
sviiktr fortarsvfortrr erstdreanteavgiuk eLter

erobreren er veen illbake
vden til nederlaget.
Den tyake militsertrore-
tiker ClaileeNttiLZ.

RUSSERNg RYKKER FRAM 25 KM I DØGNET I DONETS

SEPTEMBER 1943

Russeratt retter fremdeles
voldsomme dag mot fienden
på den over tusen km lange
linje fra Dnjeprs evre lop
Dei asnyske hav. Daglig befrir
slo hundredvis av byer Lig LeLL-

belbot/de strek. Lengst i syd
har de den Q. august erobret
tagunrog. Frammandco langs
Det asovske hav har fortsati,
o g den rode arme star 40 km
frn Mariopol. I Denershassen-
ant er Lissiteehansk, SVuroschi-
knvsk, Krasnyj Lutsch, Prole
tarsk ng en rekke andre viktige
byer gjenerobret. Betydnings-
folle incIntrbtrsk er allerede
på russernes hender, og nå
gan einrsjen med cii fart
u pp til 23 km i dognet mot
de viktige kullgrubene.

I Nordukraina es jernhene-
kmdepund tet Somy tatt, og
don rede arme presser na mot
vest og nordvest. Et nytt,
viktig kampsentrunt bardannet
Yeg ved Konotop litt /enger
nort lier er bvene  Rykk  og
Gluchow hefrfdd, likeledes
Kroleositz og Jangel ved hanen
nieliorn Konotop og Briansk.
Sovjelstyrkene står nå haro
23 km fra Konotop som ligger
ved kuntepunktet for banene
fra Briousk og Kursk til Kiew.
Her truer de også jerribunr-
forbindelsen znelloni de frend/-
fige styrkene på de midtre og
a) dlige frontavsnitts Med ut-
gangspookt onirådene sitst
tor Sumy for Glachowf holder
russerne nå på å danne ern
kik også i retning nv Kiew.
Bnian,k har lenee vtort troul
fra ost hvor Karachey ble til L

i midten av forrige måned; i „
det aiste har avdelinger ay den '
rode arme rykket fram mot
dette viktige slorteponkt fra

syd hvor de her sin base i
•Sjewsk. Tre av 4e fem jern-
•banene fra Briansk er ullenale
under russish kortroll. Ende-

! lig er hele kursk-provinsen
ryddet fer bendtlige soIdater.
Smolenak ursart for en alvorlig
trussel, Mot byen rykket det
inahliåger la ngs de to lntnette
fra Wjasma og festningsbyen
delnia. sem ble Indridd 31 ga-
gost, og også lanes antustra-
darm fra Dorogollusch, denne
er nâ på zussiske hender.Dette
tr nyeblikkets dktigste kamp-
sentra. Men rusterne fortsetter

sely OTII dei er i et
sommere tempo, framgangen
i vest og syds est for Charkow.
I vest truer de forbindelsen
mellom Kiew og Poltovn og
dernied ngså en ay de tiktigtlr
finjene til Donetshassenget. I
ssdvest beseger de seg mot
finjeprhEasn.

Hossernes hmtige framon
ng nasistenes store tap mot-
beviser de tyske påsi undene
ens strategisk tilltakerrekning.
Bare verl Taganrog ble store
fiendthge yrker avskåret, og
trIpene der.es gikk opp
40 000 mann folne og fangede,
rilgr tanks, dito kanoner, 200

•fl, y 39139 biler, lro maskin-
gdpener og tri drivstnfflager.
En n'ålleds Lomper i Ord- -
Korskaysoittet hur kostet tys-
kerne 1.20:KM falne, 12 414;
fangos, 4900 tanks eg 2590

Drenopunklene for kampene
hor forskjovet seg relativt
hs ppig. Arvaken  til  dettn
at  rassmat i  Lltalttn for å for.
sere sterkt befestede stillinger
soker å omgå diste og også
at forsyningene innskrenker
varigheten av innsateen i de
enkelte avsnitt. Men ingenfing

tyder på at offensiven holder
pa å ebbe ut, og den rode
arme viser sin overlegenher
konskje best ved at den mak-
ter å sette i gang nye anorrep
i nye områder så snart det
innteer er, kompanse på et
sted. (forts. s. 4)

Siste nyheter 5, sept.
Bagnora nord for Reggio, og

på Italias son piss. er

eruhret. iDet alliertes brohede
er nå km ltredt og 10.-13
km dypt. 2.303 fanger er latr
3 — 4 scpt. Liten motstand og
befolknineen hilser 9. orme
med jubel. Sterk flyaktisitet
over holvoyo uten fiendidig
motstand. i liendtlige fly akni
ned over Messina-stredet. Tys-
k e forlydendoe ora anderte
landgangsaksjuner på øvrige
steder ov kyst en,ikke bekrefet

tettbelvedde strok er be-
frrild i llonettannrådet, derf-
idant flere viktige byer. 55
k rn fra Snaino. Franirvk kingen
ved Claskow fortset(er. Merfa
32 kro sydsett ,for Charkov
er gjenerobret.

I Nord-ukraina rr 150 str-
der gjenerobret, deriblandt
Korop, 35 km fra jernbanen
som forbinder nasistenes hær-
styrker på midt- og sydfront en.

Det meldes at den
kirkekdehe skal gjenopprettet

Rossland.
Amerikanske fly angrep jern-

banenrål i Gent i Holland.
Moriendtrdly si ngrep Il oh og
Mtinland i nett. I hele gar
rett .CL  krarfige abierte flystyr-
angrep tnot jornbaneknor e-
punktur i Frankrike,D4 fiendi -
lige fly nrdskott, derav / av
norsk flyger.  S  ailierte fly say
net, 2 av flygerne reddet.



SAMHOLD I
FRAMTIDEN ?

KrigenogglIkuprajonen form
med ses effighet i det onedse
folk- Blank

Dha thrt. f.serden Irbelorn
fikk  ogni  tagrge til vurdere
viktig stut u ik tig pä iii sty
niftte. Falk som satt scro elest
i fangenskrar og der.
mange et 117T 1116,91.  fl.r !el iii. er-

atatircs syn og der bedee geo
for.

ILO unuell geluta til enisdsed
ut midei vi kjernee: for,

asre Endysende [ut alle hada-
pen mor :•neullinr lIrEl Clp,- VOld

on LI°11.e" .rur "v; sursearde
frihet gjorde ors erkne soh-
dmidie. Det acr hefeiroole
madeve detin halthare sam-
hold.

Spotemrdei sid ler sea av seg
sebi; izal3 Og

nitafrektiv:tel vare ner fre-
den og liyerdagen Jililer nin-
og? Og. shal a: for to Iryer

pr,s Indde på readmienf
torntseinuram for nt emg-

rieten skal vin :n \  I lEnr Irke
:nrair ende reppg-nynr il Itee SOILI

kleolorm oto den trasptenIr fr:
Det skalde tueeek

ru slike oppgrtaar. Vi remues
raec iv dre.: Isrede't ree pro-
durssiondnet lere,soy. a•p

nyttre. Sdnmoretien
det derart ratisf faperamf

urberid.lestre len mpil J,fl. Det
or mmer 1ang; Ighos rIl enm-
ferner 5:kul±,t IlPe erde

era,varlign haliare i Isyene
og pir lueddrygder, De: er Irde
lungt arjen til i i lit ant eguar
seg, rar I rIne rett eg mullgdret
til radanneln. Fory ted
areonard frther ng ittuarbrerle
:111•HENTI1 rrint31.11a, hare kan bd,

:cladight's ear dea inere falrer
1 lykke rgirliinii for ufh-

erenrceder cr HI-tede, cla
"VT lzmni,ie Igempe gIo-

dentle for de, i ppgavene i
Sertaridetream nO i krigens rid.

enklrar, eninher ken
mahestal ikie hory si, rinkns-
journe011)velelir I Min

strat lueNes. Det i. all gml;

terkes at grapper elter rer
ger til midiente delnanilmhiel
vi has- •irt på den epL"dep
de vii forby offen/lin dishe—
jon. leten rhrt es ergrep

vte fetheeIcalt.1.-delar  15/11

L'Hig‘t,

rnit: i

kiredirr ind SiLjil tEL nishr•
Irykkelse uy tha ffer

Ifor in l],. i I lincln vant
er dc eppam erir v: ha - rap,m
innlyeentIc. Olferrt fer Iree

er I,le since. Inv .LIddr
aggre sch fulgc nu dca Htenre
1:p rde pr rlem eanr

hesr. Istive t:I elev, Liien

atle y-te sffl.
Trdrn or I Ifin den kjam-

leik. iii demo.ernt:et `,1-11/1 P:11

fra ut i 1111:;

den ittElet og den enighet at
vi :I.ke hvider for vfirt denm-
lam fylles  lemakratiets fer-
pladelser overCor alle snm-
Intmet. Da vil de; oke sog orn
vI har ghtnn yi har ga; t

gjennern og glend ‘rtme dmild-
reIler og kaa de ofret for
empLet vra-t.

Fra dan fag'qi.g1?front.
Hydre ga IMISTJ  Ffe.

-121 shcdeIkhr ashelderrannber
erev, hmeldirma av lIeroya.
L:: c f“ier ti der var hIch
rhemei r/7 ki/513iir sknIde
iore: e tockIrogror, vildo !ands-
(LrgdsMnieneu 1,01511/WIffin

gI i crt hidscrd pr ftl) 1011
hr. I rndlertnf heretralre ar-
hedelate r gi avkall pi nash-
teres. penger, diran rerli danne
et egei

Nyag inael
'ff3 sitt fossle v„Ti,
reders vlEr smrre ena
gon kr. Sartrang lenre sras:h-
reoe iTt. kr. fra epIcaderirm
egei il. l Pie ernyro fra
Iandf:ritgaidanjanen hom-
ai met. Ihir ryearyetg sir :
pr11.11:IgdhjiaIdoif.

Ferlsolden landeorgan:su-
sjonen har vrert I an islcalle for
nansi ean "Der, ger na Iresi:1t.
r1.111).ShMlie 0711 li dra
erde oSurr,a. foraeld sfal

ulIEDDAG.NBLER» hlokeres.

Det nve Teater skal.
Ihsens olhahla Gahlero eg pre-, .
nueren er fasteatt i iL 10. sep-
tearher. (men den blir sarinsyn-
Iigvis utsatt). Etter ut rolleur
var besatt ga ekfeltur- cot Fol-
keopplysrdisgsdepartementet
ordre our ut naiften Hilda
Enedriksers, smn ikke horer til
teatrets personale. skrile bl:
satt inn i en av dem. :fentrets
savre Irur gitt etter og skoc-
sp"Eiferne har, i alle full
ikke proingtert mot sta
seenen ved siden av fored&en
ug angive, erken Hilda Frediksen
Pablikum arr vise s.ra evreky
ovech:r det sjohe overgrep fra
drpartemenlet og imufalJeu-
heten sous tentres har vist,
Ifurestillingen hlakeres. Ingesi
besoker alledda GairIer» r.?1

Det ryn Trater

Muskva-kringlar, aeren kern
der nug. ea mmerhjerreise
cv at de endske frirfsgrerre rir
har .1dIrr lokeano-
tiver., 40110 jerultanevogner.
spengt en rekke jerithanehreer

rahrrhIser fornten s Ica le-m-
rertei fIere hundre rundsrit.

Samird:g lite den pols ki drur
don-regjerIng kritr-ort ferd:e: n

i vterlen for n opprinahre saho-
mrene har enufordret til LLp og
fornifirelmt. Det ble archn-
stefhp: at de: ejaldI a handk for
altu b0/11 endesr ired I 1:te1
marreder og Iiskr fre.

oleginnerero Thoreerp ng
Sreen at, foe en I id sidea ildel
en nordmams ute piljir. Pe
vcr Aerht bereser pr srik ken.
•ed Jur foIte de seg

v aindelsr, trekh rdne
vol sen ig leenmanderte
at av voguen. lYn h:

41{. :11 ved
doder. 3-furtiet dysfm, ned

. .

erste il ISS med en ny dnirlIng-
srjerne fra sannar hygd, dErr
mep hore liern aom i der
Ime harrel til reg en cflsker
enstsjsn Idardt forrederne

rraden fallet ikaul vitrre Ivil.



DANSKENE OG VI

Det bar gått som et skted
i Danmark siden 20. anguet.
I dag står landet fremst i rek-
ken av de kjempende besatte
land.«Det er godt for vårt folk»
uttalte den konservative folke-
tingsmann, høy-res tidligere
f ører, Christmas MelIer forleden
i London radm. «endelig å få
vise hvor det etår hen».

1 virkeligheten er aksjous-
linjen tkke ny i det daneke
forhold overfor okkupasjons-
makten. Det har jevnlig vært
sabotasje hele det siste året,
men pluteelig skjet det fart.
Det hadde mange geonner,
Christmas En av dem
sa han, var ønsket om å statte

Norge, å komme opp på siden
ev Norge.

Mange nordmenilher hatt et
galt syn på danskene under
bele kamptiden. Vi har hatt
evtert lett for å bemse oss i
den ros verden stundom bee
latt bere for faet holdning. Om
Danmark har vi visst lite ag
gått ut fra at folket avfant
seg med situasjonen og spiste
gad mat Tyskerne har latt
forstå at semarbeidet med fol-
ket via den tysk anstrøkne re-
gjering gikk knirkefritt. Det
er rart med det, selv am vi
vet at alt våre aviger bringer
er legn. vil viese vrangforestil-
linger lat festne seg. Vi er ikke
aktpågivende nok, og da har
ikke vært så mange konkrete
hendelser å forankre opplye-
ningstjenesten i for den illegale
preseen. Nå vet vi at danskene
har valin komplinjen, at de
har søkt itpen. strid ved ekudd-
veksling og mannefall, stekk
mot regjeringene tvuogne pro-
klumasjon til folket Vi vet at
en rekke Marindartoyer er
kommet over til Sverige mens
andre er senket av damkene
selv, og at sabotasjen mot jern
baner, diesemotorverkstader og
andre krigsviktige bedrifter
fortsetteretter en bestemt plan.

Dansken har ventet lenge og
utilmodig på muligheten for en
sirkelkg åpnIng. Den kom med

det tyske kravet om at sebo- N ORGES 5. KOLONNE
torer skulde utleveres til tysk i virksomhet.
rett Arbeiderne protesterte ved

u.„ med streik, sabotasjen Nylig beer norske petrioter
inn på NS kretskontor i Ale-

økte. Danskene har hele tiden sund og fikk tak i en stor del
vist at de vilde føre samme
kamp som oes, på deres hjerre.. ev arkivet Den gravelende

blinanstalt-vesentlig bevis, også av mate• „„
lag og sympati har vi fått dolumentramlingen fortjener å

menne (1. at enriell art. «Llykkelige umsten-  
kretskontorenes viletigste opp-

digheter», se Christmes Moller,
szferte utviklingen iet

gaver er å ekaffe gestapo opp-
lysninger um noteke borgere.

net spor i Danmark en i Norge» Det ble funnet eksemplarer
Idag er utvillingen med ett på rene angiverier: Nevnet på
slag fert ajour. ja mer enn det:

Dapmark som er en menn som spredte nyheter
Idag er det aban skal ha bert i radio» ble
det lysende eksempel i Norden.

evt årgirotzs teen_ke obtrPgditetr thiledtryskemernaere.rerIenetretedve

rtmlige lyp på et/'`'La'wrperreslej° Irmmede, okjente INS-folk som

tet folk må endres, våre forr kommer til byen i bestemte
oppdrog, hjelper godt til å få

nenunelser aktiviseres etter den
linjen sem er naturEg averfor oppsporet sabotasjens menn,

orage eeg e urossmo kjent at alle cr forsiktige over-et frendefolk ram modig har
det vi innfedte NS-folk er så

somm

som oss, ja foran oss i kampen. faa ass.Den indre splid trer også
Det minner oss også om at vi tydelig fram. I et brev til
aldri må sove, eldri falle til keeforer Astrup i Bergen ekri-
ro i noen elage dov en fortvi-
lelse, lik vandreren som Kynker ver l'atefa,,rer 11. enrlaf IlLinsan
om soomoene og deommer om sm zarapseue ormerer

Sveen: når det er noe
de er varme dvner. Forelebig

'a ttvint. noe Almete laurbær på.
lyder parolen her i landet ere-  er han ivrig, men når noe skal
lativ ro», men den lyder ogefe. gjøres som er ubehagelig skyl-
På vakt! Danrkene har min- der hen på NS, Han er jo lur
ott oss OM det

 

Dro konservative danske det er ikke alltid greit å

folketingsmenn sa også noe an- u_stapPen hkarn fkar er
net som butde få vies vill- amta nar nan

av Tiagelin ag fYikesmannledt skare her hjemme til å  
Evadsheim.»

skamme eeg over eine skum- I juni ble det sendt en opp-
lerier, og det må ha gitt st
hopp mooge godedan„ke hoo_ fordring am it stanre et menig-

e. Letabled: «Papiret kan jo bru-
re-hjerter da han sa: entter
krigen må Danmark seke mert aes nae n}atigere.»

Arkivet fre .Alesond har med
samarbeid med Sovjetsamvel- ett deg gitt oss dokumenta-
dets riske bevis på at:

Ja, Danmarks holdning her Seria
gitt oss mye å tenke på. Des lings estatebærende partis

ddre er annet enn en under-
er noe befrtende i denne des-
per ate aktivitet rom er eft yt-

baverepd e ejnligri. a vrodreetd:rly sekre eeri kbklie ret

teret ubekvem for vår felles
f iende nettopp Danmark får tydeligere enn noensinne.

en hard tid, men denskene vil
bære dext med befridde einn. Vi
folger dem, fulle av beundring.

UKENS HISTORIE

Det gikk rykter i Oslo om al
Ilitler hadde hengt seg «Vat
ilke det jeg visste», sa Olit,«al
krigen kom til å bli avgjort

SENDER AVISEN Inften».
VIS OMTANKE NAR Dli



EVAICUERER
NASISTENE NORGE ?

De fleste fordeler nasisteme
hadde -ved okkupasjonen av
Nurge er bortfallt. Everken
sum havasjoostrussel mot Eng-
land, som ejemilitter basis eller
eller som råstoffland har landet
de samme fordeler som for.

Nasismens eneste håp idag
er A trekke krigen i langdrag.
De legger derfor hovedvekten
på en defensiv krigsfersel. Men
de står overfor en tufrontskrig,
og mangler tropper og mate-
riell til å mote denne. I Norge
er det omlag 200 000 tyske
soldater som i virktAigheten
mere eller mindre er satt ut
av spillet. Disse tropper binder
ikke tilsvarende fiendtlige
styrker, og er militært  sett
delvis «dade». Den sannayn-
hgvis mest gunstige etviLlims
for nasistene er et alkert inva
sjomforsuk i Norge. Dermed
vil de tyske tropper her ha
sin fulle slagskraft, do vil
binde de alliertes operesjoner
og tilfoye disse store tap.

På den annen side regner
de alherte med den isolerte
stilling de tyske tropper er
kommet opp i, og bar neppe
interesse av å sette store stet-
ker i for å besette denne ut-
post. Nasistene forstår dette,
og det er meget FOril taler for
at de sil benytte dette forhold
til en delvis evaknering  nv
landet. De har allerede afor-
tynnet» besettelsesarmeen be-
traktelig, delvis ved utskihning
ev tropper, delvis ved å er-
statte stasjonerte avdelinger
nted mere verdilost soldater-
materiell.

Imidlertid vil nasiatene nep-
pe avekke seg alt for meget
i Norge fer stillingen i Finn-
land er avklaret. Finøene for-
seker i dag å Fmne et grunnlag
til  å  trekke seg ut av krigen.
ug en kan vente at det vil
skje avgjorende begivenheter
i dette land  i  nærmeste
framtid. Bryter den tyske
nordflanke sammen, vil

tene ha ennu en grunn mindre
til  å  holde Norge besatt.

Det vil finnes et punkt for
nttynningen av de tyske
tropper hvor de allierte auto-
matisk vil bli i stand ti/ å
befri landet nten i scerlig grad

forandre sine disposisjoner
ng uten å ofre for meget. Inn-
til dette punkt vil nasistene
forseke å evakuere Landet, men
n eppe menom dette. De vil
sannsynligvis også evaknere
store deler av sitt sivile adad-
n istrasjonsapparat til andre
deler av «Festung Europa»,
Det er derfor de nå forsoker
å la qvislingene overta rollen
50111 bodler. Det er derfor de
fengsler nonske offiserer for å
mieske muligheten for norsk
oppstand.

Det går rykter um at nasis-
tene akter å oppheve Relchs-
kommimtratet. Falkenhorst
skal etter dette opprette et
rent militært okkupasjonsetyre
etter lIangk onvensjonens rag-

ved siden av at det igjen
stables et adminstrasjonsråd
på henft. Vi kan imidlertid gå
ot fra at det rr nasistene selv
som har spredt ut disse nklett,
idet de vil skape så sterk
uklarbet omkring sMe hensik-
ter som mulig. For det norske
folket vil den videre ntvikling
sikkert bety nve prevelser, ng
ny terror.  Menden  vil bli mott
med samme hårdnakket mot-
stand som for.

PROF. PAASCHE dod.
Budet ont at Fredrik Paasehe

er dnd i Sverige, fyller alle
nordmenns hjert med sorg.
Senn ingen annen hadde han ev-
nen til å gjore Norge til en lev-
ende realitet for svenskene. Fra
våren 1940 til sykdommen
knekket bam,viriet han halle-
lust for Norges sak, som en
av forerne for vår indelige
front.

MOSKVA sender på norsk
Kl. 7.40 på 31,6.5 ni, kL 17.40
på 40,70 nr, kl. 22.40 og kl
21 på 39,68 og 41,68 tn.

Nyhetsoversikt forts.
Det umiddelbare mål for

offensiven synes å være det
å drive  tyskerne tilbake til
Dnjeprlinjen. Alt tyder på at
en stor tysk retrett i syd
mermer seg. Den vil bli ned-
vendig, ikke bare på grunn
av den direkte innsats i
Donetsbasaenget og ved det
Asovske hav. men også fordi
den rede arme ved å rykke
mot Dnjeprbuen og Poltava
traer sambandslinjene for tys-
kerne ved Donets og Krim.
Ved å befri Donetsbassenget
vil russerne gjenvinne viktige
grubestrok. Ved å få herre-
domMet over Krim vil de
sikre seg glimrende bliser for
bornbing av oljefehene i Ro-
mania. Surt men ikke minst
vil arealene est for Dnjepr lette
sovjets matforsyninger.

I Italia er for..te fase av inva-
sjonen ni avsluttet med okkn-
pasjonerle av byene Reggio og
St.Geovanni. Trass i at t ys kerne
har 1i — 20 og italienerne 2i)
divisjoner  i Italia,  behover
ikke invasjonen å bety nnen
avlastning for estfronten. Det
blir avgjørende hvor store
fiendlige flystyrker vestmak-
tene klarer å binde. Forut for
invpsjonen gikk en voldsom
hombing av de italienske ko-
munikasjoner. Laftoffensiven
har fortsett etter landgengen.

Bonthingen  i  Tyskland har
fortsatt. I lepet av siste uke
bur Berlin vtert utsatt for to
store angrep. Ved det siste
ble det kastet 1000 tonn bom-
her på 20 min. I lepet av det
fjerde krigsår er det i alt
kastet 06 000 tonn bomber
over Tyskland hvorav 11 000
tonn over Hambure.14000 over
Esse13. 8000 over Kåln, 0000
over Berlin, 5000 over Narn-
berg og 5000 over Diisseldorf.

Knut Ilolter, sonn av KarI
onPtter sont 'Mossingut

men han skal mere forke.


