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Organ for heimefronten.

Norge Skal vernes med viljer av stål.

"Iyheene den 17. september 19•.
De allierte striifskreriene i Sør-Italia har nå sluttet, kontakt

fra kyst til kyst, idet den 8.britiske arme, som har rykket fram fra
og den 5, amerikanske arMe, som sainn med 7.amerikanske arma og aritiske
avdelinger har utkjempet uvarlig harde kamner i Salerno-cmrådet, har møtt
hinannen på kystveien  syd  for jalerno. Da tre, Cronter i Italia er nå
ferd med å smelte sammen til an. Den S.arme har på 13 dager rykket fram
320 km. fra Regrio. Vi meldte vårt nommar av 15. septembar at amerikaner-
ne hadde måttet oppgi en del terreng etter heftige tyske motangrep. De se-
nere meldinger gikk ut på at de allierte konsuliderte sine stillinger, sam-
tidig som store forsterkninger av soldater og matrib-I1 =satte A stnømme
i land fra allierte skip. Ailierte flåtestyrker har hele tiden deltatt i
opperasjonene og har beakutt de tyeke stillinger langs kysten. Dessuten har
flyvånnet fra sine baser i Kord-Afrika foretatt en rekke heftige angrep
mot tyskernes stillinger i Salerno-omrJ,det. Den kile soE tysk3rne maktet å
drive inn i oe alliertes.stillinger i Sa1erno-området, har amerikanerde nå

talt rettet.ut igjen. Tyskernes forsok på å kaate ame”ik-n er ne i
havet år dermed definitivt strandet. Tre tyske Eotangrep er slått tilbake,
og•tyskernas innsats blir svakere og svakere. Albanalla,  sør  for Salerno,
er gjenerobret av 5. amerikanske arme. Tyskerne forbereder forsvar2t av
Napoli. Der er observert tyske trojesai rilinger i Napoli-området. Tyske mål

Salerno og Napoli-områdene:er-bliti, heftig bombeb av allierte fly. 8.
arme erobret i forgårs Belvedere, ca. 170 km. fra Reggio. Øya Capri, syd
for Xapoli, er blitt okkupert av allierte sjnsnridsknefter.
Vestfronterd Amerikanske flygende feStninger itiar bombet militere mål i
Frankrike. 29 tyske fly ble skuLt ned. 3 t:veke jagere blo nedskutt av bri-

tiske fly under bombing av militaire4mål vest. Tilbanren tapte de alliert(
16,jagerfly etter disse• Opperasjoner. R.;L.F.bombere feretok i går angrep
mot skiftetomter, flyplasser (»; viadukter i Frankrike  den italiwnske
grense.
Sovtietsamveldet: Etter at russerne i går og i forgårs erobrat byene Netzy
på jernbanelinjen mot Kiew, Lozovaia, 110 km,  sør  for NharkoW, Yalta 5  30
km. vest for Earitipol og Novorossisk i Kuban, meldes i dag at russiske for
tropper atår 80 km. fra Kiew, og'at Valki, pn veien mot Feltawa, er blitt
erobret. Tyskerne er på tilbakemarsi over hele fronten qg trekker seg til-
bake mot Dnjepr-buen og Me1it6pol. Tyskerfie i Kuban-området trekker se0,
tilbake til Anapa. Russiske speiderfly har kOnstatert stor.tysk virksollet
i hamnene i Krim. Dot antas at tyskerne forbereder rettrett. Tyskerne i
Kuban-området må trekke deS2 tiibake oVer Krim for ikke å risikere å bli

innesperret, Sør for.Lrjansk, rett nord for Glukhev, har russerna erobret
Kova-crod Seversk. Dermed har de dannet et bruhode pa vestsiden av Desna-
elven. Det så ut som om russernes neste mS.1 i dette område er jernbaneknu.
tepunktet Gomel. De heftige tyske motangrep i Poltawa-området er fullsten.

Xn hip  5700 tyskere drept på. østfronten, 225 byer og land:



tyer ble gjenerobret.

Vi gjengir utdrag av president Roosevelts budskap til senatet i går:
"Mange viktige begivenheter har funnet sted på krigsfrontene og her hjemme
mens senatet hadde ferie. Allierte Etyrker har vr-rt,  kr, er fremdeles i hard
kamp sør for Napoli. Tyskerne kjemper fortvilet, for de vet hva det betyr
for dem at vi har okkupert Italias sydlige del. De allierte tropper i
har fått en hjertelig mottakelse av befolkningen, Ceer sin sanne inn-
stilling overfor Hitler. De allierte gikk i land med mat, klmr og medisiner.
Tyskerne på sin side utplyndret sicilianerne. - Det er nå vår hensikt å
oppnå baser Izerfra vi kan nå det sørlige og vestlige Tyskland med bombefly,
Alle amerikanere er begeistret over de hammerslag som den russiske h2r til-
fOyer de nasisti f=ke overfallsmenn. Vi har bare en krig, og alle fronter er
noye sammenknyttet til hverandre. Når den mektige allierte flåte gåt til
angrep i det Indiske hav, vil Japan få føle virkningen av våre stridskref-
ter. Det gleder meg også å kunne fortelle dere at vi sender stadig økende
forsyninger til Kina."Han omtalte deretter erobringen av Aleutene og kampe.
ne 111ers i det sørlige og nordlige Stillehav. Han kom videre inn på den
uhyre planleggingen som kreves for en invasjon. Deretter sa han: "Vi er
ennå langt fra den endelige seier. Vi må anta at krigen i Italia kommer til
a  bli hard og kostbar. Vi har ennå langt igjen før vi kan foreta en inva-
sjon i Tyskland, V. kan gjennomføre vår oppgave, og vi vil gjennomføre den.
hvis vi tror at krigen alLerede er vunnet, vil dette innvirke på produksjo-
nen," Han advarte deretter mot overopptimisme og avsluttet med oppgave over
hva der var produsert i U.S.A. 1ra begynnelsen av mai 1942 til 1/9-1943.
Bl. a. 123.000 fly, 349000 flymotorer, 43.000 tanks foruten store mengder
annet krigsmateriell.

Italienske tropper, assistert uv geriljaavdelinger av arbeidere og bønder,
holder byene Dologna .s. COnQ.L  og Verona. Hele provinsen Toscanal deler av
Abruzzi-provinsen og andre mindre områder er likeledes i itallenernes hen-
der. I Milano, Genua og Torino har jernbanearbeiderne demonstrert mot
ne, Streiker og uroligheter forekommer overalt. Havnebyen Split (Spelato)
på kysten av Dalmatien er na erobret av jugoslaverne. Den italienske Ber-
gamodivisjon er gått over til jugoslaverne med hele sitt utstyr, På balkan
twr italienske friskaretropper dannet en Gariba1di-brigade. Ellers på bal-
kan stiger urolighetene i omfang.
Dodekaneserøyene Cost og Leros er i italienernes hender. øya Samo s i Adria-
terhavet er tatt i besiddelso av de allierte, 10 italienske ubåter til er
kommet til Malta. 6 nye ventes å komme frem idag. 28 mindre krigsfartol.er
er kommet fram til Pa1ermo, Alger og Cypern.
Fra Ungarn blir det meldt at et "Fredspaxti" krever krigens avsluttning.
Ifølge svenske rykter har danskene fått et ultimatum fra tyskerne med krav
om at de skal danne regjering.
På husvegger ng lyktestolper var j  C\Alo  forleden dag opslått en del plaka-
ter på tysk. Plakatene bar Terbovens underskrift. De inneholdt meddelelse
om at reaksjonmre krefter i Tyskland hadde forberedt oprør mot Hitler,
men de var blitt slått ned. Ryktene om at Hitler skulde vmre syk etc. var
ikke riktig."Under mitt besøk i Tyskland samtalte jeg med Hitler. Han var
ved god helbred." Sluttelig ble alle tyskere anmcdet om å melde av i tilf,
de skulde opdage ryktesmedene. Ifølge Tidningarnes Telegrambyrå var plaka-
Lene et falsum.
Igar ble der i U. S. A. sjøeatt 11 handelSskib.

Arbeidsvonsker i forb. med de sisste dagers hendelser gjør at avinen denne
gangen er en del mindre enn vanlig. Vi vdt be vore lesere— om å pptre med

den aller sUre lte  a1/2x.siktishot, Rfla8  c4,11 r<w.talot~.‘"


