
styrker'ska1 bare brukes til de formal
en er koMmet overens oM og da etter
nmrmere avtale.
2, Om Italia. Faciemen skal tilintet-
gjøres til ytterste konsekvens og de-
mzkratiet skal gjenorprettes.
a,Faciamens motstandere i det itali-
enske.folk skal styre landet.
b. Trykkefrihet/religionsfrihet
gjeninnføres.
c. All&institusJoner og organisasjo-

ner skapt aV facsistene skaT bort.
J5. Alle.facister eller facistVennli-
ge skal fjernes fra forvaltningen,
e. Alle politiske fanger skal frigis,
f. Demokratiet skal gjeninnføres i

den lokale forvaltning.
g. Alle krigsforbrytere skal .anholdes
og overleveres,
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Den ty,s.
ajir  
k  ront er rullet opp. Krim 3. Om --Sterrike, Lan et s al e ries

er sysx CkkupEi-SSonen ansees ugyldig,og det s
v V v ppprettes .et fritt,uavhengi.østerrik

Moskvakonferansen. Landet vil dog bli trukket til ansva
Mandag kl.l8 ble et komm :Jnike om mø- for deltagelsen i krigen på Hitlers

tet i Moskva senet ut.B1.a. meddeles. del men det vil bli tatt hensyn til
Alle spørsmål av viktighet ble belystdets eget bidrag til befrielsen.

ved mrlige diskusjoner. Endel spørsmål f4.  Om krigsforbrytexna.
sem krevet øyeblikkelige avgjørelser ,1 Hitlers tropper har utført de Vmrsti
ble avgjort. Prinsippavgjørelser ble rusomneter  1  de besatte land. Disse
truffet i andre tilfeller hvor detal- rusomheter foreobles i mange tilfel:
jerne skulle overveies nmrmere av spe- u. Ved våpenstillstanden •kal alle
sielle kommisjoner eller ad diploma- er ansvarlige for disse grusomheter 1
tisk vei. Det viktiEste spørsmål var så soldatene) sendes tilbake til de 2
forkortelse aV krigen. 1 forhandling- ektive land og dømmes etter disses l
pne om dette, deltok stabsjefer og an- er.(f.eks.TerboVen skal dømmes 1 Nor
tre militmre sjefer.Pirekte militmre etaljerte lister.er, allerede utarbei
aksjoner ble drøftet, beslutninger ble det. De 3 stetsjefer- Stalin/Churchil
tatt og åksjoner er under forheredelse_eg Roosevelt retter en emfettende og
Videre gjaldt konferansen samarbe'ide øytidelig advarsel om at de som hitt

etter-krigen som den eneste måte å sik-er uskyldige bør passe seg for å komm
re verdensfreden på/ og skape velstand inn under disse bestemmelser, for de
verden over. Også den kinesiske ambas- asjoner vil forføl e kri sforb te
sadør i Moskva undertegnet en overens- til verden -S  ende og vil overgi dem ti
komst om internasjonalt samarbeide et- anklagdrne. De krigsforbrytere som ik .
ter krigen. I London skal det opprettes e kan iokaliseres til bestemte land,
en europeisk råAgivende kom-ite som il bli dømt etter bestemmelser av de
skal behndle og forelegge alle spørs- 3 nasjoner.
mål som kan oppstå. Kommunikeet gikk
så over til å behåndle 4 deklarasjoner Ponferansen ble avsluttet med en middi
som er sendt ut.  .• i Kreml hvor Stalin i en tale hyldet
le De fire nattoner_vil opptre sammen oosevelt og Churchill, samt generale .

etter  krigen ( .S.A,-StorbritEnia- e Montgo-mery og Clark og videre
Russland og Kina) og hindre enhver a- e alliertes krigsmarine og handels..
gresjon fra hvilket som helst annen låte
mekt. Det skal dannes en internasjonal

,
v V v

erganisasjon, hvor alle land kan delta rigsnvhetene.
på like fot. De fire lands militmre

 
Russerne har stengt retretten frd Kr:
angs Asovske hav har de rykket fram :

ilmarsj, erobretiGenitsjesk og Asianta
ova og står etter siete meldinger 5
m. fra Perekopeidet, og har dermed al
skåret.jernbanen og veien til Cherson.
Lenger nord har andre styrker på man
fra Melitopol nåde fram til Dneper,  (5
den høyre flanke av eisse styrker stå]
are 35 km. fra Niktpol.
1nne i Dneperbuen raser et voldsomt

slag om Krivoj Rog hvor tyskerne sett
alle krefter inn for å hindre eller i
vertfall utsette et nytt Stalingrad.„
I Kievsektoren og ved Leningrad trel
er svmre russiske troopestyrker sam-
en
iste. Engelsk sending k1.21.
Perekor — erobret:  6000  fanger •1 de'

avsnitt si3tedage. v V v



distribuanter rnr
cverrakt oss betydelige beløp som .=.;n
samiet sammen fra våre 1esere,  Vi  ta2.-
ker, ikke bare for pengene: men for
den erkjennelse som ligger'nak og den
arbeidsglede som støtten skaper,Takk.

V
5Lkurjyemask1ll. En av våre medarbeldere

gjennom lengere tid, deltar også i ses-
net M.11egalt" arbeide, og trengsr

dette en skrivemaskin, net
har hnttil ikke vært mulig å skaffe en
7,a9kin på ordir= måte, livsftor vi opp
eordrer de av våre lesere som kan av-
se en maskin og som kan komme i" for .
bnnelse  red  en av våre distr:ihunntor,
å stlfle gaskinen til disposisjonaTy-

ristller ingen rolle. Helier ikke
.•.:entw,11 pris,Om ønskes kan maskinen
Libakeleveres etter krigen, om mulig,

håper i neste nr, å kunne kvittore
r mottngelsen av en skrivemeskn.

V
tter oppfordring fru høyere held

eicrigir vi følgende fra det officiøse
ressebulletin" av 26.f.m. og cppfor-

Crer våre lesere til å sette seg grunn
inn i

12.2.E21£12
hS.lturfronten. Kulturtinget 24/9-1943
ble åpnet med en tale av minister  Itg-
'Tesang. Ett—nraIt-e han av randets
blomstrende kultur som han innkasser-
te til fordel for N.S. Han truet a11e
som ikke vilee medvirke, Han fant sin
linle i N:S.program pkt,24 “Fritt
f.nesliv med organisert se3vstyre under
statens tilsyn", Han uttalte:"Til
dew som Vil gjøre en'Erlig innsate for
norsk kultur rekker vi hånden til
ovheidL Til dette svarer alle gode
nordmenn: Vi løfter ingen hånd til
ssmarbeld. Vi unndrar N,S, vår støtLe.
.srske kunstnere holder sin sti rer,
og publikum slutter opp om demi solv
om det for begge parter skal bety of-
fer  -„g  forsagelse. Etter den linje

vi Kulturfronten som Sen er
deg:
kP Følgende forlag er boykottet og

.•,gcuo må k.iøpe bøker merket med disse
1:hmeers nuvn - uansett om bøkenes
L LrJbolcl  og emne ser harmløst ut:
elix Forlsg - Kombans Fo4a_g - Cen-

irrelforilaget - Guntiar Stenersons-FOr:
I .g '1',74.Stenersens Forlag
lorlag - Segelcke Thraps Forlag  -
hriPrJag-

Gyldendal Norsk Forlag er nazistilsk
cdet, Nve bøker fra Gyldes.dsi pr boy-.

kuttet, Eldre litteraturkinssikere
og skolebøker fra Gyldendal er ikke
boykottet, Nazisten Lars Hanåens sam--

v V

(7.2. -.1(31) Jid ,.'yldendal  er boykottet.
. 'if,Ascheficg (': Uo's Forlag fikk i som-
'mcer na.00t;ls:c. "konsulent" som etter
.srcce - eg re - :'1114-irdepartementet skal
:kontruLere forLagets bøker. Dermed er
.ieschehoJgs nye b9:ker boykottet. Eldre
:IF.ts-cerr  og skolebøker fra Aschehoug
! 02 1:ks hoykottet,
; se-Htee -., flm
i ITsoides'i,nerto2et, Det norske teater

.1-,3fIc",,- i - r-  t.^-jr ici--f-a.stie---frairfi-a-
:Zi:Ån-le p.h nboykotten vært nødt til

ste-lke-:frontforkortning er boykot-
;tets Abc. 3 teatre har N.S. sjefer.
H'oykotten er helt gjennomført.FOr Na-
;tiongltbeaterets vedkommende i over 2
iår.Let er en bedrift av publikum. Ved
:de arire tpatrene i Oslo har publikum
,demorstreYt got tendenser til innbland-
ling, SkuespUlerinnen Hilda Fredriksens
gjostasnill i "Hedda Gabler" på Bet

..nye Lcater ble oppgitt p.g.a. trusse-
Llen om boykote av denne forestilling.
! Gsde norske skucspillere tar ikke noe

larbe-ide utover nva deres kontrakter
Istrons:„ fornifkeer dem tit Driihnk-år

Aof"en-611ge riplesninger, og -S-Fridt mu-
;,:ig eg).„ ..liseepgdsjementer.
: -Publikem over hele NofUfloykotter
j5i neingsfilmsn "Snngen til livet".Til

ieem i_s_cw, eÆlner de lange leinokgnr i
.0slo er det nødvendig å innskjerpe:
' .f.ngen god nordmann  går  i dag på tys-
I..e :d.timer",

Cm essdre norske filmer kommer .det be-
,ske etterhvert,
: Tr"le- VI:

I lngen gsd norak kunstner  gir  i  dag
v;r:rr.i-i'll 'ronsert. HFn opptrer ikke

som sclis'o  v&O  orkesterkonserter.
i NdS.forsøkte 1941/42 med skarpe inn-
;-rreo -c' r-lekklivetrEr. rekke kluistne-
.re b2c nektct å opptre i Aulaen, i de
berikteee "hringkastingsbetingelser"
ble .ie p.:,1,,gt å opptre i den n&zistis-

!ke kringkastning,Disse angrep på kunst-
'nernes frihet ble siden trukket tilba-
ixe ce-i 2,:.: torsokte en ny forvirrings-

LektikkJ:esnAstet var at publikum ikke
ilenger-vioste hvilke konserter de kun-
He 'l. p?: sg hvilke de skulle sky.Nazi-
ikunstrnure sow Otnes og Brandt-Rantzau
ioem7t drrfor fuLim hus.
! Grteg-Festlighetene ble utnyttet til
e 2 -fercet11.Linger. FilharmoniskI - a

iSeisksp hrr hstt en stormfull og far-
' 1 r" t t i

eblikui pår ikke på solistkonserter.
Hhubjesm :3kal iheo gå på FilhaFiiiiniskcs
ikenne—ti-7/ ..-- .31-1.oTer skal ikke opPfFe _.___
' Det'Le er en pgrole.Den kan ikke  dis-
ka,cr hare :_føjgcs, Det advares mot

Ll_lc -rorå:" på å skape forvirring.


