar -76T_egitt onsdag  9/8  da en av Hjemme-
frontens aktive avdelinger-ved et kapp utte seg 1 besiddelse av en lastebil ned
det nödvendige antall kort, Eensikten med kuppet var naturligvis ikke bare  å sik-
re kort til de befolkningslag som ble nektet av makthavernemen også å gi de
sistnevnte et bevis på at Ejenmefronten til enhver tid vet å gi det rette svar på
nazistisk overgrep. Det nytter ikke å prbve å forklare disse politiske gangstere
det moralsk forkestelige i å bruke maten som våpen i den politiske kamp, At det
har vært et svar som hele det norskeik er enig i er nazistenes egen reaksjon
det beste bevis for. Nazimyndighetene raser og truer, og utlover store skettefrie
belönninger til den som vil selge sin sjel, Nazipressen skriver side opp og side
ned om saken. Det forbauser oss ikke at makthaverne blir forbitret når de ser at
et godt våpen er slått ut av deres hender,„ Dette raseri viser bare hvor effektiv
Ejemnefrontens svar har vært, og skal ogsa tjene til å dekke det tilbaketog som
makthaverne er i ferd med å foreta. 2 daPer etter lunnet, den 1,  awust j_ble det
nenlig_sendt teleuamtil forwingsnemndene on at kortene skulle deles  U-t-ogå-
t11 dem sOn ikLe hadde forside av forrige hefted,v.s0 de som da ble nekbet av
55"åndig-hetene.

Kortene son ble tatt er nå i trygg forvaring0 blen det avhenger av
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naziL7ndighetene i hvilken utstrelning disse kort blir brukt.  Hvis  det  viser
seg at makthaverne virkelig har gitt opp  å praktisere den nasjonal-sosialis_-
tiske fordeling av rasjoneringskortene som de innledet kampen mot de tre års-
klasser med, vil  ikke et kort bli delt ut, 9 hvis dertil  makthaverne opphever
de straffeforfb in er mot  befolknin en som er  iverksatt vil de fa kortene.
M.Yarki. f.

Det er  ikle  å vente at makbhdVerne tar imot dette tilbud,  og det
norskE folk n nok finne sec i å dele de byrder 80M kampen förer med seg. Vi

• har  fått tallrike beviser pa at hele folket er enig i det svar vi har gitt
makthaverne. Og mer enn det. Den menige mann har forstått at den kamp ungdoilb-
men har  fbrt og förer, er en kacmp for hele folkets frantid, og mange  som för
har stått utenfor, er glad for a få denne anledning til å vise at de gjerne
tar sin del av ofrene.

SabotaSjeri.
Sprengningen ved Sporveienb busE<central på Korsvoll er det hård-

• este slag sabotbrene til da hadde rettet not fehrnacht. Ettet bonbingen av.
Kjeller flyttet tyskerne reparasjonsvertedet for flynaskiner og deler ( et
meget stort verksted) pluss et betydell'ager av flynotorer, 80-100 (vesent-
lig blesserschmidt) til Sporveiens busscentral på Forsvoll, I dette store be-

• tongbygg lagret de dessuten en mengde redskp og maskdner av forskcjellig art.
På tross av en snrskilt sterk tysk vakt, lyktes det "sabotbrene" pa en geni-
al nåte å konne inn i kjelleren hvor de fiLk anbragt sprengladninger under
verkstedet og lagerets gulv. Eele gulvet ble sprengt bort, Veldige flanner

• og rbksbyler sto höyt over bygningens tak. 10,000 hl. knott somvar lagreter,
kom i brann etter sprengningen, Brannen varte vel et dögn og gjorde skaden
komplett. Eele tyskernes reparasjonsverksted og lager ble bdelagt. Dertil
noen busser. Man vet med sikkerhet at ingen norske ble drept eller såret.

Denne genialt uttenkbe og gjennomförte sabotasjehandling hadde
• sanne effekt som et storstilet bombeangrep. Befolkningen i strbket onkring

åstedet er meget lettet over det som er skjedd. Det var på forhånd stor for-
bitrelse over at tyskerne på en slik hensynslbs måte lagret så kxigsviktige
ting midt i et tettbebygd strbk, og man gikk i en stadig frykt for alliert
angrep fra luften.

Sprengningen av svovelszrefabrikkenerpå Lysaker og i RbIrken er
en lagt större Ratastrofe for tyskerne-enn-man-tidligere har ment. Bele
sprengstoffindustrien i Norge er basert p9a svovelsyren, og de to sprengte fa-
brikker var de eneste i landet i sitt slags. De hadde lagre for bare 2 mndrs,
drift p.g,a. tyskernes redsel for at sprengstoffet skulle missbrukes, Hvis
Norge ikke kan få svolvelsyre fra Tyskland i son=, dr det derfor fare for
at hele gruvedriften nå stanse.

den forlbpne uke harljehrmacht blitt tilföyd et nytt velrettet
slag av sabotbrene. Få en gang ble en rekke olje- og bensinlagre tappet,
sprengt eller bddlagt. Forelbpig har vi fått rapportert 2 sprengte tanker d
Soon, 10 tusen liter har rent bort i Hiliingl og Valdres, i Drammen 100 -----'
tusen liter  inestisr  bensin og over 100 tusen liter dieselolje, Fra Skien neldes
at bensindepoet er blitt tilsatt "noen spiseskjeer sukler" og er blitt seigt
som krokan. Vi har ennå ikke oversikt over den totale skade.

• Fbrergarden- åpen nobilisering.
Vidkun Quisling har sett seg nbdsaget til å krive ut nannskaper

• til sin private garde via Arbeidskontorene. Det var meningen at det var NS
og stripete som skulle utskrives, men de streikEr de også, og så har maktha-
verne prbvet å utskrive sk±klelige folk. Dette er et forsbk på mobilisering_
og nå naturligvis mötes ned et kraftin.  ei  Den son med eller not—gin
vilje lar sEa.Iierve til vepnete,  fiendtlige-stvrker, bedir landsforrederi qs
må ta de fblger som sEart kommer„ • _

'Når regnskapets dag nnrner seg.

En av Oslots revisorer fikk forleden besbk av en av sine ungdons-
venner som han hadde ndstanke oniwt var stripet selv om vedkonmende til enhwer
tid hadde sbkt å gi inntrykk av det noatte. FZIn sa först at han var kommet
for å konsultere en regnskapsekspert i ånledning av en del inntekter soM ved
"et beklagelig uhell" ikke var konnet med i bbkene,  Ban  varvnå redd for at
saken skulle bli oppdaget og at han skulle bli straffelignet. Revisoren svarte



, • _ 5
at det vare en effwre som sikkert kunne ordnes i. normele formet med lignings-
myndighetene. Denne mulighet rsasbet iidlcrtid ikke herren så godt. Etter en
del utenousnakk komdet fram at inntektene stammet fra tyskearbeid "som han
selvsagt hedde-Vært tvunget t5.1 å ReYi,Soren mente at hvis hen hadde vwrt
tVunget var jo saken-klar, da kunne-hat-bare betale •beldpet inn strake.krigen
var slutt og fraMbolde at han  ikke. hadde hatt lySt.til å forwre de nazistiske
.m&ndighetene denne innteItet.:.06 4k*da.mennens  siste bekjettelse fram:
At det ikle var så lett å  bevise at han hadde vært tvunvt, og at hen når alt
kom til alt gjerne  vi,llebehOlde'pengete bannå hedde fatt hånd ott. Een hadde .
planer omå utvide'Virksomheten: etter krigen, og med disse pengene varel.et he1e,
kom-ffiet innenfor mulighetens-SretSer.---- 0Mrevisoren Ville gjbre  hamden venne-
tjeneste å å igjennom  regnskapene med ham og "behendIe" dem slk atele ble,
uskadelig bade fra et politisk:og et sketteteknisk  synepunkt.

Det  sier  seg,selv at niai1i ble Vist  dbren. Men dermed er ikke
baken  ute  av verden, letnen går  StlIert'ain  gang videre mellom-sine regnslaps-, _
kytdige. venter.,La .hamdg  alle hans •kesitnede vandre  rastlöse om med
dårlige papirer...La dem vente til e:_(gnSkepets.dag.

Nen la oss være enige om at der skel  komme en regnskapetS dag for:
slike.

Fra EdenrefrOntens Ledelse:

Vi„  her  tidligere g-itt-paroler for hvorden bedriftslederne shel -
forholde .seg til den 4ennoMgåelse av=bedriftene som arbeidskontorene har.satt
ing Med henblikl på a skeffe folk ti arbeidsinnsatsen. Reistrcringsskjemaer
s1 ikke fvlles ut og de folk som arbeidskontoret senderpa  bed .riftene for å.-
fa op j:Y.Shinger,  S-kal  mbtes med alle de venskeligheter som en god, norsk be-
driftsleders fantasi og'oppfinnsomhet,er istand til.å lage,

- De bedrigtsgrener somfbrst skal undersbkes er ifblge arbeidsdi-
rektoratets plan fblgende:.

1. Fbibr;±kker for framstilling av  kosmetiske  artikler og toalettartik1er.
Febrikker ferr framstilling av  lempeskjerner  og stativer.- - -3. LeketbyTabrikker.

-4. -Portefbije og etuifebriller.
Reiseeffelter-og rammefebrilLer

6. Bedrifter froiframstilling av-reklemearfikler.

7. Bedrifter for fremStilling av suvenirs.--
d. Ibnslefebriller.
9. Flagg- og flaggdulfabri_kker,
10. Franstilling av stbvsugere.
11. Sjokolade 7- og eukkervarefabrikker.
12, P1issefabrikler.

Teknisb-kjemiske fabrikker.
lt Belte- og skjortefabrikker.
15.  Mål-og vektfabrikker.
16, Trevarefebrikker.
17,  Ebnfeksjonsfabrikker„
lb. Trikotasjefabrikker.
19.  SportSartikkelfabrikker.
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-Sågodtsom alle ifindverkerbransjer,
-

etgros- og;agenturforretninger  innen menufaktur, tobakk,
slotby, jernvarer,  biler, glass og..stentbykontOrmeslner,  kortevarer,
Videre bedrifter i fblgende bransjer: Mbbler, musikk , parfyme, skra-pi-Jendel,
pelsvarer, kunst, antilvitet, blomster , suillt nwringsmiddelagenter.

Selv om bedriftslederne lager alle de venskeligheter som kan tenkes
for arbeidskontoret, er det j.rt„dlertd  klert  at arbeidsdirektoratet vil vwre i
stand  til  å  skrive Ut  folk:fra  disse 9.E4j:ngsgrener. Det  er derfor en nasjonel
p1siikt for enhver inne disse arbedsötkder a treffe sine forholdsregler i tide
Den soM står i fare forå bli utskrevet snareat forsVinne i andre yrker
hvor de er sire'mot utSkrivning.

Vi minner semtidig om at offentlIge stilliner é b1okert og.natur
ligvis m51. man heller ikIe sbke seg over i -1:7edrifter som arbeider for tYskerne
eller nazinyndighetene. Landbruket trenger derimot arbeidshjelp, og en bör fbl-
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ge guttenes eksenpel og stikke seg bort på landet,

Enhver som ser denne parole plikter å gjöre den kjent overfor
venner og bekjente son arbeider innen ovennevnt-e-yrker.-

En tysk Eatynskog.
På Stednn, ca. 10 km. fra MOsjöen, har tyskerne en stdrre

fangeleir, vesentlig for serbiske fanger„En mils vei fra-holder norske AT
gutter til. Det er hårreisende historier som fortelles fra denne fangeleiren
om tyskernes grnaomheter mot fangene.;  Een  yerre enn tyskerne var norskehdrd-
mannskaper 'somvar beordret som.hje1pevakter Og "learlinger"..De vergelbse
fanger ble slått og plaget ti1ddde. Matrasjonene  var Ytterst snå og bestod
vesentlig av en næringslös sUppe, så mange aV fangene onlom av underernwing..
Arbeidet bestod i:grdftegraVing og steinrydding, og man kunne rett som det var
se fanger soM stupte av overanstrenge1se og-nangel på mat, Fangene måtte stå
oppreist hele dagen, det var ikke noe soM:hette "pust i bakken, Der var endog
satt piggtråd over do-benkene for,at de ikke skulle få  sitte.  De fanger sOm
döde ble ganske enkelt begravet långs veikanters. Leiren bestod opprinnelig
av 600 fanger, men etter en knlera-epidend for en tid siden, sbrimpet antallet
inn til  25.  - De tySke fangavokterne får vi vel kanskje ikke tak i, men disse
hirdguttene skal vi nok na engang, og da  

Orgier.

Gerrenske SS holdt nylig et stevne i Dinsberg„ I defileringen
for Jonas Lie deltok 22 SS-menn. Iinolokalet, som ronmer 800nennesket, vår
leiet for anledningen. Der rflitte 51  personer hvorav halvparten var.i
Om natten holdt Jonas Lie ned kampfeller stor fest  på et av  byens hoteller.'
Det va:e relbrd i spetallelfest i hotellets historie og romnene Så  Ut som -en
svinesti morgenen etter.

Faotiske forhoId.
Eenrettelsen av lenanenn Ebrgenhar vakt lettel'se og tilfreds-

he i Drammensdistriktet. Som lensnann tOrgens etterfdlger ble ansatt lensMann-.
fullmektig Seierstad i Eedrunn Lan fildebrdre om dyeblikkelig å reise til Nedre
Eiker og overta stillingen, men da han komdit traff'han en annen  kar  somhadde
fått samme beskjed. Seierstad grep chansen til å- melde seg ut aV partiet"
a. rot i adndnistrasjonen".

"Fritt

Politimesteren i Dramnen har fått seg  tilstillet  en miniatyr-
kiste. Ean har anbragt jerngitter foran vinduene i sin bolig.

"Sldpner skntelaus" .
Den kommisariske rektor Ebels nyndighet ved Uhiversitetet  een

igjen utvidet ifölge "lov" vedtat% av Quis1ing. Brilken glede Ebe1  kan  ha av
det ned et rasert Universitet er litt av en gate.-

Bare et sndl,

Dagen etter attentatet p?1 Ed-F.ler mdttes to Osloborgere på
Far1 Johan.'Den ene trekker opn sin avis Og vYner den annen overskriften.
Plutselig står en tysk offiser, son hadde iaLttatt dem fra vinduene i Deut-
sches Eaus foran dem og meddelte dem at så. alvårlig en sak sndler man ihke av.
To politikonstabler ble tilkalt  os .de to.borgere havnet på Grini,

Angiverne.

Vi vil igjen på det alvårligste minne om at nan må være
ytterst forsiktig nu om dagen. Der er son sagt en masse angiverspirer i byen,
og huskat deres eneste arbeid består si å utspionere andre nennesker og angi
denL La ikke disse hyener få flere orfre på sin skitne sanvittighet. Idag har
ordsproget "taushet er gull" sin fulle berettigelse, Eistorien ORIde to Oslo-
borgere illustrerer godt hvor litet der skal til for å bli puttet inn, Altså
ho1der vi kjeft men beholder sndlet.

Vis Rundslue til dine venner, men pass på t ikke avisen
konrer i henderne på nazister  os  tyskere.

GUD BEVARE 10..NGEN OG VÅRT DYREBARE FEDRELAND1


