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Smnen med noen kolleger reiste jegpå en ts.lr i Storbrita.nnia for å se på britisk krigsindustri.så blikkvalseverk, kannn- og ammunisjonsfdbrikker og flyfabrike.rTsøkte kuligruver og dokker. Vi talte med arbeidere, direktører_fabrikkiedere, med ingeniører, vitenskapsmenn mg journalister,de  lokele autoriteter, offentlige og kommunale embetsmenn ogoverait mottatt med en gjestfrihet så åpen og ærlig at vi sttaksi kontakti- med hvrandre. Vi følte slekt4apet mellomdet brit-Je og  det  norske folk. Den udrepelige kj..2rlighet til frineten,rLrLet og lov: Vi var stolte av å være sammen med britene i kampenor:mørkemktene.
Jeg  hadde aldri vært i tvil om,at de143rte ville vinne krigen, jeg visste også at det britiske ftlkejente å vinne den, men at det fortjente det så hundre presentstått for meg med så overbevisende tydelighet. Det var. are det at selve krigsmaskineriet, den umatelige produksjonen,ie overveldende. Det var noe mer. Det var menneskene selv bakden uslitelige vitalitct hoa dette merkelige folk, humøret,munt.re alvoret, godlyndtheten. Tyskerne trodde de skulle vinnee;en ved den totale avskaffelse av menneskelighoten, ved å gjører;se],v til maskiner. De valte dødslinjen.
Hva jeg så pd turen overtraff alle for-teinger. Som sagt en fantastisk produksjon! På steder hvor detfo.'e et par år siden, bare hadde vært en myr eller en åpen mark,savidt en liten begynnelse til fabrikk,  så vi  nå gigantiske_ som uavbrutt, time ettor time, dag og natt,Jsendte ut sine:eter - den ene nyfødte kanon etter den andre, det ene nyfødtedet andre. En stor ting var det'også  a  se hvordan det varfer  arbeidernes velferd. Store, luftige, innbydende spisesaler,e  nevne bt eksempel. Der var undernoldningsmusikk, dans, foredragopl)førelse av små sketscher.
Men,som ,jeg alt har sagt, det var andenhele som.gjorde sterkest inntr'ykk. I første rekke den absolut-(je.' fra-øverst U nederst til å 'bringe denne krigen til avslut-- så fort som mulig, og  På  en s& eilektiv mate at tyskerne villeat deres kyniske politikk "did not pay". .
Jeg kunne ikke 1a være å sarmilenlikriekriLzmobilisering med hva jeg så av  de  tyske krigsferberedelser5a1.,11 117)9 - en maned før krigen. Det tyske kr_igsberedskap var,ekt 21E, en  -Permidabel pTet'åtasjon. Imponerendel Men hele folket.•e pisket (pp i en unaturl1K 1--raganda,e.; vimpler, ,-1?-roesjon/e marskig, ..xyw?Ing ete  skrikins,?J1 U,a/L  ns.ddav åt dji;, nele  f2s1:  elleresrbee matte bttute. så. "larStr b,ritan.z. 14.rens f-,jesrde år, 14k-,

..11kommen ro, 1Ii i lLg.l.ig e.ni6het,
Lxt acLw)4.



Ununills teIe tirsda
Sldan Rc: mma1 den c:5. sez'tamer 1942 b14a slått-L11, r1 hatt en frammrsj som ennå ikka-ar avsluttet.,.Vi har hatt enbnas f;a ubrutt rad ay seire. Vi har arobrat ,Nord-Afrika ' ,'-g Sicilia,0:=3, s!,..mtid  g gar russarha fram pj en 1.600 km. brad front. Fra4- -2.ngan har vært opp til 800 km. på enkelta punktar. Den frontanzbm vi har opprette. i Middalhavat, er mant delvis som en inn:Lad-JliN., til slagat om yskland. Roosevalt og jag ble en:lag 1 Queb.:om a sla  ut Italia j. år. På Sicilia tapta tyskerne alena _65.coo::ann., fira gangor  4  mango 20M de alliarte. Bombingen ,,av Tysklandha.c' vært voldsom, (), vinhar kastat nad tre ganger så manga bomtersd7: i de tro andre arana tilsamman. Tyskarne har stadig måtta't tver-fc:'a fly til do andia frontena på grunn av bombingan sOm har vrtnect følsom på frontana pggåa.idat industrian og kommunikasjoena:::.sa- lidd enormt.  Vi  aktar å fortsatte bombingan dag og natt cgedsag,ao aija mål av batydning. Også russerne er nå til dels ow,r-lana i luften. liellem Tyskland og oss er forholdat som 1 til 4,c);: t Iørsta linje har vi 50 % floa fly enn tyskerna. Kr:Lgan motttåtana har brakt store rasultater. I de siste 4 manadane ar ikkee; (sliarta bandalsfartøy sankat i.NbrtlantcTren, og i første .nalv-1 av danne månaden er i dat hla tatt_ikke et anaste  4ip  senketno hav av tyske ubatar,Et slikt_rasultat ble alari c.;•,,pnåda undertorria vardanskrig. ..uat går nappe an dag utGn at vi senker en -vskbåt, de most motbydaliga fartøyar SOM finnes. Vi har sidon.-,itt'a byggat 6 millimar tonn mer ann vi har mistat, og dersomutv:kngen fortsotter vil vi snart ha tatt igjan alle tap vi harh,.t .L1dar krigan-Om bagivanhatena i Italia sa Churchill Deailor-:: sku110 ha sendt en divisjon troppar til Roma via luften,ma: da r,yskarna tok flyplassene der, var dette ikkaamulig. Mussolinisk11a he v4t utlavar't til oss, men det var Badogliotropper somho_dt vakt Dver ham. iandgangan ved Salarno var on uh3rt dristig:riadøvre, Lengra nord 4nne vi ikka landsattabtroppar, da vi ikke7iLe ha tilstrakkalig flystøtte for troppana. Tyskernes håp om;.1' åsta oss på sjøen var maget stort, og det kunna an stund se uts.--L om det  §toa  og vippat. F1yena vara gjorde opp til 2.500 utfallp;. on da,-,  ag  dot ble kastat 1.400 tonn bomber ovor tyskarnes1Lzijar. La lial vi initiativat i Italia og kan gå noraovar pa bred..'tlant, son vi også vil 2ajøre. Det har vært en stor sair for daas_lLarta 'zroppar, cj 4alianarnas hjorter ar mad oss. Flare stedarkames det mallom ttalianara og tyskara. Italianorna vil i sin- !,b1 fa ve:La det styrer da salv ønsker. Vi skal holde i gang offen-si,van Mot viskarna utoVar høsten og vinteron og annå lenger cm det"0-_ir nødendLg Italia ar den 3. front. Den 2. front ar annå ikkekimnat I. , rIng, 0g den ' eskft'l_gar do allierta nasjoner magat. NårMarika eg .v. finner dat nødvandi, vil den bli åpnet på vi vegg.Qa. , ar -truffet  avtaler  mallom  Russland,  7jSA dg oss, viktige besluti=1/ar s am tar sikte pa fallas mål og lalles handling. Edan vil'-:p-:.-asantal- esa under den komaande tremaktskonfalap2a. 3 til4010oo franann 014r p.å 01..-',anis(?,I for deltakelsa 1 krigar-25 italienake Uvisjor p. B.a.l.kan kan ikka trb,a dss 1.anger. Ital-arna .n.ad 70.000. rtteïe 1, -£~rikap ' .om d,a baar... Tyly-,t iT,d omCt rioi • Jeg hap,ar a  t 11i3f. 1 ' -.›.1.1 . .z).T15. I (.11k,

..i2t g,odt 1odet.
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2.,7hetan.0fra manda_g til fredag.

Høydena rundt Salerno 9r nå på allierte
Eonce., og troppene står i nærhotan av Napoli. Tyskerno plyndrar
i byen og har også tandt en del branner. Tusorerar av kvinner og
barn ar drept i Napoli som reprosalior for sabotasjo. Dan 5. arme
har arobrat Eboli, 25 km. s.v. for Salarn0 og dessuten flGre små-
byer. I Midt-Italia har dan 8.alme arobrot den viktiga byen Potanxa.

Foggiaavsnittot trekkor tyskarne samman tropper, trass i at deras
stilling kan bli mogot farlig da do truosmod avskjæring. Flyaktiv-
itoten over Italia ar igjen økot. TraLsporter og jornbaner blir
angrapat. Bendontoområdat og skiftatomtor i Vanadig ar blitt kraftig
bombut. Ellers or i Middelhavsområdat flyplaseer pa Rhodos og mål

nærhotan av Athan angropet. Britiske jagarfly har Iindot pa Sokos
i Dadekanesorna og operorer nå derfbra.

Badoglio har utstadt en dagsbafaling fra Norla-
Afrika, hvori han pny oppfordrer e italianska soldater til å.gjøru
alt for å hindre tyskarnes bavagelsar, og han oppfordrararbaidoro til sabotasjo. Dot blir også meldt at dan italienske
motstanden fortsettar. Frigitte alliorta krigsfanger samarbaider
mcd italionerne. På Sardinia or alliarto styrkor gått i land, og
oya or halt på alliorta hendar. Fransko fria styrkar er landsatt
pd K9rsika og opararar nå sammen mad italionarno og do franskmannana
som haddo sluttat sog til dam. SålIedos kjampar franska troppar nå
for førsta gang på fransk jord atter kapitulasjonan. Utviklingen
av kampeno er har også magat gunstig. Tyskarna er trangt yttarligare
sammon og gjør stora anstrongelser for å evakuara til Livorno. 14
stera tysko transportfly blo skutt nod og flaro skip sankot undor
forsøk på å bringe bort, tyske tropper. Havnubyen Bastia pa Korsika
bg Livorno er kraftig angrepot av alliarta fly. Frodag var meldingan
fra Korsika at da italiensk-fransko styrkana har arobrat on sterk
iastning nær tyskarnas siste utskipingshavn. - 41 italianska flåte-

nhatar,dvs. rosten av don italianske flåtan, ar nå kommat til al-
iertu havnar. På veian senket flåtaonhatono 12 tysko transportskip.
Mussolinis nya rogjering skal ha sata i Nord-Italia. Dan tillogges

20røvrig liten batydning.

ris:rrana på Ba1kan.fortsettar sin virksomhat. 6 av ludarno ar
nCZ(:Wt KarO: Friskarona kjempar nå i gatena i Triesto, støt-
-1.4_ av bøndar og arbeidure. Det foregår nå også pansorslag mallom
frizkarone og tyskarna. Friskarene har arobrat 3 byer ved kystan11.dntenagro9 og do har fullstondig heriedømmat ovor Split. 35 km.
Era 'Jzran ar det slag. Kvinner hjelpor liar friskrene med å grava
- -,yttergraver. i Adriaterhavet har da jugoslavisko friskarene4 hye øyor. Fiuma var an tid på 'friskrenes hendor, mGnav tyskarna.
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s Situasjonen på østfronton er progot av denrøde anaos raske. framgang. Smolensk og Roslawl or Orobret.
Smolonsk ur Volish inntatt, og like i nærheton av Smolensk

tyuwj Duchosjima og Jotsoro• på jornbanon Vjasma-Smolensk na. på
oustsk honder. Nord for Smolonsk or russorno 30 klg. vost for byen.2()J..-be: ble orobrot onsda t , og samtidig ble ii viktig mindre by
-2:2r Gemel tatt. Vestenfor Poltawa er tyskerne på fullt tilbakotog,

2 rassiske kolonnor trekkor sammen om Gomol. På Kiowfronten or
Liot \rktige knutepunktot Prijatin på jornhanen Poltawa,Kiew erobret,

Ulbni og Kotonek, knappe 40 km. fra Kiew. 60 km. n.ø. forKS.ew er Kasolots tatt,' og iusserno or på onkolte punkter så nær Kiow
kan se kirkespino i byon. Den russiske armo står også bare

ka. fra Bnjepropotrowsk, og fra Nbvomaskowsk or russorne rykkot
Dnjopr. På ot punkt er russrn gate over elvon. F ilere

tskorno gått tilbake ovor Dnjopr mod store, tr„oppomassor,
har måttot ettorlato seg mogot matorioll og mangofanger.

Deioie Sabonesj blir erobret, blir tyskornos jornbaneforbindelse
L11Jcteim brutt. Do sisto tysko styrkene har nå forlatt Kuban0

s front o n. Undor britisk storangrop pa n.v.Tyskland,
eærLi Ha'n-O.ver og Oldonburg, gikk- baro on liton prosent av fl_yene

fredag fortaatto bri.tiske f],y sine tungo angrep mot
lyskland. Mannheim, Ludwigshafen, Danastadt og Aachen var målone.
Åia angropone var megot 'virkningsfullo. Dessuten blo Nantos og ndr_.

Nord-Frankrike og Belgia angrepet. Skipsfarton i Kana.lon blo
bombot, og fra alle disse toitenO savnos c. alliorto fly.

Dif:j rse Pa New Guinoa er Kjapit orobret av
.d.To-t-fjerno øston meldos forøvrig at Japan har ma:Vbet ta dratiske

fbholdsreg'J.er på hjemmofronton for å kunne fortsob't3 krigen.
England har ovorfor Spania gitt uttrykk for

o do ikko kan gjenoppta cio vonnskapoligo forbindolser før Spania
tkkur tilbako don blå divisjon i Russland og samtidig fjerner de
bkj olementono som drivor sin alliertfiondtlige og skadoligo
v:i.:ksomhot n4.'anger.

RudOlf Hoss' irodsbotingolsor som han hadde
til England, r nå offentliggjort. Dorsom ikke England, gogtok

nåtte Tyskland knuse England. og for fromtidon holde dot undor-
kuo';. Betingelsono gikk ut på at Tyskland skulle herrodøemet over
-4.1-:)-r;å, men England skulle forts-tt horsko ovor sino kolonier og

niiienS. Fiåss opplyste samtidig hvilko krav Tyskland hadde til
Russland, o disso skullo England være mod på å føre igjonnom. Hoss
$E;tto  å sQm an betin.gelse at tinurchill ble fjornot fra makten,

ikke ville ha noc.: mod ham å gjøro.
Stocholm oppførte nylig Nye leat i skue-

ø4illet "in nasjdn vil som er sk.rovot av on nordnbl-- ni og be-
handler fc,rholdano under Gostapowl.dot. Stykkot fikk on glimrondo
kritikk., men ble o+;-;er noon dger forbudt av regjeringon. Svensk pre.s.o
X'aT;ter i dan anle en itnd kritikk mot regri..1w,»n.s

Prassen kritiseia også, tyskornes.nyo overgrep ved å
større mekt og sier at er riktig Få en it at tyske.rn::

det er -)emon



y-v-peten -(.25rda- sønd--
Då Mel.dinE:ene om Smoiensk ot;; Roslawl ble kjentoskvabJ.e betivenhei £e.iret med store festlieter,og salutteine1-r cirle fra 3GC)kanoner, niens kirkeklokkene i byen ringte, Smolensk

tyske hender i 27 månedef. Seiren blir i. Rusdand betrakt,
2w1  cen største siden og på svensk sending bie det nevnt

tiskerz,es tEL  4,Lier vap .derkenniliga t'. Russerne fortseter-fram-Inars,ien o er Ailerede oc. v mot .Vitabsk. Sø;.r for Smolensk
"-%,L2se stadi-g'nærlere GoMel. Framgåtgen her var 20 !mi. Det er

11A 1rne j .rozstedene til Kew. Russerne har nådd Dnjepr både søros no,ra tor byen, og, nord for ''iew er en by Drebero inntatt. For-
ayri russerne -,på 6 punkter i. ferd med å gå over elven g harfram tz:am.,-der og annet utstyr. Ved. Kremantsches cgså.
r-Q• ‘1,.ssLsk og russerne går fra r. ved det .A.sovvBkhav,ivAt-Lop,or, e passert av sterke styrer. Den russike flåtr;en

t‘yske2nes forsøk på å evakuere Kuban. Det er satt inn st-
stLl-; borabi,a.g mot Kertsostredet,o6 de tyske styrkene som var g4en på.Ku175-,3:: Jr jad ut i saltsumpene på Tanan. På Kuban har tyskerne

store forråd av proviant OL sitt artelleri. Tyskerne
unde den store offensiven overiatt blitt drevet vekk

s.tni s 11ine, til dels etter harde kamper. Lørdag ble meldt
bara påe ted avanserte russerne. 60lun. på et døgn. Det sies

tyske .6-,.rainaeven-Vr er Blutt, og en siterer tyske avise
sm sfr.. tid at Ukraina var den tyske pant på seiren. Videre
nev,aer men  alLe  de forretningstoretagender som tyskerne har oppret-te i tikaina som nå faller sammen som korthus'. De'n finske p'olitiker
Tner uttaler t /12.sserne vil seire på østironten. Vi må gripe

sjangse til frad. Vi må søke en ærefull fred med visse gar-
ansz;ter. Det f.'fnske folk forlan€;er det.

Fra Italia meldes om fortsatt alliert framgang.
Flg.-4:e‘n ligger tenfo :ielvetsa ogtar del i operasjonene Det viser
sej;, tyskene har forlatt alle flyplasser ved. Foggia, og den 8.arme nå 3;-). km. f. denne byen. Livorno og Pisa og dessuten

Bologna og Verc,na ble bombet uten motstand ira aksefly.
er stedeer inntatt av de allierteKava di Terinni, Spinsata,

og Ta Den 8.anne rYkker mot C;utari, og Ossatsofloden
•z.r rTei.,-kret, 19 tyske' transportfly ble skutt ned. 5. aine rykker

rarn xandel^.. krnft motstand og vanskelig, terreng, men det er brakt
deJ siv1".2ste artelleri som har vært byttet hittil. Jernbanen

rec Gema fikk ulltreffer av fly. I Napo,lis havn er det store
RhCdos ble bornbt av britiske fly. 5.,vske-rne røver fortsatt å

.va.kuere. Korsikai dert ffa.nskneniv:ze har fått forsterkninger. Om fri-
me.14es t .t;yske angrep ved Lub-14ansk er avslått. Det

Iar et  veritzelt  4.,:,ank. ngap,, men friskarene holdt stillingen. Like--.1edes gtkk de-t-, ved Plt.  også 'red oritsa holder friskarene stand.
niv; tyske anzfep. I 'J:Ioz‘.d-Ilia ar det ekam mellom

tyskerne. }irk.hy ). .on:f.9„rart med genera:Lene  sine,  ot; rusl-hår utn€,,vnt et,medlem skom t e
har oppfunnet et rtt .,,,.:1Rrengstogf og

pnduksj:anen er gang. Det rreffe a1 som
St. Douire ci ard m1 i auTi Qlgia eT._

'.C1-11tt ^oo.trit. 21 ‘C;,7 3-2M fly 12 gne gikl‘L
angn3-,)

‘^h 'z,4; >4 IA.eB,et-4()-tc~-£1-sk1"-y.;


