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LAND
og FOLK
Krigen har etterhvert økt i grusomhet, og den er som
blitt total.
At kricen er total vil si at alt produksjonsliv
os alle reserver settes inn 1 krigføringens
tjeneste.
For Norge som
okkupert land må dette føre med seg at landets befolkning treffer åtgjerder som har til hensikt å bremse produksjonslIvet
mest mulig.
Det følger
uten videre av dette at landets befolkning plikter å nedsette arbeidsytslsen til det minst mullge.
Dette gjelder alle bedrifter, offentlige som
private, uansett om de direkte arbelder for tyskerne eller ikke,
Nr det gjelder den aktive sabotasje, er det uten videre klart at det er
mance bedrifter og innretninger
i dette land som er så viktige for Tyskland at våre allierte har full rett til å ødelegge demt da en slik ødeleggelse utvilsomt vil bidra til å forkorte krIgen.
Safremt denne ødeleggelso kan skje med mindre risiko for nordmenns liv ved sabotasje inn n
ifra enn f,eks.vtd bombIng, er man ikke bare beretticet-men
forpliktet
til å velge sabotasjeveien.
Man kan derfor på ingen måte generelt fordømme sabotasjen t men målene og midlene må velges av ansvarlige menn, oL,
lkke av dilettanter
som får lyskil
For oss er det lkke
å leke krig.
godt å ha noe begrep om hvem som har utført de såkaldte sabotasjehandlingor ved jarnbanene (brannen i Aulaen var en provokasjon),
men det er sannsynlig at det var tyskerne eller nasIstene som satte det hele i seene, da
utføringen RV sprengningene
skal være helt dilettantmessig,
oE formllene
med sprengningene se, bagatellmessige
at de ikke kan være.utført av ansvarlige nordmenn.
I paroleform vil vi derfor resymere hva vi ovenfor
har gitt uttrykk for:
a. Du olikter av alle evner a nedsette din arbeidsb. Artiv sabotas'e
Vtelse til det minst munge
hvor Du enn arbelfl,
V
I 1=Du deg-borte
ra inn
ansvarlige
krZrEaT. in-nonrcflITEr u erLor
lsndots gronser krever din as=nse.
Nyhetene 5, desember 1943.
Rusiland.
nivite-Russland
utkjempes det hårde kamper
området nordverrEF-Propoisk,
etter at on ny russisk offensiv har ført til at en
mengde nye steder er befrIdd.
Russiske styrker rykker frem gjennom ulondt terren
i retning avdo storkt befestede tyske stillinger ved Mogilev
og Propoisk.
Senere meldinger går ut på st 30 steder til er inntatt, deriblandt byen Chaltsch som ligser på jernbanon til Sljobin.
Flere tyske
motangrep er slått tilbake mod store tap 'for fienden.
Hele den vestlIce
bredd av elven Sohsj mellom Gomel og Propolsk er på russernes hender,
Inne
Dnjeprbøyningen
bruker tysk rno store tanksavsperrincer
i sine motancrep i Tsjerkassyområdet.
5 ang-ep etterhverandre
ble avbrutt av russcrne
løpet av et døgn,
Av '70 tanks som tyskerne brukte under et ancrep ble
24 ødelact eller skadst.
Tyskerne hadde over 1000 faldne i dette omrLde
igår.
- Syd for Krementsjug bis flere tyske støttepunkter
erobret under
russernes fremstøt mot Snwnenka.
- På Krim fortsetter kampene med fremeang for russerne.
De heftigste kampene
pågår ved KertSj.
I det indre av
helvøya har russiske gerlljsstyrker
opprettet sine egne luftruter mellom
sine for&jellige støttepunkter.
- Fra Moskvs meldes at den første dom er
svsact over en tysk kricsforbryter
i Russland.
Dommen ble avsact av en
feltstannrett i en landsby vest for Krenentsjug
og resulterte I at forbryterGn ble hengt i det samm
tre han selv hadde gitt ordre til at uskyldige
ressere skulle hanges i. - En kjent russisk forfatter, Ilja Eherenburg,
skriver st følgen av de britiske luftancrep mot Tyskland kan merkes på de
Syske soldsters moral i Russland.
Langs fronten ligger strødd flyveblader
som forteller de tyske soldatene om ødeleggelsene
hjemme.
Tyske soldater
nom hsr vrert på permisjon I Tyskland har forbud mot å snakke om ødelegcelsone når de vender tilbake til Russland,
Italia.
På den 5. armes front har allierte styrker befestet de stillincer
vunnet nordvest oc rykker videre frem mot de tyske støttepunkter i
det fjellendte landskap.
- Den 8, arme hur hatt ny fremgang (7, har erobret
San Vitto som er et vlktig knutepunkt.
Fremskutte
allierte styrker står
25 km fra Pesesra.
De tyske tap i mannskap oc materiell er meget store
på begge fronter.
Britiske destrpyere har deltatt i angrepene på den 3.
armes fronte
Vestfronten.
Britiske mosquitos hsr angrepet mil i Vest-Tyskland
i natt,
Lt -ber &rihe operasjon saknes et fly. - Britiske jagerbombefly skjøtnod
el
tyske Dornisrfly av en styrke på 14 fly overNederland
i går,
Amerikanske

-cn-th:TF

-2jagerbombefly angrep tyske flyplasser i Vedorland og skjøt ned 7 tyske fly
Hverken briterne eller amerikanerne hadde noen tap under disse operasjonor,
I går kvold var brannen i Leipzig i full cang etter det britiske angrep
natt til igår, da 1500 tonn bomber ble kastet ovbr byen,
Tysk telegrambyrå har innrommet at der er voldt ødeleggelser
i deler av. byen.
- Det
har ikke var-b noon tysk flyvirksenhet
over Stor-Britannia
i løpet av de
tre siste netter
Nyetene
6. deSember 1943.
SH-f- OITerklag
fFa-Ch -urehill, Roosevit og Stalin er idag blitt offent-:
ligclort.
I denne orklæring heter det ab representantene
for de tre stormakter har vmrt ssmiet i 4 dager i Iran, og har utforme't og bekreftet de
felles politiske beslutnincer
on at landene skal samarboide nL i krigens
tid og i tiden etter krigen.
Representanter
for de,tre lands militmre
krefter har ogsi, deltatt i konferansen,
og har samstemmet sine planer for
L «delegge Tyskland militært,
De er blitt enige
operasjoneno fra sst,
vest og syd, og ingen makt pa jorden kan forhindre
fra a sudelogge
Tyskland til sjøss0 til la.nds og i luften.
Angrepone
hensynslsse
og tiltagenden
Den overenskomst man er kommet til garanteiu et seieren
vil vinns,
og at en verdensfredkil
oppniles. Ved et aktivt samarbeide
mellom do store og de små stater ser man med tillitsfullhet
frem til den
.
dag alle folk igjen kan levesitt
eget frie liv,
Russland, I Hvite-Russland
gjsr tyskerne h&dnakket
motstand.
Russerne
cur infalertid fr eM mot Mocilev og Propisk oc ;Sijobin.
I Dnjeprbuen er
kraftig tysk motstand avvist ved Tsjerkassy.
Italia.
Der er hi.rde kmnpor pä begge fronten
-Den allierte fremgang er
Tari -S-5/71 og vanskelic.
Den 5. armo ster 16 1nm nord for Sanf„roolven.
Tyskerne fører stadig freM forsterkninger
av panser og infanteridivisjoner.
Ankona har vært utsatt for fltangrep, likeldes Pesoara.
Allierte fly
har ancrepet havnen i byen Split, og oppni-dd fulltreffer pi. et hondelsskip
utenfor kysten,
Vestfronten
MS,1 i Nord-Frankrike
er angrepet av britiske fly.
11 tyske
ned.
En alliert jagor og 11 store bombefly savnes.
Heller ikke inatt var der noen tysk luftvirksombet
over Stor-Britannia,
Nedgaggen i produksjonen
i Siemonsfabrikkene
o A2E.G
i .Eerlin har vært
30 - 40 % sideh 22. november,
Atlanterhavet.
Arlierte fly har vunnet store seire I Atlanterhavet.
I
"gC,MFG s-611:1-ifarte i 8 dwer
har de senket 6 U-bter.
Britiske
amerikandre
oE kanadiske fly tok del i kampene.
. •
Sekrotseren i det danske r6d i London holdt igår on tale til de narske
studenter.
De dansk
studonter takker sine norske kolleger for deres
striaende eksempel.
Indignasjonen
i do svenake aviser er stor over
Ribbentropls
avvisning av den svenske protest i anlednirt: de norske
studenter.
Britiske kvinners akademl.sko forening har sendt en bilsen 7
til de norske studenter hvd- de uttrukkei- sin snati
oa sin beundrtng
^Tor dercs holdning,
mennesker har deltatt i et fskkeltog gjennom Stoekholms Eater til
den Norske Logasjon.
- Svensk krini;kasting h
meddelt nt den finske
regjering vil ovanbringe de finske universitters
protest til don tyske.
roujering.
- 71 Zurieh har det vErt holdt ot møte av tre tuson studenter,
som har protestert mot ovel'grerene mot de n.:dske studerter.

