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SVerige slår i bordet. Itelies

Ty-S-kerne-ik-r-erksatte-en omfettenee løsr.--,5-2, srm rykker uimotståelig f
deforfølgelse i Danmark fredag k10 22, 8.erMs her erobret San Severo og Lu
15-1600 jøder er hittil arrestert,der-og hele Gsrgsno-odden, eller som de
av ca.600 i Københevn, ces400 jøder pOpillmrt ksiles; Sporcn på den itel
her flyktet til Svcrige. 3 tyske skip støvel. Ved un dristig aksjon ble b
lå klar for å frakte jødene til deres tisks styrker lsndsatt i Termoli le
fengscl. Aksjonen mot jøeene { Danmarknord. Disse styrker heldt byen'til .
fremkaldte en øieblikkelig reaksion i vedstyrkene nådes fram, os 8.arme r
Sverige. Utenrikseep,:rtementst sendte ket således fram 27 km. ; å et døgn,
en skarp note til Berlin, med protest F 5,arme kjemt•r heftige kamper mot,'
mot den umenskelige behsseling -sv den-4ke baktropuer, men disses stilling I
re nlykkeligesrase, og fremholdt at farlig ettersom 50armes høyre flank
aksjonen ville få de alvorligste føl- ryddcr fjellsidene langs slagfeltet
ger i Sverige..!Sverige tilbø seg dess.{Tyskerne hades tenkt å forskanse  s'e
uten e ta 1 mot alle jøeer som var 2 'Volturnofleeen, men allicrte fly hs1
Danmerk. Berlin har ennu ikke besvart fått inn en fulltreffer på broen oNs
den svenske protest. Vi-yder Sverige eiNen  vud  Capue,hvilket vanskeliggji
full honør for ects holdning 5 denne tyskerncs retrett. .
sak. Tyskland er fremdcles sh stetk På Corsice har franskmennene erobr 
et det ikke er ufarlig å trå det på Bastis, tyskernes siste base p4 øya,
tnrne. I Delmatie øker ksmpens som pAføre,

v V v. tyskorne synre tap. All/erte skip e]
Festung Europa knuses, kommet fram med våpen og materiell.

Den ellierte bombing av Tysklend an- I Egcerhsvet har tyskerne landsatt
tar svnre dimmensjoner. R.A.P. kastet re styrker ps øya Coos som de alli(

or en srte fi september 14000 tonn mot TySkland ekkupv . Vtid sieen.
v _

og det-allierte flyvåpen ver i samme Russland. .
måned over _Tyskland hver dag og 25 brie?por synss fremeeles 4 gi tysketne
netter, I samme tidsrum ble det skutt litot pusterum,men det er ingen tegn
ned 190 tyske fly.av  fly  stasjonert i avslappelse i kampene, Tyskerne føre
Storbrita/sia, menS det alliettP fly- fram forsterkninger, men formår ikke
flpen På hele, den europeiske front hindre dsn russiske framrykning mot
mistet 282 fly.-Angrepene i oktober Vitebsk,-Orsja, Mogilev og Gomel. Om
synes å ville overstige september ed- rcampens ved Kiev er intet nytt.å mel
skillig. Lørdag ble Mtnchen og Wiener• Tamen er rømmet çrv t skerne st'm nu b
Meustadt angrepet av rly fra J.fricehar ipsen nosn fa so dater pe den øs
Mtnchen er dermee den første -_hyske by si(e i-iv Kertsj-sundet0
som c, sngrepet både frd ogsta sy-, Symptomstisk for Gituasjonen i øst
Bere 36 timer etter dettn angrep ble den tyske guvernør i Polen, Francks
Mfinchen igjen angrepet, derin gans frthustru flyttct til Bayern. Hun tok m

øpveSt. I let aV 25 minutter bie i let seg en mengee polske vmrdisaker. Fra
sloppet ned 25o. te-tonns bomber, Lør- Litasen, Letvia os Estland meldes om
dasg natt ble pa Hagen 1 Ruhr angrepes tiltegsnde motstand mot tyskerne, 3
Amerikenske fly angrep samme  dag  Em- tyske sldn er senket av russerne,

Vden og nett til Søndsg utførte britis yorgev v, _ ..
ke fly et kraftig angrep mot Kassel i --GiflY-skerne skter h trekke seg ut
midt-Tyskland mens Mosquitoily engrep Norge) vet ce nepue selv, men transt
Hennover, Sønesg ettermiedeg sngrep 5, en Kv solester og.materiel er.for ti

cen glecolis suor. I 1 Det av oktob(amerikanske fly Frankfurt an Maln.
skel-180 dsStratog rre Je tropper c)Ved sieen v disse angreu ble utellige

mål i Ruhr
aog Rhinland, Belgisillollan

msteriell til Oslo og Drammen.IangvE
og Frankrike, Skipsfart i kens1en osv fra, for videre transport sydover mE
angls::pet-likesom miner i stort anntal båter, De soldater som vi får igjen
ble lagt ut. Søndag skjøt norske fly- 16-17eringer som kommer fra utklekni
gere ned 5 tyske fly uten å lide tap, anstslter i Danmark,

Ved utgangen av 1943 vil ee allierte Tyskerne har rokvirrert luo.000 tor
ha 4 ganger så mange fly som Tysklend-poteter og skibningen er i gang.

. Kl, 23 - intet snrlig nytt.
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ldrettHi Norge, Det er forshvidt symbolsk at -ftet er Charles Ho::idrettens største  os  første forreder som nu leder nazir,idtrtten i Norge,Denne
Hoff som på siste nu?Imonatring fortalte sino trosfeller at idretten i Norge
i dog er upolitisk. 9,april var Hoff den første som i redi0 appellerte  tiA3
vår ierettsungeom om å nedlegne våpnenc.

Utover 194o kom nOrsk id-rett Celvls ignns igjen-dessverre- men hverken
FotPall- ller Fri-idrettsforbundet ytlySte sine cupserior som Norsesmester-
skap. Senere ble Fotballforbuneet av naiistene tvunget til å omsjøre  sin  cut-
serie til Norgesmestersknp og dette ble det meSt vollykede av alle. Vi nevn-
ner dette nu da fotballnazisteno nettop her avviklet sitthirdmasterskep i

et såkalet Nor-gnsmosterskap, som kostet ot underskude på kr,3.000.oc,
Sh kom høsten 194e da Hitlor takket N.S. for sssistensem og parti nt ble ut-

• nevnt til "det pneste politiske parti i Norgo". S skulle idretten nazifi-
seres og vi fikk en rekke spesielle idrettsførere som tilsammen reprnsenterte•
een største ueuelighet, hvor d'at sbsolutte lavmhl i såmåte va.r represcntert

• ved utnevnelsen av badetyven Robert Meyer til "svømme,-rører". Like fgr
fiseringen hadde vi truf -net avtal n  om.bryteleneskamp mot Finnalne i OS'o,m:r
Sh nektet naturligvis hele vort landslas h stille og N0S forbundet måtte av-• - Iyse  kampen. Bryterne ble truat mee fengsel,konsentrasjonsleir i Tyskland
men intet'hjalp.og bryterne innrisset dermed for all tid sine navn i norsk
ierettshistorie og.skapte Ved sin klare og bestemte holdning, den norsk,i-.

• erettsfront.
ea nne tid ønsket T erboven at norsk vinteridrett skulle bli representert

i Tysklond,- sikkert for på den mhte bevise Norges "takknemlighet" overfor
• "befriernel, men ingen norsk ierettsmann med kvalifikasjener Ville konkurre-
rr med våre-fiender, og den hirdungdom som var villig til reise, haeee tys-
-kerne ingen interesse.av å se. Og straffen uteble ikke. Lars Berseneahl,

Ruud, Harry-Haralesen og bryterne Ivar Stokke, Egil Solsvik, .Bjørn-Cook,
• es.Carlthristensen ble eskludert fra, all idrett for livstid. Cg s't-trodee
• nazistene at ietettsungdommen skulle tli skremt til å trekko i treningstrøy-
..ne.:
: De •eneste som i disse krigsår, etter ierettens_nazifiserins„ har drevet

•,kohkUrrrnseidrett, er naturligvis nazisteno, Alle er medlemmer av N.S•os så
å si hele administrasjonsapparatet er dessuten modlem= av'hirdbmrnen, Fin-
nes det . noen soM driver idrett i  dos,  og som ikke er nezister så . er-eet un. -

y.dom uten ryggrad, som ikke føler vemmelse ved h omghs nazister, vi:nne "fører-
ens" tpris eller drikke og f:ste i "partihuset", i Victoria restaurant.

s  folk'er nazister.så gde soM noen,
Vi'ken'derfor trygt fastslå at den officielle idr(tt . i-Nerge i dag driv .

av leo  % nazister,'os derfor cr resultatene så eleneige ogsh.. Men så innbe-
,. ifstter jo N.S. landets bunefnll, ikke bare  aneelis  men også
1 Ingen norsk idrettsmenn vil drive idrett otter tysk  pipe,  n hr Vgre kent.
'1' .ierettsfienn sitter.ellor hnr sittet i tysk fenssel på srUnn av sin selvsten-

Vi kan nevne noen nnvn som: Birger  os  Asbørn Ruud, WiIly Røgeberg,
Joban Haunes,.Ivar Ballangrud, Arnold 1:engsshrd,..Erik Stai, Bjerne'Thoresen,
Conrad  Hause,  Leif Skagnes o.s.v.

• Når den dag kommer, at ierotten igjen blir fri, vil det v seg at ee
som i dsg drivor idrett, for  Ell  tie har tapt sin sjangse, og ikke .er
gc til å bli kaldt ierettsmenn. Da tykker de som er i besideelse av'en sund,

• norek sjml inn på banen, og da vil vort entusiastiske ierettspublikum igjen
fylla  tribunenc.

• • V
Vår ;amle kjmre kjeTi.ing Andriksen uttaler seg i Noreisk Tidenee-for 15,f.m,

Dementiet anghenee Kjærringa med Stavens plutselige bortgens, vil vekke
• Hoff-sorg i vide

Med skuffet aktelse, A.Aneriksen, Jøssing og horpist.
V V

Per Lie,forhenværende hirdmann cg Fritt.Folks Spertsredaktør bar etter sitt
brued med N.S. skrevet til den norske legasjon i Stockholml- os  uttalt sin •
beklagelse over et han har tatt feil og spurte om han ikke kunne bli betrak-
tet som-god nordmann ettor sin "nyordning". Legosjonen sverte mcset høflig.
Og svaret var " N E I "
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