
RUNDSKTE.

Erigsoversikt.
Etter den rekordnessige fart operasjonene utviklet seg på

gjennom Fretkrik og Belgia og inn på Tysklands egen jord, var det klart at
en stans rtte komme. Fbrst på grunn av fOrsyningslinjenes enorme lengde og
for det annet hardere tysk motstand da de allierte tropper for alvår tok
kannen oPP på Tyaklands egen jord. De seneste 10 dager har hovedinteressen
fulgt operesjonene i Nederland hvor allierte flybårne tropner var igang med
en dristig plan som tok sikte På erobring av Rhin-deltaet for derved i nord
å kunne orgå Siegfried-linjen og gjennom det åpne terreng trenge direkte inn
i hjertet av Tysklands industri. Ired en Storstilt luftoperasjon ble store
styrker av 1. britiske flybårne arme landsatt i nitre Eblland ved EidnInven,
Nijmegen oz Arnhem. Det lyktes å opprette bruhoder ved Rhinens nedre löp Waal,
sarrIt penordbredden av elva Lekvest Tor Arnhem. Forbindelsen mellom Eind-
hoven og troppene ved Nijmegen ble ganske snart etablert, og det lyktes for
de sistnevnte styrker å erobre den viktige og helt moderne bru over Wael helt
intakt. For de styrker som landsattes ved Arnhem ble oppgaven betydelig van-
skeligere, og tross de mest iherdige ansArenselser lyktes det ikke å-fdre
framtilstrekkelige styrker til undsetning for troppene på nordsiden av Lek
som i hele 1C dager kjempet mot overlegne tyske styrker inntil de mandag natt
ble tvunget.til å'ta ses over til elvas sydbredd. Den opprinnelige styrke som
landsattes ved Arnhem var på mellom 7 og Woo mann, mens omkrins 2000 kunne
ta seg ut av- lanepen oz over elva og oppnå kontakt med 2. britiske arnes trop-
per. Bavedårsaken yil at den dristige plan kun delvis kunne gjennomfbres var
uten tvtl det ugunstige veer somvanskeliggjoe innsats av de nMvendige fly-
styrker, og hertil kommer tyskernes desperate anstrengelser for Enhver pris
å hindre et gjennombrudd som for dem ville ha katastrofele fdlger. Operasjo-
nene fortgår imidlertid dg den 2. britiske arme har kunnet utvide korridoren
såvel vestover son ostover mot Tyskland og på to steder har de overskredet
den tyske grense. Lenger sör står amerikanerne itne på tysk jord fra'området
öst for Aachen til Trier. Aachen som er helt ongått, forsvarer tyskerne hard-
nalelet. I Onrådet dst for Aacken pågår det voldsomne kanmer på veien soni fo-
rer til Ebln. I det sorlige avsnitt presser armkanerne stadis på, men mOter
kraftig tysk motstand. Nancy og Epinal er på amerikanernes hender. I Belfort-
oMrådet har de allierte også gått endel fram. På Fanalkjsten gjenstår de tre
tvske stOttepunkter, Calais, Dunkerque og Cap Gris Nez. lanadisle tropner er
gatt til storm not Calais os britisle tunge bonbefly spedde på med 1500 tonn
bomber onsdas. Seneste meldinger forteller at kanadierne har erobret festnin-
gen i Calais og at tyskerne har trukket seS tilbake til havna som de forsverer
hardnakket. Belsia er nå det nairmeste frigjort og den belgiske regjering er
kommet'til Bryssel. hasjonalforsanlinsen har hatt sit forste möte og Longens
bror, prins Charl, er valst til resent inntil kong Leopo1d vender tilbake fra
tysk fangenslap.
På Ostfronten er billedet blitt et helt annet. Finlands ledere tok endelig
fjr-nuffeTa-f.engen og aksepterte de ruesiske betingelSer solis omrtrent ble de sam-
me som tidlisere. Tillegget kom i form av Petsamo-distriktet son skal overgå
til russerne, samt en leieavtale om Porlkala-halvdya for et tidsrUm av 50 ar.
De tyske tropper skulle vEare ute av landet innen 15, sept., men denne frist
er forlengst utldpet og de finske styrker er no i arbeid mot sine tidligere
våpenbrddre. Det er på flere steder 6nmet til kenm og,tyskerne sies å gå
bdeleggelsens vei der somandre steder. Estland er ontrent helt ryddet, Tal-
lin os de dvrige havnebyer er på russiske hender og den russisle Ostersjdflå-
te er atter gått ut i Ostersjden og er på ja3n etter tyske evakueringsforsök.
Flere fartdyer meldes allerede å were senket. I Latvia har russerne nadd Riga-
bukte og selve Riga står for fall. Dyen trues fra tre kanter av sterke rus-
siske styrker og dens fall ventes sansle snart. Pa srensen mnt Ost-Preussen
har kampene de siste dager tatt seg onn igjen, og russerne har bombet jernba-
nen til Ebnissbers. Lensere sO2 går slaget onWarsjava ontrent like hardnak-
ket, og det meldes at tyskerne har truklet tropner bort fra den sydlige del
av byen. De polske fribetskjenpere inne i Warsjava holder fremdeles stand mot
overlegne tyske styrker og har påfdrt dem swere tap.Russerne er gått over
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Wisla og det er opprettet kontakt med de polske styrker. Byens fall har wert
ventet, men motstanden der er seig.
På Balkan_ går utviklingen med rivende fart. Russiske og rumenske tropner
har—g=Over grensen til Uhgarn og ifdlge ungarsk IsTinskasting s11 2 byer
allerede være erobret på den ungatske side av grensen. Store allierte styr-
ker er landsatt såvel fra sjden som fra luften i A1bania. Oppgaven her er å .
forsrtyrre den tyske retrett fra  Eellaa  somend er ingans. Flere.av de,Dalna-,
tiske og jugoslaViske dyer er allerede renset  for  tyskere. Ogsa pa greske  by-
er  er opprenskning igamg.

Italia er Rimeni no på allierte hender og byen Ballaria, 12 kMnord for
tatt ifdlge de siste meldingr. Det går mot Po-sletten og det  av-

gjdrende slas mbt Nord-Italia kan  begynne. -
Luftkrig_en. De ålliertes luftslag mot Tysk1and gåt mot et nytt hdgdepunkt.
An=1:kanernes dagangrep og briternes natt-tokter fortsetter uten opphold, og
de tyske byer som for det meste har wert hjemsdkt er: Cassele Edln,  Yjains,
Ludwigshafen os Magdeburs. .
Slaget mbt ‹Tapan dker sanitidis Tredator fart. Se3rlig er den japanske  skips-

rammet i den seneste hid. under de voldsomme angrep Mot.Filip-
pinene. Den japanske flåte er drevet bort fra sine baser i dette farvatn og

deres meget viltige atdttepunkter er alvårlis truetn Amerikanske flyvende
festninger og nyeste og stÖrste type  har  tettet 3 kraftige angrep mbt Mansju-
laio.
Chnrchill, som nyss er vendt tilbale ti1 London etter konferansen 2. Quebeek
avla  fora-dag i Underhuset en beretning:bmOS et overblikk over krigen og km
herunder fram med en rekke interessante,detaljer. Tyskernes tap i Frankrik og
Belgia onpgår til 400.000 i drepte og  sårede  aantt 500.000 fanger, 200,000 vi,1
ikke slippe ut av sine fengsler på Fanal-laten. Slaget om_Frankrik er det
stdrste og mest avgjdrende under hele krigen. Det fdrste ddsn under landgangen
ble 1/4 milli-e1Æ 1-a,n4,---fdtst-e-7-4a.ger 1  
lom 2 og 3 millioner mann  1_ Frankrik, og våre armeer er  ntatytt  med.det mest
fullkomne utstyr»,. det beste som overhodet ,kan skaffes. Britenes tap er 90.000
mann i falne, sårede og saknede. Ameritanernes tap inkk. Pattons arme oppgår
til 145.000. Det er hva den engelsktalende verden har ofret for Frankriks sak.
Det er umulig å måle Ruslands innsatamen det var kjært å minne oM at ruaser=
binner  os  går seirtikt fram ved å slå langt stdrre tyske styrker enn de andre
allierte. Yed hensyn til krigens varighet uttalte Churchi,11 at de fleste var
av den mening at krigen i Eurona var slUtt je:e en ntgangen av 1944,men ingen-
os  slett ilke jeg - kan garantere at ilke flere måneder av 1945vil gå med.

i-fAXABER EISTORIE FRA GRENSEPOLITIETS "LIV OG

Det er en kjent sak a-Yde fdrer et liv som ikle sjelden går
ut over deres Virke som menneskejegere. Store "festligheter" hdrer ikke
sjeldenhetene. Politikonstabel Whrer, som på en eller annen merkelig måte var
blitt hengende bak en bat som han og hans 1611eser var Ute og rodde :inpå Röde-
nessjöen, nistet taket uten at kollegene merket det, og da han ikke kunne
svömme, gikk han til bunns. Det ble forsdkt soknins, men uten resultat. En kar
som hadde sans for besk humor, innbilte den druknedes kolleger at hvis de kun-
ne få tak i en kalkun og ro med den over sjöen, ville fuglen skrike når de
passerte liket. Grensepolitiets bil ble sendt ut for å få tak i en klkun..De
trålet de onkringliggende bygder og fikk endelig tak i en. Men kalkunen skrek
ikke. I mellomtiden var historien blitt kjent og vakte voldsom nunterhet. Vår
kilde sier at han må medgi at historien er utrolig, men står inne for at den
er sann.

SIFIEREET ?
56  ddrer er det gått med til Terbovens nye tilfluktsrun på

Skausum. Fanskje "festningen" skal forsvares til siste mann og siste Datron,
eller kanskje han  fölger  revena elsempel?

sin residens i Glitnegården har Rediess lagt et stort sand-
schikt i dverste etasje. I etasjen undcr cr kontorene römmet og gjort omtil
fast oppholdssted for 40 politikbnstabler.
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• WESTFALEN-TRAGEDIT.• • •  •• • _ • _

På troppetranspottskdpet "Westfalen" som var for nedgående
til Tyskland med ca, 240 tyskere, var der også stuet inn 50 norske poli-
tiske fanger som hadde fått plass i propellergangen, dypest nede i båten.
,Fredag den 8. sept., da skdpet passerte svenskekysten utenfor Marsttand,
'inntraff to kraftige eksplosjonet;"Rkdpet var gått inn i'et sv-ensk mine

belte.  De  norske  fangene oppfbrte seg rolig og disiplinert, kom seg Rlle
panmen på dekk langs fire bratte leidere, men ble her mbtt av kaos og panikk.
Befal og mannskap hadde fullstendig mistet fatningen; man hadde bare inn-
trYkk av 'at  her gjaldt parolen: redde seg del sona  ken  Der var ingen orden
og disiplin, og ingen ga de ordrer Som skulla gis. Til dette kom at det
blåste storm og at kranen son skulle sv'inge-ut 1ivbåtene, ikke funksjonerte.
Det eneste man hadde å gibte varvå hoppe på sjben og klamte seg fast til
bbYer, flåter og Vrah*Od.R. Skipet holdt ses flytende et, kvarters tld, men
brakk sa sammen og forsvandt i dypet."-

Av de 50  norske fangene b1e bare fem reddet av svenske narine-
fattbyer og losbåter.som.kom til , alle de andre. omkom.

At tySkerne transporteret politisle fanger med sine troppe-
transportskip i et  så  farlig fatvann som Skagetak, er kanskje ikke egnet til
å forbRuSe nar nan vet hvordan de Manger ganger har drevet sivile foren sine
angtepRkolonner under krigen i Norge og annetsteds. Men det er egnet til å
skape en grenseIC)S forbitrelse at de na, i kxigens siste"fase, absolutt akal
transportere politiske fanger til Tyskland på en så hensynslbs og uridderlig
mate.

På mange av likene var det merker etter den tOrtur fangene
hadde gått igjennon fbr denne siste. Ulykken har gjort  et  dypt inntrykk i
Sverige; og i begravelsen i GOteborg var den svenske deltagelse stor og
gripende. De norske patrioter soM het nitte gi sitt liv hdrte til landets
beste sbnner. Vår sorg os bitterhet g1r oss ikke våre dbde tilbake, og det
erliten trbst for dem son sitter igjen at da dbdes minne ikle skal bli glemt.
Yen det-er i deres-ånd at-vi lar  deres  skjebne mane oss til ukuelig innsats
i de alVorlige faSer av frihetskampen som-nå stUnder-til."

-3 paroler  fra  Ejemmefrontens Ledelse:
,Til_bbndene.

Ernaringssituasjonen har stadig forverret seg for det store
flertall -av folket og er nå med  mangel  på poteter blitt kritisk. Det gjelder
detfor onaat folkets potetforsyning sikres og det straks potetene tas opP.
Sbrg  derfor fOr atalle anvisninger til det sivile forbrukblir dmigående  eks-
pedert la raskere potetene kan kOmme fram til fotbrukerne, desto sikrete
og bedre. Alle bOr om"mulig få det de har rett til.

Sbrg videre f.02 betryggende lagring og sikkerhet fot det
"kvantunm . dete skal ha til deknin av eget forbruk og til settepoteter. Gode,
frostfrie jordbulerRdm er hbvelig ventilert ar et godt, brukbart lagrings-
sted.

Potetayldngen Er iår.liten, og derfor skal fbtst og fremst
det alminne1ige sivile fQrbruk og settepotetkvantumet dekkes og sikres,

ArbeidsnebilisErinr;en.

I ddsse dager har en rekke bedriftet og etater fått en med-
delelse  fra Reichskomudsar om at vedk. bedrift som ansees livsviktig skal
fylle ut et skjena  med  navn og data for alle som tilhörer årski.  1924  for at
Reichskonmisar kan sorge for at disse ikke blir utskrevet. Denne negative
registreting tyder på at det forestår utskrivning QV årskl.  1924,  3-:::envendel-
sen kan se bestiklende ut, men den nå dkle besvares, da fronten dermed kan
brytes. Yyndigbetene kan ved disse oppgaver skaffe seg oversikt over hvor
mange eldre det r skeffes for å erstatte de unge, og dette vil lette makt-
havernes registreringsforsbk. Blir endel årsklasser utskilte, venskeliggjbr
dette situasjonen for de andre.- Erigs- og livsviktige bedrifter bdr ikke
sbke å skaffe seg g_enerell friteelse_ for sine funJrsjon=er, men oppta ar-
beidet med å anke og  SO'ke å-få  hver enkelt fritatt. Dette vil også gjbre
fronten bredere.- .De mange anker vil skaffe registretingen masse arbeid. Pa-
rolen er: Ingen spörsmål om registrering til nasjonal arbeidsinnsats besvates,
intet skjema fylles ut. Gjör felles front mot registretingen.
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Til knoLubrodusentene.

Drvstoffsitnasjonen for olkupasjonsnakten her i landet er
nå.  ytterst prek=. Tilfdrslene av drivstoff  utenfra  stopner opp, og de tyske
lagre''av bensin og olje innen landet  er  blitt sterkb minsket av de Månse,
v.ellykkede sabotasjeakbjoner.- I besynnelsen av denne råned rekvirerte okku-
nosjonsnakten 165.000 hi. generatorknott. Den har i disse daser forlangt yt-
ttrligere 650.000 hll Dessuten  skal  VinmOnopolets logre av sprft, ca.,050.000
liter pluss en overveiende del  aV  den ldpende spritproduksjon denatureres og
brukes til notorbrensel. På bakgrimn av dette.nåen lese kunnsj-dringen fra
Landbruksdeportenentet av 25  august omå apn adgang for 'flere til å begyn-
ne frarstilling åv  ss  nerottbrknott. Det  32-11-w2re  klart for enhver at drit-
stoffene er åv avgjdrende Militærbetydning fo2 tyskerne. De knottfabrikler
som i sin tid ble anlagt fOr å tilfredsstille vesentlis norsk .behov,  nL:  nå
were klar over den endrede situasjon.-- Det ereni3ter produsents og forhandlers
plikt å sabotere ys1e leveringer i stdrst 1w3.1g utstrekning, og på den annen
side sdrge for åt transporten av natvarer, brensel ete. til den norske be-
folkning kan fortsette. NVstarting av knottfabrikker,_eller utVidelse av
produksjonen :på de fabrilker som ei iang er forbudt1 De som br',Tter denne
paro-re  viI i ne-,r f2-amtff -få--et al-vorlfs oppsjor Med, norske myndigheter.

. E=EFROWPLEDM.SENS BODEGRUPPE.
Svartebörp. .. ••

Vi har tidligere flere sanser advart dE bbnder som ågrer
ned'-sine produlter. Denne åsrinS er en forbrytelse, og den skoder den nOrske
bondestand sterkt ved innen.de andre befolkningslos å wonarbeide en notvilje
not bonden. Vi blir ikke lenger bare stående med advarsler, men s2ger
for at disse ågerkorlser blir notert for å dra eni til ansvar p:ttergen.._
Dette Plir besdrset sv rep2esentwnter for det store flc al av  -b-dnder som

driver ned svartEbdrs og son er fullt klar over de skjebnesvangre fdlser
denne svartebdrsvksonhet kan få for den norske bondestand i frantiden,
selv ondisse_:åseror-Ler-bare  utsjd2 Et —

Du bonde sor driver denne avskyelfge ågrfng har ingen aksept-
able unnskyldnrnger.for din handlenåte. Du vet sodt at salg utenom rasjo-
ne2jnsen bare lan forsv8res når dette,skjer til de vanskeligst stillede deler
av befolkningen son en ren hjelpeaksjo, og; du vet godt hva du ned rimelishet
nå ha for varene for å dekke produisjonsonkostninsene. Tar du ner, er du en
forbryter som vf  i den  sanlede bondestands interesse skal vite å  ranne  i-Sin
tid, Du plikter å vite at når dn har basent din jordbruksdrift På å selge
ellevesentlis del av dine Produkter utenom rasjoneringen for a ontnå en  sod
fortjeneste, aa har du pi denne nåte tiIvendtedegen konital son ikke er din
og som samfunnet etter krrgen ikke bare har rett til, men også nlikt til å
inndra. DIP onsetning utenomrasjonerinsen skal bare -nere en hjelpeaksjon.
Det gir des selvresnekt og"e% godt orddnne. Driver du det for vinningsskyld,
sr  du ute i sunpen  os  ikke verd å ly2re navnet norsk bonde. En dag henser du
også Sje2ne nede ved en tysk leirplass os Selger dine vare'e tjl fienden:. Du
er blitt en uforfalsket landsforredsr. Ebld derfor onp ned din ågring. .

Flertållet av de norske bdnder foraIter de som ågrer ned'
matvarer liilgyldig enten det er bdnder, handeisnenn eller andre. De forakter
også den store flokl som tråler bysdene og kjdper praktisl talt tfl hvilken-
sonhelst prfs.:  Ian  Er klar oVer at disese og de son ågreu er jevnbyrdige for-
brytere. Disse oppkjdpere  er  vanskeli_sere å få n6te'rt, men også dette skjer
for-å  få et renslis oppsjr. ktnge driver som oppkjdpere for fienden og for
den svarebdrs son betjener seg av tjuveslakterne.

. BOnder, sett en stopper for dette uvesen1 Noter den son.
driver ned åger og den son frfster med den klOye betaling. Gi denden behand-
ling de fortjener.

Det er de.t gode forhold nellom lond og by son E3:E°

Derfor  vil vi oss-å  fe -S7t.-e-onnnerksomneten  ved -at  vi bdn -der  sla-1 eff- ekivt -be-
kjempe den nolsa utbredte nisbrnk fra hendelsnenns side ved å forlange å få
kjdpe våre produkter utenom rasjoncringen for å.selge bonden varer mot
anvisning. Dette blir, så nelerkelig det kan hdres, også last bonden til last
i det alminnelise ondomFe. Ibn kan nenlig ved hjeln av sine produkter skaffe
seg slike varer somdet elmInnelige folk ilke kan onndrive.

Bdnde'rj_bekjemn sysi bdrsen,. :L=nhjell der derenkan og. det_
t1~1.
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VÅRE KrElTENDE LAIIDS=IN UTE.

Etterat den norske landbeeren kapitulerte i juni  1940,  ble
de nordmenn son fortsatte kampen delt i to leirer, utestyrkEne og den gry-
ende hjennefronten. Da har nåttet gjdre sin innsats hver  nå  sin kant med
lite sanband seg imellom4 - Ean bende cr vi blitt noe o-bntatt av oss selv
her hjerne i disse årene. kendinsene i Worge har krevd så nye oppmerkson-
het  os  London radio har om og om isjen rost hje=frontens innsats. Våre
interesser utover har först og frenst gått til de stere krigsteatre, der
storna.ktene spiller hovedrollen,  os  våre Egnes innsats i den kanpen er korfr-
met i bakErunnen.-

Slik ser det ut, og det er ille for tidlis on vi nå, med ut-
sikt til felles innsats i Norge, visernyår takInenlighet og beundrins  for
utefronten.- Vi fylles ned stolthet når vi hdrer at norSkeskii) fraktet
en stor del.av av troppene  os  forsyningene over Eanalen, cE at det förste
transportsEipet son satte invasjonssoldatene i land var norsk. Og vi fdyer
de siste bragdene til de mange, nange som handelsflåten har dket våre.store
sjdfartstredisjoner med. Slaget on. Atlanterhavet og Storbritania var i like
stor nonn en norsk seir som våre alliertes.-

-Den nors,ke . msrine er bygget opp igjen  os  er sterkere-enn noen
gans fdr. Det har tyskernE T få -tt nerke både i Eord-tlanteren og ved norsk-
kysten. Da Sobarnhorst giFt ned, var det slutt med den tyske narines offen-
sive kraft. Slagskinaet fikkden fdrste salvennfra et lite norsk krigsskip
son seilte  op-D  'på k=loss holJ.

Det vesle flyvå:ane_t vi hadde i  1940  var en li le lett ski_ve
for folkevittigheten som det var et lett bytte for tyskerne.' idas er det.vå.-
re jazere son forfdlger dc Luftwaffe og våre bonbeflyvere har forlengst
gjort o-sp regnskanet for EriStiansund og  D'odd. 3n nwsk-e jasersquadron er
idas "toppscorer" blant de alliertes jageravdelinger,  os  en nerske bombe-
flyver er en av ve r dens beste. Det er ikke lenge mellom hver gang en norskn.
flyver får en hby P-1-„mer1elsc.-

karine og flyvånen har trenst så nye mannslan at landstyrkene
i Storbritannia ikke kan bli store, ög ennå har d ikke vmrt i ilden,
vi vet at karene har kvalitet. En norsk fallskjernhop-faer  „j-dr -ikke nange
treningssprang fOr han er utlaart. De.har hoppet fdr nanGe av de guttene.
Da har hatt ventetidens store påkjEnning, manse kon like fra kanpene i  1940
os  klddde etter et nytt mOte med tyskerre. Forståelis nok har mange bedt on
å bli satt inn på Vestfronten, men her hjerrm. ser vi helst at flest mulig
av våre egne blir med å frigjdringen av Nor c. Disiplin  os  utholdenhet hb-
rer til de viktisste egenskaper under en kriz, og n Så nåte er våre land-
styrker ute ,et sbdt forbilde fer Styrkene i-hjeLdand'et

Dorte i Sverize går det friskt for seg i de norskE forleg-
ningene. Nesten 10.000 3utter blir utdannet til fo.rsteklasses polititropper
og nå gå isjennon hard, fysisk trenrns. Disse styrE= kan konne til å spil-
le en avgjdrende rolle insiste runde av frigjöringskanpen.

alle av våre landsmenn ute har fått delta i de aktive
styrkene, nen har nåttet Ejdre sin innsats  i  admini,strasnen og i flyktnip...ge
organisasjoner. Der stter det nange son tidligEre kjenpet p hjennefronten,

, -og bittert var det for denå dra ira Norge for å ta fatt nå nytt i fre=d
land. Noen av utekjem,aerne har kr=net fortsette i sit yrke, f. eLz, som vi-
tenslapsmenn, og har gjort de allierte uvurderlige tjenester ved å stille
sitt talent on  På  Lrizsbehov.

Alle de der ute lengter sårt hjem, og hele det norske folk
vil gi den et hjertelig velkonnen hjem. For mane hjemnefrontkjempere blir
det den stdrste gleden  -bå  seirens daz: gjensynet med venner og med arbeider
fr-a- utefronten.  E»anse  av d:;.m var våre kamerater allerede fdr krigen. Ennå
flere av delT, ble det undc r  krJ_sen her  hje=le fer de nåtte reise. Men ute-
styrkene trenger noe mer enn bare vår beundring oG en god nottaselse. De nå
ha mere hIndgriPelise vitnesbyrd on vår takknenlighet  os  vår respeft. Sar-
lig for dem blir det vanskelig å stille sit liv on tll fredens arbede. De
har så mye å ta igjen, slikarbeidet os utdannelsen er blitt forsbmt i krigs
arene. Det er ikke mer Enn rett og rnmelig at det blir gjort alt mulig av
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samfundet oz den enkelte for å hjelpe dem. Utlendfgheben har ozså gitt dem
et vell av nye erfarfnr:er. La oss fkle mObe de hjeuvendtes meninc,er med
snever horrsont og uforstand, men med lydhOr vilje tfl å lære. Nar det
Gjelder vårt forsver i frarptiden, v11 de kunne gi avgjbrende råd. Det er
den beste gave til utekjemroerne ab også freden bllr idealfst_Lsk handling
og ikke hastent prat,

kj-ErlEFRONTSNYTT.

Orkla Gruber i Trondelag produ5erer en mengde svovelkds. Denne
transporteres på Tanshavnbanen som hadde 4 s:Hsialbygde lokomotiver. Svo-
velkisleveransen fikk etterhvert uhyre stor'betydning for den tyske 1rig8-
industri. Den norske overkommando fant derfor å måtte stoppe den.- I vinter
kom en mindre gruppe norske Come.andos til Orkla for å ta seg av saken. Den
angrep transportens 51-imeeste punkt - lokomotivene. Ved en vellykket sabotasie-
aksjon ble tre av de fire spesiallokomotiver fullstendig bdelagt, det fjer-
de sterkt s:adet - og svovelkistransporten stopPet.r Skaden på det siste lo-
komotiv var iMidlertid 1klee storre enn at den tyske overinzenibr fant det
verdt å reparere. Dette lokomotiv ar dessuten det störSte. Reparert kunne de
klare an stor del av transporten alene. To dager etter aksjonen begynte tysk:-
erne transporten av traket tfl reparasjon på Skabos jernbaneverksted ved
Oslo.- På deren til lokbmOtivhallen fant tyskerne oppslått en laP:p:"Beklager-
men vi kan komme igjen. Colmandos".- Lokomotivet har i flere rIneder v=t
under reparasjon av spesialister på Skabos jern1)anevognfabrikk. Det var nå
onsider i tip-top stand igjen,-,Llar t1I å sendes tilbake til grubene onsd6ig
13.  sept. Tirsdag 12. sept. om natten gikk lokomotivet i luften. Dat eneste
spor etter gjerningsmennene som tyskerne kunne holde seg til, er at tre unge
menn i Commandosuniform ble observert nmr åstedet ved Skbyenbroen uniddelbart
etter eksplosjonen,- pluss en lapp som ble funnet på doren til hallen: "Et
ldfte er et 15fte, vi kom igjen. Dessuten, bedre sent enn aldri“.

Vi fortsetter klapPjakten på anglverne og kan idag offentlig-
gjäre et par nye navn ved siden av de som var.nevnt forleden i »Dette er
London», og som opererte sammen med angiverkomplottet Rinnan-Grande. De nye
er: 1.. athiesen (fornavn ukjent), liten og temmelig tyklfallen, rundt ansikt,
vistnok skallet, krum jOdenese, snakIer Oslodia1e:kt, men forsker å etter-
likne Molde-dialekten. Skummel fyr. Frater j .ssing verre en noen. 1-ku kommer
ofte reisende med Vestnes-bilen.om formiddaen-og reiser tilbake til  3iblde
med 6-bilen. Er for tiden i Oslo i bryllupp,

Fru. Canda Iorgensen, gift med hjelpepo1iti Olaf JOrgensen, som
for tiden sitter i tyskkonSentrasjonsleir. Ifln har drevet det med tyskerne
siden mannen ble sendt f-J a byen, og opererer.nu temmelig offentlig. Santidig
som hun er en slam for s1tt kjönn, en slett hustru og en dårlig mbr for sin
lille pike, er hun oP:så farlig somangiver. Den kolde forakt bun blir.MOtt
med av alle rettenkende mennesker er bare en liten forsmak på den straff hun
fortjener-og som hun nok ikke kan unngå. EUn representerer det lave8te niva .
en kvinne kan falle ned til - fy fan!

yi minner om Våre tidligere annodninger omå vEare på vakt overfor
angiverne. For tiden opererer banden Rinan-Grande i byen.. V1 vet hva deres
skåtne gescka3ft  kan  fOre til hvis folk er uforsiltig og ljsmunnet. Og der er
ingen pardon, må dere tro. Bare mistanke er nok for disse folk- gestapo vil
nok sbrge for å få tunzebåndet på gli. Og hven-av oss sitter ikke inne med ett
eller annet som kan veJe av interesse for Gestapo. Derfor er det eri absolutt
PLIIT både overfor deg selv, d1ne pårerende og ditt fedreland at du sOrger
for å =re en fri mann når Norge kaller på sine sinner,

. e Vis Rundskue til dine venner, men sorg -for at aVisen ikke kommer
henderne på-nazister eller tyskere..-

GUD BEVARE ITYNGEL DYREB.LRE FEDRELAIM!


