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Etter den rekordnessige fart operasjonene utviklet seg på

gjennomFrahkrik og.Belgia ogninn på Tysllands egen jord, var det  klart at
en stans råtte komme.  Fbrst pa grunn av forsyningslinjenes  enorre  lengde og
fot det annet hardere tysk motstand da de allierte tropper for alvår tok
kampen  opp på Ty:zAlands egen jord. De seneste 10 dager  har hovedinteressen

•  fulgt-operasjonene  d.  Nederland hvor allierte flybårne tronner var igang med
en:d.ristig plan som tok,sikte på  erobring av Rhin-deltaet  for derved.i nord
ånknane  orga  fegfried-linjen og gjennomdet-åpne terreng trenge direkte inn
iahjertet  av  l‘ysklands industri., Ved en storstilt luftonerasjon ble  store

• styrker-av  1.- britiske flybArne arme landsatt i  nitre 11and ved Eidnhoven.
Vijalegenog  Arnhenn Det lyktes å  opprette bruhoder ved Rhinensnedre lbp
•sant:på nordbredden av elva Le.kvest for Arnhem. Forbindelsen mellom. Eind-
hoven og troppeue Ved Nijmegen ble ganske snart  etablert og det lyktes for
de .Sstnevnte stYrker å.erobre den,viktige og helt moderne bru over  Waal  hel

-nintakt. For de styrker 'som land.SatteS:Ved  Arnhen ble oppgaven betydelig van-
'  sle1igerea 'og  troSs de nest lherdige anstrengelser lyItes det ikke å fbre

fram'tilstreklellge  Styrker til undsetning for troppene på nordsiden av Lek
son hele 10 daer kjempet  mot overlegne,tyske styrker inntil de nandag nat

.ble'tvunget til a ta ses over til elvad sydbredd. Den  opprinnelige  styrke so
landaattes ved Arnhem var på mellon 7 og 5000 mann, nens omkring 2000 kunne
ta sag ut..av  kanpen  Og over elva og oppnå kontakt med 2. britiske armes trop
per. -Hovedårsaken yil at den dristige plan kun delvis kunne  gjennomfbres var
utan'tvtl det ugunstige'Vear som  vansleliggjorde innsats av de nödvendige fly
styrker,  pg hertil.kprner tyskErnes desperate anstrengelser for enhver  pris
å hindre.et.gjennombrudd sor foraden ville ha katastrofale fblger. Onerasjo-
nene fortgår imidlertid og den 2. britiske arre  har kunnet utvide korridoren

• såvel  vestover som bstover mot Tyskland- og på  to steder har de overskredet
dan tyske grense  Lenger sØr står anerikanerne itne på tysk jord fra orarådet
öst fOr:AaChen tilTriera Aachen som er helt omgått, forsvarer tyskerne hard
nakiat.I'Orirådet  bet for Aachen pågår det vold ts'omme karver på veien som fö-

' rer,til  Iln.  I det sörlige avsnitt presser anerikanerne stadig på, men nbte
leaftig tysk  notstend, Nancy o Epinal er på emerikanernes  hender. I Belfort
området  har de allierte •ogsa gatt endel frara På Eanalkysten gjenstår de tre
tysk stfttepunktern Calais, Dunkerque  og Cap Gris Nez.  Eanadiske tronper er
gatt . til stormnot Calais og britisle tunge bombefly apedde på ned 1500 tonn

•  bonber onsdag, Seneste  meldinger  forteller at kanadierne har erobret testnin
gen i*Calais os, at tyskerne har trukket seg tilbake til havna sonda forsver
hardnakket..Belgia  er på  det nrreste,frigjort og den belgiske regjering er
kommet til,Bryssel. Nasjonalforsamlingen har hatt sit förste rbte og kongens
bror, prins Charl, er valgt til  regen iuntil kong Leopold vender tilbeke frn n
tysk fangenskap.
Pa Östfronten er  billedet blitt et helt annet.  Finlands ledere tok endelig

os akepterte de russiske betingelser som ontrent ble de sa
me som tidligere. Tillegget kom i form  av Petsam-distriktet som skal overå
til russerne, samt en leieavtale om Porkkala-halvbya foinet tidsrum av 50 ar
De tyske trnpner skulle  vare ute sy  landet innen-15. sept., men  denne frist
er forlengst  ntlbPet  og de finske stvrker  er no i arbeid mot  sine  tidligere
våranbrbdre. Det er på flere steder :kommet til kamp og tyslerne  sies å ga
bdeleggelsens vei  der som andre steder. Estla d  er ontrent helt ryddet. Tal-
lin og de  bvrige havnebyer er p,?.1 rusdiske hender og den russisle Ostersjöflå
te er  atter gått ut i 6stersjben og er på jakt etter tyske evakneringsforsbk
Flere fartöyer reldes allerede å vare senket. I Latvia Lar russerne nådd Ricn
bukte og selve Riga står for falla Byen trues fra tre kanter av sterke rus-
siske styrker og dens fall ventes gansl-e snart. Pa grensen not Ost-Preussen
har kampene de siste dager tatt seg opp igjen, og russerne har bombet jernba .
nen til libnigsberg. Lengere sbr går slaget wrIlarsjava omtrent like  hardnak-

• ket, og  det neldes at tyskerne har  trukket tropper  bort fra den sydlige del
ev byen. De nolske frihetskjeb7pere inne iWarsjava holder frerdeles stand mot
overlegne'tysle styrker og har påfört dem svare tap.Russerne er sått  over



Wisla og deter opprettet kontakt •med de polske styrker. Byens fall har ve3rt
ventet, men..motstanden der er seig.
På Balkan -går utviklingen•irned  rivende fart. Russiske og rumenske tropper
har "år-i -tovea .grensen.'til Ungarn og 'ifölge ungarsk kwinglmsting skal 2 byer
allerede eveere •erobret• på-den ungarske side av grensen. Store allierte  etyr-
ker er'landsatt såvel.fra.sjben- som fra luften i Albania.'Oppgaven her  er  å
forsrtyrre'den tyske retrett fra Hellas:som no er i gang.  Flere av de Dalae•
tiske -og  jugoslaviske  byer er allerede renset :Zor  tyskere, Også på greske öy-
er er  •opprenslming  .igairigk• . . •
I Italia, er Rimeni no na. allierte  hender  'og byen Ballaria, 12  lan. nord 'for
Çmeni er tatt ifölge de siste meldinger. DE:t går mot Po-sletten og det av-,

gjbreride Slag mot• Nord-Italia Lan begynne
LUftkri.jg_en.. De alliertesluftslag mot TySkland- gåt mo et nytt hbgdepunkt.

dagangrep  bge  briternes  hatt-tokber  fortsetter uten opphold, og
de- tyske byer ,borefor.det .meste har vaert eh.jeresökt er:  Cassel, Ebln, Mains,.
Ludwigshafen og li/bgdeburG.
Siazet  Mot'JeCpan •bker samtidig med stor fart. Scerlig er den -japanske s.ldps-
fart ra nimet i den seneste d under de  voldsomme angrep  mot

japanSke flåte  er .drevebort  fra  sine baser i  dette farvatn og
' deres .smeget v`ikti;ge stbttepunkber er  truet.  Araerikanske flyvende
feStninger Og ny.este bg störste type har  rettet 3 kzaftige  angrep mot Mansju-
kuo.
Churchill, som•nyss e vendt tilbake  til.London etter  konferansen i Quebeck
avla "i"6.sdag i  Underhuset en beretning •om og et  overblikk over l igen og kom
herunder fram med en  rekke  interessante  detaljer.  Tyskernes tap  i Frankrik og
Belgia. o'npgår til 0-0.000 i drepte og sårede sarat 500,000  fangerQ 200.000 vil
ikke slippe "utav sine fengsler på Fanal-4zrsten. Slaset on Frankrik er det
stbrste og mest .avgjbrende under hele 1ciigen Det fbrste dbgn under ,landgange's
ble 1/4  million.mann'Iandsattogy.de fbrste  Tdager  1 million. No er  det/mel-
lom 2 og 3 Millioner mann i Franled,k, og våre  armeer er utstyrt med det mest
fullkorane  utStyr-  tiet:1Dste som overlipd..e.tkang.skaffes. Britenes tap er 90.000
mann i aIne ;"-`b(åredc'e'.  sa låied " A'Merikenernes  tdp , ink3n0  Perttons. rarme .oppgår

145..000. Det er .hva  den 'engelsktalende verden har ofret  for Frankriks sak.
Det er umulig å rale Ruslands innsats,  men  det var  kjaert å  minne om at russer-
btnner går  seirrikt fram ved å slå lsngt  större tyske styrker  enn de andre
allierte, Med..hensyn  til krigens varighet utt• Churchill at de fleste  var
aV den mening at lesigen i  Europa var slutt innen utgangen av 1944, men ingen-
og slett ilke jeg - kan garantereat ihke flere  1,-- neder av 1945 vil gå  med.

FRA GRaTSEPOLITIETS "LIV OG VIRLE".

Det er en kjent sak at  de fbrer et liv som rikke sjelden går
ut over deres virke  sorn•menneskejegere.  Store "festligheter" hbrer ikke til
sjeldenhetene. Politikonstabel Whrer, .som  på en eller  annen  merkelig måte ve3
blitt hengende bak en båt som han og hans  kolleger  var ute os rodde i. .på Röde-
, nesvjöen, mistet taket uten at kollegene meri-et det, org da  han ikie kunne

svbmrae, gik3 han til bunns. Det  ble  eorsblet sokning, men uten  resultat. En 103::
som hadde sans for besk hunor, innbilte den drul-medes kolleger at hvis de .kun-
ne få tak i en kalkun og ro med den over sjben, ville fuglen skrike når de
passerte liket. Grensepolitiets  bil  ble sendt ut for å fi tak i en kalkun. De
trålet de onleringliggende bygder og fikk endelig tak i en. Men kalldinen skrek
ikke. I melloratiden var historien "blitt kjent oG vakte voldsom nunterhet. Vår
kilde sier at hah råå medgi  at .historien  er utrolig, men står inne for at den
er sann.

•I SILIMFET ?
55-dbrer er det gått med til Terbovens  nye tilfluktsrum på

SImugum. Inskje "festningen" skal forsvares til siste r:ann og siste  patron,
eller Imnsjeje han fblger revens el-sennel?

I sin reside-ns i Glitnegården  har Rediess lagt et stort sand-
schikt i bverste etasje. I etasjen under er .1.,:ontorene rbramet og gjort om til
fast Oppholdssted for 40 politikonstabler.
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På troppetransportSkipet "Westfalen" som var for nedgående
til,Tyskiand  ued ca. 240 tyskere, var der også stuet inn 50 norske poli-
tiske fanger som badde fått plass i propellergangen, dypest nede i  båten.
Fredag  den 8. sept., da'skipet passerte svenskelvsten utenfor Wrstrand,
inntraff to kraftige aksplosjoner,.skipet var gått inn i et svensk ndne-
belte. De norske fangene oppförte seg rolig og disiplinert, kom seg alle
-sammen .pi dekk langs  fire bratte leidere, nen ble her mött av kaos og panikk.
.Befal og mahnsktphadde fullstendig nIstet fatningen; man hadde bare inn-
trykl avat her gjaldt parolen: redde  seg den som kanI Der var ingen orden
og'disiplin,  og ingen ga de ordrer som skulle gis. Til dette kom at  det
blåste storm og at kranen  som skulle eminge  ut livbåtene, ikke  funksjOilei.ie.
Det eneste nan.hadde å gjöre varvå hoppe pa sjöen og klenre seg fast til
bayer, flåter  og vrakjigods.  Skipet  holdt seg flytende et kvarters tid, men
brakk så  sammen og forsvandt i dypet.

Av de  50 norske  fangene ble bare fem  reddet  av svenske marine-.

farttiyerog  losbåter som kom til;.alle de andre omkom.
At tyskerne transporteter  politiske fanger med sine troppe-•

transpOrtskip i et sa farlig farvann SQZ1S1mgerak, er kanskje ikle egnet til
å forause  nar'uan vet hvordan de manger ganger har drevet sivile foren sine
-angrepslcalonner under ksigen i Norge o annetsteds. Men det er egnet til å
skape en grenselt5s forbitrelse at de na, i krigens siste fase, absolutt  skal
transportere politiske fanger til Tyslland på en så hensynslbs og uridderlig
måte.

Pa mange av likene var det merker  etter den tortur fangene
•hadde  gått igjennom för denne siste.  Ulykken har  Gjort et dypt inntrykk i
Sverigel.og i begravelsen.i Göteborg var den svenske deltagelse stor  og
gripende. De norske  patrioter  som her måtte . sitt liv horte til landets
beste sbnner. Vår sorg'og bitterhet gir oss ikke våre döde tilbake, og det
er-i/ten trtist for  dem som sitter igjen at de dbdes  ninne ikke skal  bli glergt
Man.det er i deres ånd at vi ler  deres.skjebne mane oss  til ukuel,ig innsats
i'degalvorliSe -fser åv frihetskampen 'sounå stunder til.

3 paroler fra. Ljemmefrontens Ledelse:
Til böndene.

'Ernwringssituasjonen  har stadig  forverret seg for det store
-flertall av folket  og  er nå med'mangel  på poteter blitt kritisk. Det gjelder
derfor  om at folketS potetforsyning sikres og det straks potetene  tas  opn.
Stilsdei'forfor at alle envisninger til det sivile forbruk blir ongående.aks-
pedert • Jo raSkere  potetene kan konme  fram til forbrukerne, desto sikwere
Og  bedre: Alle bör om mulig få det de her rett til.

Sbrg videre for betryggende lagring og siklerhet for det
itvantunt dere skal hp til dekning pv eget  forbruk og til setepoteter. Gode,
froStfrie'jordhulet som er hövelig ventilert er et godt, brukbart lagrings-
sted... •

Potetavlingen  er  iår liten, og derfor skal ftirst og frenst
det alminnelige sivilel forbruk og settepotetkvantumet dekkes og sikres.

. I disse dager har en rekke bedrifter og eteter  fått en med-
delelse fra ReichskOmmisar  om at vedk. bedrift som ansees livsviltig sksl
fylIe ut et skjema med navn og data -_or alle son  tilhbrer årskl. 1924 for  at
Reichskonmisar  kan  sbrge for at disse ikke blir utskrevet. Denne negative
registrering tyder på at det forestår utskrivning av  årskl. 1924. Benvendel-
sen  kan se bestikkende ut, men den rå ikke besvares, da fronten derned kan
bryteS. Ik/ licighetene kan ved disse cgepgaver r'effe seg oversikt over hvor
mange eldre det nå skaffes for å erstatte de unge, og dette vil lette makt-
havernes  registreringsforsök. Blir endel årsklesser utskilte,  vanskeliggjör
dette situasjonen  for de andre.- Erigs- os  livsviktige bedrifter bbr ikke
söke å skaffe seg generell fritakelse for sine funl-'sjong:rer, men oppta ar-
beidet ned å anke og  söke. å få .hv.er-e.'nkelt fritatt. Dette vil osså gjöre
fronten bredere.- De mange anker vgl Shaffe registreringen masse  arbeid. Pa-
rolen er:  Ingen spbrsmål on registrering til nasjonal arbeidsinnsats  besvares,
intet  skjena fylles ut. G»r felles front not registreringen.
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dlnottpodnsenteeigg
Drivstoffsintua-S-jo'nen for olkunasjonSnakten her i landet er

nå ytterst preknr. Tilfbrslene av drivstoff utenfra stopner opp,  og de tyskE
lagre av bensin og olje innen landet er blitt  sterkt nansket av de nanzet
veLlykkede sabotasjeaksjoner.- I begynnelsen av denne nåned  rekvirerte Okku-
pasjonsnnkten 165.000 hl. generatorknott. Den  har i disse deger forlangt yt-
ttrLigesen550.000.h11-Dessuten slnl.Vinmonopolets lagre av spret, ca.850.000
liternpluSsgen1bverveiende del av den lbpende snritnroduksjon denatureres og
brukes tilemtowbrenseL.gPå  bakgrunngav dette m°-,1 en lese kunngjbringen fra
Landbruksdepartementet av'25. august on å ånne adgang for flere til å  begyn-
ne franstilling av generatOrknott. Det nu vegre klart for  enhver at drit-
stoffene er av avgjötende mi1iteer betydning for tyskerne. De knottfabrikker

. som  i'sin  tid ble anlagt for å tilfredsstille vesentlig norsk behov, nå nå
vwre ,klar,  over den endrede situasjon.  Det er enhver nrodusentsbg forhnndlers
plikt å^sabotere dgyske leveringer i störst nulie utstrelning, og på den anner
side sbrge for  at tr 'nnsporten av  matvarer,brensel etc, til den  norske be-;
tolkning'knn  fostsette.  Nx;startineedav. knotttiabrikker,, eller tvide1se dv
prOduknjonen nå.de fabriller torbudt.: De som b.r-,rter-d'enn
parole  a1-vorlig oppgjör ned norske myndigheter.

FRA =dEFR0NTLEDLSENS BONDEGRUP.U.
Svart.e1gbys,

Vi har tidligere flere ganger'advart de bönder son ågrer
ned sine  produIter. Denne ågrine er en forbrytelse, og den sknder den norske
bondestand sterkt ved innen  de andre befo11ningslag å opparbeide  en notvilje
mot bonden..Vi blir j.kke  lenger bare stående med advarsier, nen Sbrger nå •
tor nt diSseåger1nr1Ser blir  notert.fOr å  dra.dgme til_ansvaxg.ettey kri.egeng
Dette blir besbrget av.representanter for det  S't-ore flertall aii"&m:d-er som
ikle driver mEd svartebörs oz som er fullt klar over de skjebnesvangre  fOlger
dennE Sverteb4rsvirkso1'het >1an4få fbr den norsIg bondestand_i framtiden,
selv om disse ågerknrler bare utgjbr et lite mind'retall.

e.

g Du bonde som driver denne avskyelige ågring har ingen aknent-
able unnSkyldninger.for din handlenåte. Du vet godt at salg utenom rasjo-
neringen bare Inn fossvares.når dette skjer til de vanskeligst stillede deler
av-beto1kningengson en-ren'hjelpealsjon, og du vet Godt hve du med rimelighet

ha for.Varene tor å dekle produlsjonsorkostningene. Tar  du ner, er du en
forbsyter som vi i den'sanftede bondestands interesse slal vite å ranne i sin
tid. Du  nlikter  å vite at når du har basert din jordbruksdrift på å selge
en Vesentlig  del  av dine nrodukter utenom rasjoneringen ..ror å oppnå en god
fortjeneste, da har du på denne råte tilvendt deg en kanital som ikTE er din
og som sanfunnet etter krigen ikke bere har rett til, rEn også  plikt til å
inndra. Din onsetning utenom rasjoneringen slal bare were en hjelpeaksjon.
Det gir deg selvrespekt Og et godt ondbnne. Driver du det for vinnJ.ngsskyld,

-er du ute i sunpen.og-ikle verd å be3reg navnet norsk bonde. En dag  henger du
også gjerne nede ved en tysk leirplass og selger dine varer til fienden. Du
er blitt en  ufortalskEt landsforreder.  Eb1d derfor ODr ned din

Flertallet-av de norske bbnder forakter de som agrer med
matvarer lilggyldig enten det er bbnder, handelsmenn eller andre. De forakter
også den store f1okdi som tråler bygdene  og kjbper praktisk talt til hvilken-
somhelst,prj_s. Man cr klar over at disse c) de son ågrer er jevnbyrdige for-
brytere. Disse oppkjbnere  er  vanskelizere a få notert, men også dette skjes
for å få et renslig op pgjbr. lange driver som oppkjdpere for fienden og for
den svairebbrs som betjener seg av tjUveslakterne.

Bbnder„ sett en stopner for dette uveseni Noter den son
driver med åger og den son frister med den hbye betaling. Gi dem den behand-
ling de fortjener.•

Det er detode forhold mellom landeog.bys.omgstågggAsnillg
Derfor vil vi ogs7e feS--6e-onnmerisomheten Ve-d-at vi-bbrider slal e'i:fektivt
kjenpe den.nOlsg utbredte nisbrukfra hendelsmenns side vcd å forlange  å få
kjbpe våre produkter  utenom resjoneringen for å selge bonden varer mot
.anvisning. Dette blit, så merkelig det kan  hbres, også lagt bonden til last
i. det alminnelige ondbmne. Lan kan nenlig ved hjeln av sine produkter sknffe
seg slike .varer  sondet alminnelige folk ifie kan onndrive.

Bbnder , bekjenn, svalte:bbrsen, m(,:11 ijcl der dere knn og det'
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VÅRE YTEMPENDE LAliDS321\11\T UTE,,

. . Etterat den norske landhEeren knpitulerte i juni 1940,:ble
crehordmennSOm fortsatte k=pen delt i to  leireie,  utestyrkene og1den.gry-
tndti-ljemmefronten.  Da har Måttet gjbre sin  innsats hver på sin lmnt ned

Samband seg imellom. Ean hende er vi iltt noe opntatt_av oJe-Selv
.her  hjtmme  1  disse  årene. Eendingene i Norge 13r krevd så mYe oppmerksom-
het p.'6,5-Låndon.radio har om og om igjen rost  hjemnefrontens innsets;  Våre

'1nteresser  utoVer her fbrst og .fnemst gått til de store.krigsteetre,.der
stormektenePpiller ,hovedrollen, os våre egnes innsats i den  kannen
Met , i.'.bakr.Unnen.-,

Slik-ser.det ut, os  det er iEke for tidlie Om vi nå;  med ut-
S1kt.tilfelles innsats i:Norge, viser vår takknemlighet og beundring'for
:Utefronten.- Vi fylles -ned stolthet når vi hdrer at norske skip fraktet
enatordel  av aV  troppene og  forsyningene over Eanalen, os at det fdrete-
trenSportskinet son  satte'invasjonssoldatene i land var norske Og-vi fölrer

bragdene til de.bangee manseesom  handelsflåten har bket våre store
sjpfertStradisjOner  med. Slaset On'A-h,lpnterhavet og Storbritania var i like

'StOrniin en notsk seir'son våre
. Den nors.ke_mari.ne cr byget opp  igjen og er  sterkere enn noer

geng för..Det her-t-yskerne-få-tt merke  bade i Nord-Atlanteren og ved norske-
kysten. Da Schernhorst gikl ned,  var det slutt  med den tyske marines  offen-
sive ksaft: Slagsldpet.fikk den förste salven fra et lite norsk krigsskip
som seilte Opp  1›:1 kloss  hold. .

nDet vesle flypnet vi hadde i 1940 va en lile lett skdve
f0.1 tolkevittigeten som det var'et lett bytte for tyskerne. Idag er det vk-
re'jagere.som.forfölg-erdie Luftwaffe ogv.are bonbeflyvere  har forlengst
g4ort  opp regnskapet for Erisiansund og:e56-db. En norske jagersquadron er
ideS. topPscorer -blant de alliertese jaseraVdelinger, og en norske bonbe-
fryVer:ereen.aV Verdens beste.epet,tx iUe lenge rricr en norsk
flrver -får'en hdy utMerkelse.

Marine,bg-flyyåpen her trenst så  nye mannalan at landstene
Storbritennie  i1e 1n li store ) og  ennå r de lYeke vort i

vi vet St.'1.21tene'bårkvalitet.:En.norsk-fallkjerhopper jor ikke mange •
trenint;sSprem.g:f6r han ereutleart.:De har hoppet ror  mange  ev de  guttene.
Dar'hatt yentetidens atore pkjeimihs, mange hor like fra kannene i 1940

klbdde etter'et nytt Mbte med tySkerfle.;Forståelis nok har mange bedt om
a bli satt.. in påfVestfronten, men  her  hjemme ser vi helst at-flest mulig
av Yåre  egne.bliw'Med på frigjöringen av Norge.  Disiplin og  utholdenhet hö-
rer til de.viktigste  egenskaper under'en krig, og i så.ir.Lte er våre land-
styrker ute et:godt forbilde for styrIene i hjemlandet.

'Borte i Syerige går det  friskt for seg i de norse forles.-
Nesten 10.000 gutter blir utdannet til  ferstellasses  nolititropper

må :så- igjennan hard, fysisk trening. Disse styrkene knn konne til å spil-
le en avgjörende  rolle Sn-siste runde av frigjtiringskamnen.

Ikke alle av våre landsmenn ute har fått delta i de aktive
styrkene, men har råttet.gj.bre sin innsats i admin.i.strasjopen og i flyktnieu
clizanisasioner. Der sitter det mange sontidligere kjempet p hjemnefronten,
og  bittert, V-ar det for_den å dra fra Norge for å ta fatt nå nytt i fremmed
land. Noen av.Utekjemperne  har kunnet  fortsette i sit yrke, V. eks, sonvi-
tenskepsnenn, og har gjort de allierte uvurderlige tjenester ved å  stille
sitt talent om nå krieslpehov.

Alle de der,ute lengter sårt hjem, og  hele det norske folk
vil si  dem et hjertelig velk011= hjem. For nanse  hje=frontkjer[Tere blir
det'den störste gleden nå seirens dag:  gjensynet med venner og med arbeider

a. utefrOnten. Mange av dem var våre kamerater allerede för krigen. Ennå
:lere avdem ble det under krieen her hjemme de måtte reise. Dlen ute-
styrkene trenser noe ner enn bare vår beundring og en god nottagelse. De må
be mere håndgripelige vitnesbyrd on Vår takimemlighet os vår respekt. Sar-.
lig for  dem blir det vanskelig å stille sit liv om til fredens arbeide. De
har så mye å ta igjen, slikarbeidet og utden elsen er blitt forsönt i ifsigs
årehe. Det er ikke mer enri'rett os rimelig a, det blir gjort alt mulig av
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sanfundet og den enkelte  for å hjelpe dem.  Utlendigheten har også- gitt dem
et vell av nyc erfaringer. La oss ikke.mbte de -hjenvendtes neninger med
snever horisont og uforstand, men  med,lydhbr vilje til 5 lnre. Nar det
gjelder vårt forsvar i.frantiden, vil de kunne gi  avgjbrende råd. Det er
den beste•gave til utekjemperne at også  freden blir  idealistis£ hand1ing
og ikke hastent prat.

• EJ=FRONTSI\iYTT.

Orkia gruber i TrOndelag  prodUserer en  mengde svovelkis. Denne
transpOrteres  på Tamshavnbanen som. hadde 4.spesialbygde lokonotiver. Svo-

'velkisleveransen fikk etterhvert uhyre stor betydning for.den tyske krigs-
induatri. Den norske overkommando  fant derfor å  nåtte stoppe den.-  I vinter

.kop.en'inndre grUppe  norske Gonnandos til Orkla for å ta sec,, av saken„ Den
angrep transportens bmneste punkt - lokbnotivene, Ved en  vellykket Sabotasje-
aksjån  ble tre aV de fire spesiailokbMotiver  fullstendig bdelagt, det fjer-
de  sterkt  sladet - og sVOvelkistransporten sto-pet.- Skaden på det siste lo-
koMotiV Var  imidlertid ikke stbrre.enneat den tyske overingenidr fant det'

'verdt åreparere.--Dittee.lokomotiv ,edessuten det stbrste. Reparert kunne.de
klare'en-stor deleav  transporten alene 4 To dager etter.aksjonen begynte•tysk-

,erne . ranapOrten,av IraketAiI reparaSjon nå Skbos  jernbaneverksted  ved
OS1O.-! Tåddren tile1okbpotiVhallen fant tyskerne oppslått en lapp:Beklager.
-Men  vi kan  konme ijeh. Comnmndos".. Lokonlivet  har flere m=ineder vnrt•

-under  repaasj_on av Spesialister på Skabos jernbanevognfabrikk..Det  Var nå
onsider  i  tip-top.Stand igjen,- kiar til å sendes tilbale til grubene onsdag
13.eSept. Teiradag  12. sept, on natten gikk  1okonativet i  luften. Det eneste
sporetter gjerningsmennene som tyskerne kUnne holde seg t11, er at.tre unge
menn i CoMnandOsUniform ble obaervert nnr åstedet ved Skdyenbroen um.tddelbar
etter ekSpIbajOnen:pluss en  lapp som ble funnet pa dbren til hallene :"Et
16fte-er  etelbfte t : Vi kon igjen. DesSuten, bedre sent enn aldri".

ANGIVE1WE.

eIri::fOrtS.etter klaPpjakted.t& angiverne.o.g kan..idag offentlig-
gjde,et.parr'nye  navn ved'siden av±desoM'velr nevnt forleden i "Dette er
LOndon, ogsom.w6ererte sammen • med.angiVerkomplottet Rinnan-Grande. De nye
er: Uhthiesen (fornavn uk5ent),Ti•ten o  temmelig tykkfallen, rundt ansikt,
yiatnok  skalletikrUm.jodenesee'anakker Oalo-dialekt, nen  forsbker å.etter-
Iikne,Molde-dialelten. Skurnel fyr:. Prater jbssing yerre en noen. fan komner
oftee reisende med Vetnes-bilen:on  formiddagen og reiser tilbake til MOlde
med  Er for tiden',i Oslo i brylluop.

Fru Canda Jörgensen,sift med  hjelpePoliti Olaf JOrgensenp: som
for tiden sitter i  tysk.konsentrasjonaleir. Lun har drevet det med tyskerne
siden  nannen  ble sendt fra byen, pg opererer nu temmelig offentlig..Samtidig
som.hun er en skam for sitt'kjönn, en slett hustru og en dårlig mor for sin

pike, er kan også farlig sonahgixer. Den kolde forakt hun blir mbtt
ned av alle rettenkende mennesker cr bare en liten forsnak på den straff hun
fortjener  os  som hun nok ikke kan'unngå. fUn representerer det laveste  nivå
en brinne kan.falle ned til fy fani

vi  minner om våre tidligere anmodni_nger om å vnre å vakt overfor
angiverne. För tiden opererer  banden Rinan-C,einde i byen. Vi vet  hva derea
skitne gesehnft k3n fbre til hvis folk er ufesiktig og lbsmunnet. Og der er
ingeh pardon, må dere tro. Dare mistanke er  nok for disse folke•  gestapo vil
nok sbrge for å få  tungebåndet  på  gli.  Og hvenav oss  sitter ikke inne med et-
eller annet som kan v:Jre av interesae  for Gestapo. Derfor  er  det en absolutt
PLIIT både overfor deg selv, dine,pLrbrende og ditt fedreland at du sbrger
for å vnre en fri nann når * ore kaller på sine sbnner. -

• • Vis Rundskue til dine venner, men abrg for at avisen ik.ke kommer
i henderne på nazister eller tyskere.-
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