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Jr.. 73 Torsdes 2i ifeerei 1945 kl. 19.30 ".
e:Jenire?, For første gang i kricen har bejeiske beMbefly fløyet fra Storbritannia,
han-l-ftt i Tyskland på turcn tre, derfra fløyet videre til Nordafrika hvor de har
tatt inn bensin étee os så bembet i Italia på tilbakeveien. Iritiske Lancaster bonbe-
fly startet turen-natt til wandes ec bembet mål i Friedrichshafen i Sydtyskland. På
tilbakevbien fra W:rdafrika til England bombet de samme maskiner i natt flåtestasjonen
i Spezzia i Norditalia. Her ble eljedepoter satt i brann og dokkene kraftig bombet.
Fra denne rundturen vendte alle de britiske flyene velberget tilbake. Vår luftmedarbei•
der skriver at det ligger klart i cingen hva disse dobbeltoperasjoner innebærer. nly-
verne unngår den farlige hjemturen ue d alle fiendens luftvernartillerier rettet mot
seg. De fertsetter sin reise etterat de har kvittet seg-mnd sin bonbelast. De er også

stand til å fly over Alperne. Til tross for den relativt korte mørketid om nat-
ten på denne-tid kan Italia ahgripes utbn risiko, Natt til onsdag ble Comiso flyplas-
sen på Sicilia bombet. Fly fra Midtøsten og bombefly fra Nordafrika angrep dekkene
i Olbia på Sicilia. To flyesavnees fra disse operasjoner. I går senket allierte fly
enfiendtligtankbåt iMiddelhavet, Fly fra daltaharborzbet jernbanenettet i Syditalia
,g på Sicilia.- - Fotografier tatt fra speiderfly etter det voldsomme tombeangrep mot
Napoli natt til mandag viser at det raser over 25 heftige branner i byen. Jumrepet
var det kTaftisste som neensin: er rettet mrt daane byen. Angrepet var konsentrert
om indirstriområdene, Det kong.:_ge arsenal ble satt i brann,likeså torpedofabrikker.

.Sammc natt ble ocaå Salerno, syd for Napoli angrepet av tunge amerlikanske bombefly.
En krigskorrespondent telegraferer: Systemetisk bombing er gjennomført met det fiendt-
lige kommunikasjonsnett på fastlandet eg på Sieilia. Hele jernbanenettet i oc omkring

Neeoli er desorganisert. Britiske fly ancrep i natt mål i Frankribe. To tyske jago-
re ble ødelagt. - I det tidsrem på fire uker som endte med angrepet mot Mtihlheim natt
til ensdas ble det sluppet 10.000 tonn bomber mot tyske mål i Tyskerne hal/selv
sitt on cod del opplysninger om den allierte lultoffensiver. i Ruhr. Blant annet skri-

- vor de om angrepet på arefeld at en elen- styrke britiske fly ansrep"den lille fredeli--
se haveby5. Den lille byen ble prektisk talt utslettet. Vi kan opplyse at noen av de
"blemster" som dyrkes i havebyen er fly, fabrikker for sprengstoffer, fallskjermsilke
ete. I tillegg til dette har denne have for dødbringendettoffer egså en jernbanevocn-
febrikk ned ee kapasitet på 8.000 jernbanevbgner.
Holland. Den allierte overkommando krinskastet i går kveld fra London en advarsel til
bret.Bbnandske folk om å holde sog vekk fra de hollaneske fabrikker som arbeider for
tyskerne. .Inneseinnreeldiepe aeducelliseriesen i helland er blitt en fjasko.
Bare emtrent 50 mann meldte seg, På flere steder er det'satt fyr på reeistreringekon-
torene, andre steder har folk brutt seg inn på resistreringskontorene og fjernet alle
arkiver,
Fransk Nordafrika. Den franske nasjonalkondte i Algier er kommqt overens opi en ordning

-f-gr—PliShaliSO-rirkav de franske trepper i Tunis. Det fereligur nå en del endringer i
•den franske oVerkommande i Nordafrika. Admiral Michelier, sjofen for do fremeske.mari-
nestyrker i ^Hordafrika og generalene ftieux og 1ontinel vil bli avsatt fra sine stil-
linser. De siste hadde tilknytelnger til Vichy.

- ,:uSsland. ,:ussisko bombefly har an:,repet jernbaneknutepunktet Pskov, syd fdr Ilmensjøen.
indor Leningrad mod Niga og Eattoffensiven mot tyske flyplasser bak

eeten fertsetter. Dacens sovjetkommunike melder at ruseiske geriljatropper har sprencle
bt tysk militærtog i luften. Kampene til lands påEår freMdeles, men i.liton målestokk.
solen. Det meldes at 70 polakker til er skutt i anledning av updagingen. av en illegal
(vi -s1 1800 er arrestert og 426 personer er henrettet i de siste 14 dager,

. estland. Svenske aviser skriver om de alvorlige tilstand i det tyskokkuperte Estland.
,Ver-6.00 estere er flyktet i småbåter til Fieland og Sverige. Tyskerne har hatt lite
LlL med se6 i den tyske arbeidstjenesten os vervingen til en legion mot Dussland. I
ee leir ble bare 30 mann igjen av en stor styrke.
horge. Det meldes at walvor Lund fra Stanse på Hedmarken er.avgått ved døden i Uranien-
1urg-.-Ilan ble 7 år gammel. Han ble sendt til fyskland i fjor sommer smmmen med sinbrcr.

iaziprest i Oalo omegn var forleden en smule uheldig i valg av salme Han hadde valst
er, 382, eg de få tilstedeværende nseester ble jo litt forundret da de måtte synge føl-
teude: La enhver i fred og rr Eer i våre daler bo; Gud e- e:igne og beskytte Kongens
slett og minste hytte. I meget nedtre!kt sindestenning gikk prosten hjem fra gudstjene-
eten. Han skrey så et brev til sine sogrobarn hvor han innrømmet at han bare hadde lest

-;jennom første vers av salmen. Han lovet å lese salmene til ende for fremtiden. -
:et er opprettet et tysk-norsk preszekentor i Osle, Doery Smith som i aprildagene 1940

• rikk ,sneket seg inn i Aftenposten er blit kontorets leder og Einar Rose or blitt dets
eekretær og restauratør, - For å sikre eeg en nyerdnet omtale av sine filmer har Leif
Åeding fått ansatt en av sine n3dribeidere sela filmanmelder i Aftalposten. De Norsic
rbrsikringsselskapers Forbund er blitt tvancsoppløst.



oET PORELIGGER en rekke oksempler nå at tvskdsno har tatt Varor fra folk utover bygdon.
rnov. at ra'aIsisjonone har nrmt strdf:otet ac,nersk myndighet, For noen tid sidon haddo
.n av everfallsmaktons FarnatueflIamur i ct enkelt horrod ved Oslo skr3vdt ut 8000
sbk. truvirke til palms for pirtråasaarringor, aaldigvis yar det en vokeen nordmann
rom fitt rekVisisionen tIl buhandl:ng, i(2.11 g_iorde anstrik til vadEom,ende departoMent-
3g rekvisislonon hlo kjent Ugy1dig. Varor lenert på denne måte ettor innfall av onkelt-
offl_e9tor blir som ragel ikke betalt, Når regning presenteres: hoter det atk,vodkonnende
<roravdeling or forflyttot gud vet hvorhen, tytkerno selv yet det inllfall ikke uten å

.blade i meget . papir på 27 kontoxer, For t±don'gjdnnontrålos Oslo opoland etter egg,
tyLlinger. og rabarbra,Før.pIns3 var mango tysko rekvisisjonsavdelinger ute ettor disso
vorer. En gårdbruker 20 km, fra Oslo spurto ez av tyskerno til hvilket formål disso
rokvisisjoner vnr blitt utstedt< Svaspt gikk ut på at de tysko soldateno skalle holdo
fest pinseaften< Rekvisisjenene var pinvo staAfestot av nersk myndVghet, knbarbra-

, .ramS£4flop..o tn _En-enkelt ar S.tt-oopli over 1000 kgs Rabarbra . finnes-
ikke i gtønnsaktorr ningone-,, Hhder hO?nvisning til disso optlysnihger bdT - V-1 enhver
v re-oppmerksom på detto og bringe dut til kntnstap så langt utoVer sam mulig4

For at rokvisisjon fratyck myndighot 3Igh1 vcre gyldig: må don også.vure i over-
dwstemmelse med det,mom er avtalt Lollom nor4.1mann og tyskoro. Disse avtaler går ut

-å at alle rOkvisisjoner ffaktysk-clYil -011-eitmilitmylnalgfiet,-bogså-ek.fl v5M.-d-14~1.
r'revet av erinorsk-myndighet, Er don 1kku det ellor or dat av annen årsak grunn til

tvidapå rekyisisjencns ekthot,-kan tvilen ryddoa bort yod henvendelse til don
:okTslo:forsyningsnemnds Dorsom forsyhogsnanaeg er i tvil, skal den honvendo sog til
forSyningsdepartomentetr- Selv om do rerviroronde tyskere gjør bråk og truer mod
r'ortming ( det hendte nå Ringerike-d augi).st 1942 har den som ramnsa rekvisIsjontn
cr-crettslig adgang å vento mod effoktueseingen'inntil beskjeden forsynings-

neanda ellor rrMingsdepartementut forcliggars Ethvert forsøknå utidig fremskynding
offektueringen fra tymk side er folkorottsstridig,

USUNDF2SX<ELSE HOS STAE83JEF 2M0s-rdirdFor noon netter sidon var dor husundersøkelse
bos "stabssjef" Trondsen vod norsk stretspoliti, Angjeldondo herre ble meget irritert
3- indignert, rinkte straks.til forbindelsor inrmnparM,mg, og ga ut-Irykk for sino
sge.lser.-Pottoadottosvar han. oopaådao vnr at busundersøkelson ble forctakt etter

-Crere ihInntrtfliC9te -

i.100u1OLLSTIDNI~", som tididgere ikka hartve.mt sorlig tyekfiendtfig innstillbt,.
r:n.ivor i sin leder den 21, juni em tvekernet notodu mhd å ta gisler4.

"I Norgo (ved kaufoss) er.en tysk offidcr blitt myrdut1.1Mbrd-dr-Mcird,jr-wor vold-
somt onn folkets lidenskaper konuaar svIngn44.1.gez og nvor natUrlig.fiendsknpet'mot
overfallsmenn enn må vaTe, Merderen or med rgtte hjemfalleh til lovens strengesto
straff. Lon bare morderen, Og sely eoter mI4ela1derens rettenormer 'tantes dat• ingen
rom kunno tro inn sgm stedfortredor for den Myldiger.idet-Ingen.på 't.4,111hgra var
fritt ollor tatt som'gisler, Etter morda'c, fon.be1or tyskorne imidl -rttna menny mot -
hv3m dut ikke . er-anførtnoen-mistanlec uller-401aktighet i gjarning;on, fort truselon
mot derus liv skal bovege bcfolLi Jn? til et'cuspoIe. og utlevore Mordoron, hvis ikke
dette 134-tSoi, skal th uskYldid" s

• D3t tjener lita til-i donno krig å påbetove rdg"folkar,tten sely om dens"roglor
•r urraeUe, Lan det gjelder ikke her bar onaragraf i un internasjonal konvonsjOns

t gj31der d3n most o-Hnontsare rettsføltlsoki selvc fundammtut for mennuskolig
rettsordenS Det or for oss nordbeare fantass4st< ubogripolig: at slikt kan skje, Vi
-ummer nldri til å forstå den m,ntalitot samtigger.bak, Og vi vot at dises metoaet.
aldri førar-til det tilsittedo sosultnt< jho fo1k sem dut nor;«-sb so.-
uhderdanighot,Med- slike metoder, fostrerffleor-stt- ot-em a o-
dl

htt<
.f.41es som on mølleston an Og me"cklemt hjorte sor vi at•dot f:i.pnes nye

roykteligo norspektiver for et folk, com vd Ivoneker alltid vil betrakte og følo for
som våre iwosto vennor,

..,SK DIN TWSLETSPLIKT ! -Vi firhar dot tandi g. å lnnekjerpo en d31 ulemontr,:me.
fersiktighetsroglor som må inkLtas; Ikke bai, av folk i "illegal" virksafiet, men ay
ffilve,rnordmann idag. F7Fst og froulE-h: Vr_o_fersikbig nod hva du stor 1 Snakk alari
m nyheter på offontlige stcdor, Fort011 al. .1 hVor du får dino nyhotor .2ra. Si ingen-
ing til du notorieke løsmunnoto persdner u Itionnor. salv om du vet nt do or boskjof-

tiget•med patriotisik arbeid; røp ikku din vitten, mon behold den for deg solv ! Et u-
ovorvoiet ord kan bringo ulykku ovf_r mangeands=n. rottopp- i disse dager har vi

.o'sempler på de sørgaligo følmor av slik feArytarisk lottsindighet, dorfor bor vd deg
'inntrongendo om å huske dinta u ohan plikt<


