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Kampen mot nasismen føres på mange slags vise Få frontene
star millioner ov menn under våpen for å stanse den krig som den
nasistiske voldspolitikk'har påført verden. Krigen mot nasismen
legger videre beslag på åll annen mennoskelig yteevne, i produksjon
og vitenskap, i administrasjon og

I de "..kkuperte land raser den våpenlzse kamp MOt nasiismen.
Det gjelder mange land. I denne kamp er de ai mange som har ]att
sitt ]jv for vår skyld;  ng  det er også mange som daglig er under
tortur av nasismens bødler som vil tv::.nge dem til å røbe Sine
hemmelige venner i kampen cg tusener av landsmenn sitter i fewler
og konsentrasjonsleirer, men tross,alt, er det hundretusener av
nordmenn som fortsetter dagliglivets kamp mot nasismen.

Det nærmer seg nå fireYårsdagen fOr opprettelsen av vår
hjemmefront, og det er derfor naturlig å stille noen spørsmål om,
den strategi som har vært fult. Huem så-rett da Høyesterett høstJn
1940 uttalte seg om det rettsgrunE.lag nw.;37S-:bene førsøkte å etablere
ug  tok konsekvensene av sin uttalelse?. Hvem så rett da de store
organisasjoner våren 1941 kom med  sin  henvende=-611 Terboven?
hvem så rett da lærerne 0.februar 1941 sa seg lgs fra enhver med-
vTærhg  til nasistisk oppdragelse og ethvert medlemskap i kamuilerte
nasistiSke organisasjoner? Hvem så rett da den norske kirke med
sine biskoper i spissen løs'te  seg -ra-den nasistiske stat? Hvem'så
rett da foreldrene i by, og bygd nektet å sende sine barn til—ting-
H3EU.tjeneste i N.S.U.F.? Hvem'så rett? Var det de redde som sa at
vi ikke måtte stelle oss slik  at-VI  kom fengsel? Var det de for-
siktige som sa at vi burde vente på en bedre anledning eller til .
saken ble større? Var det de lure som.sa at det var en tysk sak
hvor vi måtte' bzye oss fordi vi var okkupert og fordi straffen.'
akkurat denhe gangen ville bli' fOr stor? Eller, var det dem som sa
at vi måtte ta kampen,opp fOrdi vår samvittighet krevde det, og fordi
den anledning.SQM:forelå aldri ville komme tilbake i samme form.

Vi tviler ikke på svaret!-Ug det er derfor vi kjemper
videre etter de samme retningslinjer og med de samme midler.

Til sine tider hører vi uttalelser som: "Nå må hjemme-
fronten bort fra den passive linje, bli mer 'Iggressiv.  - n;  ga til
aktiv kamp mot okkupasjonsmakten og nasistene." "Sabotasjehandlinger
er hjemmefrontens'middel til å nå målet" osv. osv. Slike uttalelser
må på det sterkeste stemples som uansvaz141e. Det må huskes at
vi som arbeider på hjemmefrontien 16-e't-råk-2Je som soldater i don
norske hær. Vi arbeider på en av utpostenes og vi ma derfor være
vårt ansvar bevisst. Uttale1ser  og op.pfordrinper må saledes aldri
forukomme uten at de ;?-ove-iensstemmende med de

s-

"Tar han din frihet fra deg,
den gror jo i ditt eget sInn.
Den er i evig
h-Jer dag du kjemper for den,
vil den påny bli din."
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OMKRING INVASJOW. Det har alltid vært regnet for en av de mast fara-
fulle militære operasjoner å foreta landgang i

større malestokk på fiendtlig kyst. Kystbefestninger må nadkjempes og
når et bruhoue ar etablert, er man for den videre kamp helt avhengi
av de sårbare tilførselsveier over sjøen. Under disse forhord og med
ryggen mot havet må de først landsatte styrker møte de fiendtlige
motangrep som i regelen ikke lenge vil la vente på seg. Dette tids-
punkt - nar forsvarerne har fatt samlet sine reserver, kanskje 8-14
dager etter at landstigningen begynte, er det kritiske i enhver inva-
sjen. De absolutte forutsetninger for å kunne overvinne vanskelighetene
ved en invasjon i moderne krig er herredømmet i luften og på havet.
Dette haade de allierte allerede for et par år siden erhmervet seg
lokalt i Middelhavsområdet så invasjonen av Sicilia  og  Italia kunne
gjennomføres med hell og forbausende små tap. I løpet av det år som
siden har gått har de allierte tilkjempet seg overlegenhet i luiten
på alle europeiske fronter og alt tyder pa at de også fullt ut behersker
de vitale maritime forbindelseslinjer. Allikevel må en være klar over
at den oppgave som nå venter Vestmaktene er langt mer krevende og  vil
by på betydelig større vanskeligheter enh invasjonen av Italia. Det er
derfor ikke å undres over at forberedelsene tar tid. Imidlertid har
det vært rik anledning til å diskutere invasjonsmulighetene. Det fins
vel ikke det alternativ som ikke gang på gang har fått oppstillet sitt
pro et kontra. Ingen vet vel bedre enn tyskerne hvilke muligheter som
kan komme pa tale  og  de har sikkerlig med tysk grundighet truffet ålle
forberedelser til å møte enhver eventualitet. Så omfattende som et
invasjonsforetagende på det europeiske kontinent må være for å ha ut-
sikt til å lykkes,  kan en  heller ikke regne med at forberedelsene kan
holdes helt skjult for fienden. Overraskelsesmomentet som er en viktig
faktor til sikring av et gunstig  resultat,  har derfor lett ior å ga
tapt. For å båte på dette vil sikkert en rekke skinnoperasjoner,
commando-raids og mindre invasjoner bli satt i verk for å villeae mot-
standeren. De vil alle bli slått stort opp for å holde  uvissheten  ved-
like og tvinge forsvarerne til å stå beredt pa mange forskjellige
steder. Minst en av disse operasjoner må imidlertiu være av slike
dimensjoner at—nrsvarerenforledes til å konsentrere sine reserver i
dette område og på den måten svekker  forsvaret der  hovedangrepet etter
planen skal settes inn. Lykkes først dette, skulle de optimale betingel-
ser være tilstede for en  vellykket  gjennomføring av  hovedinvasjonen.
Meget taler for at denne siste kommer på Kanalkysten, ett eller sann-
synligvis flere steder. Under  denne forutsetning kan en  vente at den
ferutgående avledende Operasjon blir  satt  inn i Middelhavsområdet eller
mot Norge-Danmark. Uteu at det blir plass til noen  nærmere begrunnelse
skal det bare nevnes i denne  forbindelse at de  viktigste momenter taler
for at Balkan  blir skueplassen  for  den store  avledende operasjon og det
tørr være at den får slike dImensjoner og fremforalt slike følger at
Vestmaktene  slipper  invasjonen over Kanalen,  som  de sikkert ikke er
altfor lystne på.

Nå etter at det har lykkesgeneral Vatutin å tvinge
tyskerne tilbake over Bug, ligger det nær å vente  alliert  Balkan-
invasjon som  ledd i et  storstUet  konsentrisk angrep  på sciøst-Europa.
Det  kan  vel tenkes at det på denne måte ville være mulig a rive opp
"buken" i det  stortyske rin og  fremtvinge  Tysklands kapitulasjon.
Hvis ikke  kan  målet neppe  nåes  uten storinvasjon over Kanalen.
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RUSSISKE FLY
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RUSSIAND; I uken som gikk har det rast heftige kamper, i, Ukraina.
Således ble mandag jernbanen fra Proskurov sydvestover av-

skåret. Tyskerne brukte denne banen etter at hovedbanen Odessa-Lwow
avskåret. Samme dag inntok russiske styrker Gaivoron ved midtie

Bug. Disse styrker som tidiigere hadde kjempet i Uman-disttiktet, er
de første som rykker inn i provinsen Odessa. Lengersør har russerne
gått over elva Ingul, og de truer nå jernbanen vestover fra Nicolajew.
Etter å ha inntatt Kherson rykker russerne stadig vestover, og  tirs-
dag stod de knapt 30 km, sydøst for Nicolajew ved Svartenavet. Den
røde arme  øver et  stadig sterkere press langs hele den Ukrainske front.
Onsdag således tyske divisjoner omringet 60 km. øst for Nicolajew.
Mislykkede gjennombruddsforsøk kostet tyskerne 10,000 falne og 4.000 .
fanger. Fredag ble restene av de omringede styrker tilintetgjort.
Russerne har nå'overskredet Bug på en 100 k.m bred front vest for
Kherson og rykket 30 km. tram, mens 100 byer og landsbyer ble erobret.
Fortroppene stod onsdag knapt 60 km. fra Dnjestr, og alt fiedag nådde
de første russiske avdelinger f/am til elven. Ved Tarnopol og Pros-
kurov hersker det fremdeles hårde kamper. I det nordlige frontavsnitt
har det vært relativt stille i uka.

MOSKVA har gjenopprettet den diplomatiske forbinnelse,med Italia etter
anmodting fra Badoglioregjeringen.

FINNLAND: Begivenhetene i Finnland har vært omgitt med stor hemmelig-.
het. Onsdag ble meldt over Stockholm at den finske riksdags

utenrikskommite har holdt møte for lukkede dører.• Russerne hadde da
gitt dem få dagers frist til å ta standpunkt,til tilbudet .om 'våpen-
stillstand. Fredag var en finsk note med anmodning om videre for-
handlinger underveis til  Moskva.  Finnland har således hverken av-
slått eller akseptert de russiske tilbUd. - President Roosevelt har •
uttalt i en erklæring om Finnland at jo lenger de står på tysk side,
jo større lidelser vil de bli utsatt for,

ITALIA. I Italia er det fremdeles bare stillitgskrig, OnSdag rettet
saledes de allierte et kraftig flyangrep Mot de tyske stillinger

ved Cassino. Det ble sluppet ned -2.500 tonn bomber og Virktingen var•
stor. På Anziofronten har tyskerne prøvd seg med noen småangrep soM
uten vanskelighet ble slått tilbake.

BOMBBANGILFENE: I uken som gikk har det- vært stadige flyåtak mot
krigsviktige mål i Tyskland 2Nord-Frankrike Nederlånd.

Nattangrepene har vært stagnert i det siste på grunn av måneskinn,
men dagangrepene har fortsatt med samme voldsomhet Så snart måne-
skinnet iorsvinner vil non-stopp bombingen bli opptatt igjen. I det
siste er Lanchaster bombefly satt inn i åtakene mot Tyskland på grunn
av deres hastighet. De gjør 680 km. i ti.men. - Natt til iiedag
og fredag angrep ametikanske flygende iestninger jernbaneknutepunkter
og reparasjonsverksteder i Wien. Lanchaster bombefly angrep natt til
fredag Fermont bilfabrikker 50 km. sydmest for Vichy.

De tyske flyåtak på London i forrige uke krevde
2.673 offer, hvorav 961 ble drept, resten såret.

I SYD-WALES streiker fremdeles lo.Ooo mann 7  ellers-har 90 av de
streikende gjenopptatt arbeidet nå, blir det meldt fra

har angrepet en konvoi på vei. fra  Norge til Finnland.
Seks av skipene ble senket 2  og en del andre skadet.
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T.LÆL.kNi);:.) UTSUCiNING av de okkuperte land. - Det hurtig økende tempo
i de tyske krigsomkostninger kommer ikke bare til

uttlykk i en raskt stigende statsgje1d, men ogsa i en voldsom skjer-
pelse av kravene til de okkuperte land. Frankrikes utlegg for ue
tyske okkupasjonstropper er i  1943  øket tfl  21-4- InTliarder franemot
124 i 1942. Dessuten  ma  uen franske stat dekke at underskudu i den
tysk-franske elearing på 62 milliarder franc, mot 33 milliarder aret
før. Av ae beregnede statsutgiiter på 420 milliarder gar såleues 276
milliarder franc til utbetalingar for tysk regning, dvs. vel 5
arder kroner på et eneste år. La de franske statsi,nntekter berej:rig.4-t-11-727=ilarder franc, må utbetalingene til tyskerne skaftes ved,
lån  med  den følge at statsgjelden i august 1943 naude den astronomis-
ke høyde av 1.231 milliarder frane. Også i Danmark forseres Uen
tyske utplyndring sterkt i det siste, Det kolim13-=1:-Uttrykk i den
danske nasjonalbanks fordringer  pa  Tyskland som nå er oppe i 407 mi1-
lioner, mot bare 7,4 mill, før okkupasjonen. Bare siden unntagelses-
ti1stanuen i august er fordringene steget med 650 millioner, For
Norges  vedkommende beløper okkupasjensutgiftene seg til over  8.000.
ETII1(5ner kr. i kontanter. Hertil kommer beslaglagt offentlik—cg
vat eiendor=m.m. . .

Til sammenligning kan anføres at:den skadeserstatning 4a 70 .
millioner tyskere ble pålagt etter forrige krig ifølge  des.k.  Youn-
plen beløp seg til-110 milliarder mark ioruelt over 59 ar, eller om-
kring 2.000 millioner kr. om året  dvs.. langt mindre enn  okkupa.s:12pen
koster det norske  folk  r. 4r. .

AlSc -LAND4 Russiske styrker 214due 1.rdag fram til elva linjestrpå gren-
sen av Bassarabia, q_tok her byen Jampol. Len tyske. tjl-

baketrekning i dette omrade tar karakter av en vill flukt. De prøver
å retirere over elva på prammar, og deres fergesteuer er unuer stadig
bombardement av det russiske flyvåpen. Det viktige jernbeneknute-
punktat Sjmerinka sør-vest.for Vinnitsa ble erobret lørda I Vin-
nitsa raser det voldsomme getel,amper, og byen er delvis pa russiske
hender. Den røde arme star na bare 15 km. ra Nikolajew. De rus--
siske styrker har na gjenerobret 358.u00 kmav Ukraina, dvs, et om-
råde som svarer til 3/4 deler av Pyskland. - Len 6. tyske arme som pa
ny ble satt opp j4tjen etter nederlaget ved Stalingrad er na tilintdt-
gjort som effektiv kampstyrke.

Ifølge tysk te1Qgrambyra blir det meldt at russiske fortrop-
per allerede har satt over elva Dnjestr, Meldingen er irbekreitet.

RA ITALIA blir det meldt om alliert fremgang  pa  Cassino-avsnitLet, eig
byen er nå på allierte hender.

BOLdiLAINGR£PENE i helgen har  Itrt  megat kraitige. Et av an„repene blo .
rettet mot Frankfurt am Main, sentret ior Tyslands

kjemiske industri. 1.500 amerikanske bombefly angrap lørdag flyia-
brikker i Syd-Tyskland. Under angrepene ble 82 tyske jagere skutt n3d
pu  bekostning av 53 amerikanske,maskiner.

BRITTIUE,ULUIR har på et 20 dagers tokt i Nord-Atlanteren senket
6 fiendtlige ubåter.

HIRWAKIN N. Under aen første mznstrin4 viste Let seg at denne bare
bestod av 15 mann. I jou.±.'alistenes reportasje het det

at uisse vilde bli fordelt på Jst1andet, Vestlandet og Nordland.


