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Aldri har et folk hatt
slike betingelser for a
vlnne en krig som tys-
kerne idag.
( Goebbels, medio aug-
gust 1943 ).

UKEOVERSIKT 6—13 SEPT.

DEN HURTIGSTE RUSSISKE FRAMRYKNING HITTIL
OSTFRONTEN: Pa sydav-
snittet har den rede arme full-
stendig befridd Donetsomradet
Stalino er gienerobret. Ved Det
asovske hav er Mariopol tatt,
og russerne gar pa en bred
front over Kalmiuselva. Rett
noid for Mariopol er Wolnovka
tatt. Den 11. sept, tok rus-
serna Tsjapina, 70 km fra
Dnjepropetrovsk. Litt lenger
noxd er bl. a. Gri^chung, Bar-
venkova og Michailovka (20
km nord for Losowa) tatt.

I framslotet mot Kiew har
den rede arme nadd store re-
sultater. Vest for Konotop, som
rr i russernes hender, er det
viktige jernbaneknutepunkt
Bachmatsch stormet. og der-
med er hovedjernbanen som
forbinder nasistenes armeer pa
mellom- og sydavsnittet av-
brutt. Den 12. sept, meldtes
at Pliski var tatt, 25 km len-
ger vest. 80 km noid for Ko-
notop har russerne gatt over
flva Desna og det kjempes
om Novgorod Sjeversk. Bjel-
gorod er omgatt bade i nord og
syd. I nord er byene Ljudinovo
og Bytoschier tatt.

Nasistene tap pa ostfronten
' i tiden 5-7 til 5-9 er blitt opp-
gitt til: 420 000 falne, 36000
fanger og med sarede er en
os en halv million tyske sol-
dater satt ut av kampene. Vi-
dere har tyskene tapt: 5729
fly, 8400 tanks, 5193 kanoner,
28000 biler. Russerne har erob-
ret: 1041 tanks, 2018 kanoner,
~i382 maskingevaerer og 7853
biler.
ITALIA (Generell oversikt se
siste side.) Det meste av den
italienske flate er na i allierte
havner. 4 slagskib, 7 kryssere
og 10 destroyere er kommet

til Malta. Brohodet ved Nea-
pel blir utvidet. Den viktige by
Salerno syd for Neapel er be-
satt av den amerikanske 5.
arme. I Rom var det gate-
kamper mellom tyskere og ita-
lienere fer byen overga seg.
Turin forsvarte seg tuna pa
lordag. I Milano ble 4 tyske
kompanier revet opp for byen
kapitulerte.
Senere meldes: I allt er 29
krigsskib gatt inn til Malta. De
er i full kampdyktig stand.
Og*a til andre allierte havner
er italienske krigsskib gatt inn,
bl. a. 16 ubater og enkelte
lasteskib.

De allierte tropper fra Ta-
rento har erobret Brendisi, en
viktig flatehavn pa Italias ost-
kyst. Den 8. arme star i linje
Catanzaro til St. Suvero. I
Neapelomradet utkjempes har-
de kamper mot tyske tropper.
Na^-istene setter inn store fly-
styrker. Allikevel har de alli-
erte kommet lenger med land-
settingen enn opprinnelig be-
regnet. Den 11. sept, ble 18
tyske fly skutt ned over Italia,
mot 7 allierte. Det er utbrutt
streiker i Turin og Milano.
FLYKRIGEN Ludvigshafen,
Mannheim, Stuttgart og Miin-
chen har vsert bombet. Like-
ledes mal i Frankriket, Holland
og Belgia. I august ble 16 000
tonn bomber sluppet ned over
Tyskland, 3000 over Italia. I
Vesteuropa ble 200 tog adelagt
av flyene. Den 11. sept, fley
en meget stor styrke allierte
fly innover Frankriket, og an-
grep militaere mal. Norske ja-
gere skjot ned 3 Fockewulf 190.
Samme dagen skJ0t polske
flygere ned 5 tyske jagere over
Biscayabukten.

SJ0KRIGEN London melder
at det i Nordatlanteren i august
ble senket like mange ubater
som allierte skib. Det norske
admiralitet melder at lette
norske marinefartoyer angrep
tysk skibsfart utenfor Kristian-
sund. Et forsyningsskib pa
4000 tonn ble skadet uten eg-
ne tâ >.
ST1LLEHAVET De nye land-
gangene pa Ny Guinea har
isolert japanernes viktige stil-
linger ved Lae og Salamua.

j Ved Salamua er den siste for-
i svarslinje gjennombrudt.
I DANMARK fortsetter sabo-
tasjehandlingene. Et dampskib
er sprengt i Kobenhavn. Det
er kastet bomber inn i et ho-
tell hvor det bodde tyskere.
SVERIGEs regjeiing har igjen
sendt en note til Berlin ved- ,
rerende senkningen av de to
svenske fiskerbater. Svenskene
forlanger at tyskerne skal gi
varsel for de skyter.

Et skuespill om det norske
folks kamp, skrevet av Alex.
Kielland, er forbudt etter 2
dagers oppferelse Stockholm.

Etter forlydende ble 650 nor-
ske offiserer sendt til Tyskland
natt til 7. sept. De 1000 fang-
ne offiserer var oppdelt i 8 kom-
panier. Av disse er 2, og 4.
fremdeles i landet.

BBC sender pa dansk:
kl. 7.15 pa 49 og 1500 m, kl.
12.15 pa 19, 31 og 1500 m,
kl. 18.15 pa 25, 31 og 1500 m.
Amerikansk sending tirsdag,
torsdag og lardag kl. 22.15
pa 31, 41 og 1500 m.

VIS OMTANKE N l R DU
SENDER AVISEN



LYS FORUT

Diskusjonen gar om Norges
framtidige styreform. Det er
bare rimelig. Vi er et folk i
en tunnel, pa marsj — na
skimter vi lyset ved utgangen.
Vi spor oss; Hvordan er det
der? Hva skal vi gjore?

Det som ikke er sa rimelig
er at hver enkelt vet sa inner-
lig godt hvordan han skal gjere,
hvordan det bor gjeres. Og
ingen vet det sikrere enn de
som er darlig orientert.

Prestisjekamp og hevnfolelse
og gammelt nag blander seg
inn i de pa forhand vaklende
resonementer og skjerper man-
ges standpunkter, slik at de
blir unodig ytterliggaende, i
en eller annen retning. Folk
har fatt smak for a avskaffe,
avsette, fa slutt pa og henge
opp — i tankene. Sa svsert
meget ligger det vel ikke i alt
dette nar det kommer til styk-
ket. Sikkert er det i alle fall
at vi leker litt lettvint med
ord og begreper, fordi vi sav-
ner orientering.

Men det kan ikke orienteres
na. Det vil bringe planer, in-
stitusjoner og mennesker i fare,
slik at planene ble kvalt, men-
neskene borte. Det er bittert,
fordi vi var vant til apen dis-
kuf-jon. Men vi far baere det.

Det vesentlige er at det
handles i hemmeligbet, det
treffes p r a k t i s k e tiltak.
Desverre verserer her rykter
om disse som er vesentlig feil-
aktig.

Vi har en regjering. Viser
ikke vi den tillit, far den ikke
fotfeste i det dagl:ge samar-
beidet med vare allierte. Og
det er nettopp det den ma ha.
Vi har fatt lovord for mot og
fasthet sa lenge vi famlet i
rnorket. Hand grep hand under
vandringen.

Det ma ikke kunne sies om
oss at de framrakte header ble
til knyttede never sa snart vi
skimlet lyset forut.

SEND AVISEN VIDERE

Kvinnene i den engelskc
krigsproduksjon.

Bruk mindre og produser
mere ! Slik lyder parolea i kri-
gens England. Og parolen er
blitt fulgt. Forbruket av klaer
er gatt ned med halvparten,
av papir med 4|5; bare 10 pet.
av stalet gar til sivilt bruk.
Alle naeringsmidler unntatt
bred og poteter er rasjonert.
Det minskede forbruket frigJ0r
reserver til produksjonen. Pro-
duksjonen av krigsmateriell
er na tre ganger sa stor som
i 1940 og flyproduksjonen viste
for de tolv manedene som
endte i mars i ar 30 pet. ok-
ning fra foregaende ar.

Disse gode resultater skyldes
omhyggelig planlegging og ar-
beidernes store innsats. 70 pet.
av den voksne mannlige be-
folkning er na i vepnede styr-
ker eller arbeider i krigsicdu-
strien. I desember 1942 var
1 mill, beskeftiget i flyfabrik-
ker. Mobiliseringen er nesten
total. 8 mill, kvinner og menn
er i dag knyttet til krigsindu-
strien. Ingen kan forlate sin
plass uten tillatelse og arbeids-
ministeren kan dirigere arheids-
kraften dit hvor oppgaven
krever den. Over 5 mill, kvin-
ner og menn har forlatt sine
heimer for a reise til nye ar-
beidsplasser.

2 mill, av arbeiderne i indu-
strien i dag er folk som for
ikke har hatt industrielt ar-
beide. Arbeidsministeren st0t-
tes av et rad av arbeidere og
arbeidsgivere.

2 mill, kvinner er i dag re-
gistrert og derav har hundre-
tusener meldt seg frivillig. Ogf a
i tungt arbeide tar de rikelig
del. I den kjemiske er 52 pet.
av arbeiderne kvinner. Halv-
parten av sperreballongenes
betjening er kvinner. Ogsa
med radiopeiling arbeider de,
og i flatens fly er de fotografer.
De reparerer ubatutstyr og
arbeider pa skipsverfter, kort
sagt, Englands kvinner gjor
en innsats for den felles seier
som er uvurdelig.

Fsele forhold nordpa.
I Nord-norge farer tyskerne

hardt fram for tiden. Saledes
meldes fra Bodo at de lopet
av sommeren er gatt i gang
med a skyte ned den delen av
bebyggelsen som var uskadt
og til dels den sparsomme
og beskjedne nye bebyggel-
sen. Alt det som «hemmer
utsikten» ma falle. Annenhver
hustomt sprenges til tankgrav
Bunkers bygges i annethvert
kvartal. Sjofartsbygningen, et
stort betonghus pa kaien, ble
skutt ned med tre kanonskudd,
likedan flere privathus og res-
tene av Norges Bank, som
delvis var reparert. Folk vet
aldri nar neste eksplosjon kom-
mer. en kvinne ble drept av
steinsprut mer enn en km fra
stedet. Ingen hensyn til for-
siktighet blir tatt. Hageeiere
fikk ordre om skjaere ned alle
baerbusker. Noen som lot et
par busker sta tett inn til
huset fikk straff. Mange av de
spartanske beboelseshusene er
sa sterkt skadet at folk ma
flytte. Mens matsituasjonen
ikke er sa verst, er boligfor-
holdene etter hvert hlitt umTi-
lige Selv de aller beskjedneste
krav kan ikke lenger tiifreds-
stilles, og na gar det mot
vinter og totalt morke igjen.
Mange har derfor valgt a flytte
til slektnin<jer inne i landet
eller til Lofoten.

I Bodo var det fire tanrj-
leger, na er det bare en igjen.

Ved rekvireringer gar tys-
kerne na fram uten a dekke
seg bak selv det tynneste skinn
av rett. De rover det de tren-
ger og sparer formalitetene.
Befolkningen gruer for vinteren
men holder motet og motstan-
den oppe.

Rosverdig opptreden.
Enkelte norske entreprenor-

firma har truet med a legge
ned arbeidet om de ble tvun-
get til a ta imot tvangsut-
skrevne arbeidere. Trusselen
har virket.



SOVJETSAMVELDETS FREDSMAL
Den rode armes stralende

seire i ost motes ikke alltid
med entuiasme. Av og til kan
en hare sporsmalet : Hva sa,
kommer russerne hit, skal vi
fra asken i ilden ? Sporsmalet
blir gjerne stilt av folk som
onsker at nasistene og bolsje-
vikene skal sla hverandre ihjel.
Dc glemmer at det hadde sett
darlig ut for friheten var om
ikke russerne hadde kjempet
sin stralende kamp. De kjenner
lite til forhoMene hos var store
allierte og til Sovjetunionens
virkelige interesser, at de lar
jamle instiokter og fordommer
lope av med seg.

La oss se pa Sovjetunionens
prinsipielle fredsmal slik som
de framstilles av den svenske
professor Nils Ahnlund i en
brosjyre som nettopp er ut-
kommet i Sverige.

I sept. 1941 godtjente den
russiske regjering Atlanterhavs-
erklseringen. I en tale (i. nov.
samme ar sa Stalin: «Vi har
ikke og kan ikke ha slike krigs-
mal som a erobre fremmede
territorier og underkue frem-
mede folk, enten det na gjeller
Europa eller Asia, som ogsa
omfatter Iran. Vi har ikke og
kan ikke ha slike krigsmal som
a patvinge de slaviske eller de
andre undertrykte folkene i
Europa, som venter hjelp fra
oss, var vilje og vart regime.
Vart mal bestar i hjelpe disse
folk mot hitlertyranniet for at
de siden kan innrette seg etter
anske pa sitt eget omrade.»

Allianseavtalen mellom Stor-
britannia og Sovjetsamveldet
inneholder bl. a. en passus om
britisk-russisk samarbeide «for
a organisere sikkerhet og oko-
nomlsk velstand i Europa».
De kontraherte parter skulle
handle etter to grunnregler :
Ikke soke utvidelser for egen
del og ikke blande eeg i andre
staters indre anliggender. i den
amerikanske erldsering som
fulgte pa denne allianseavtalen,
blir malet for samarbeidet an-
gitt som «trygging av de freds*

elskende folkenes fred eg sik-
kerhet etter krigen».

I et kommentar 6. nov. 1942
! sa Stalin at malet fcr koali-
sasjonen var raseherredommets
avskaffelse, likhet mellom na-
sjonene og territoriell ukrenke-
lighet, de slaviske folkenes

] frigjarelse og gjenopprettelse
| av deres suverene rettigheter,
rett til det regimet de selv
onsket, gjeninnforingen av de-
niokratiet og hitlerismens un-
dergang. «Vi for var del tynges
ikke problemet om hvorvidt
Tyskland skal 0delegg»-s, for
det er like umulig a edelegge
Tyskland som a odelegge Sov-
jet. Men det er mulig og ned-
vendig a edelegge hitlerstaten
og det er vart forste mal. Det
er ikke var hensikt a odelegge
hver eneste vaspnet styrke i
Tyskland, for dette er umulig,
men det andre malet vart er
a odelegge hitlerarmeen.» Vi-
dere erklssrte Stalin at en matte
skjelne mellom det tyske folk
og hitlerismen, hvilket forte
med seg en erklaering fra Eden
i Underhuset i mars 1942 om
at dette synet ikke var ufor-
enlig med britisk politikk.

Mange uttalelser fra russisk
side gar ut pa at de baltiske
omradene og Bessarabia utgjor
organiske deler av Sovjetsam-
veldet. Likeledes retter Stalin
seg mot Polens krav om gren-
sene fra 1922 og hevder rett-
messigheten av at de ukrainiske
og hvitrussiske omradene blir
innlemmet Samveldet. Spors-
malets kjerne har for Sovjet
sannsynlig vssrt mistanken om
en barrierepolitikk ikke bare
rettet mot Tyskland men ogsa
mot Soviet. En tale av U.S.A.s
visepresident Wallace i mars
i ar, blottet pa oppsiktsvek-

j kende mate frykten for at
denne konflikten kunde fore
til en ny tysk-russisk avtale
om ikke den slags mistanker
ble fjernet. Men etter Stalins
dagsordre 1. mai i ar hvor

] han sier at Sovjet helt ut
stiller seg bak kravet om ak-

sens kapitulasjon uten vilkar,
kan en ga ut fra at samarbei-
det er sikret i det navserende
stadium av krigen. Tilnermel-
sen til de 0vrige allierte, saerlig
til U.S.A. ble markert fra
Moskva tre uker senere ved
den uventede opplesning av
Komitern.

Som vi ser er det ingen ting
i Samveldets prinsipielle syn
pa fredsmalene som er sa tru-
ende at det behover a gi folk
sovnlose netter.

PRAVDA meddelte nylig at
Kirovverket fra Leningrad og
Charkows motorfabrikk, som
begge i lopet av krigen er
flyttet til en by i Ural, er
blitt slatt sammen. Produk-
sjonen i hvert av verkene var
like for sammenslutningen
sterre enn den samlede pro-
duksjonen deres fer krigsut-
bruddet. Samtidig opplyste be-
driftens direktor, Salzman, at
kvaliteten av de framstilte
stridsvogner og motorer blir
stadig bedre.

Samme dag som Quisling gjorde
gjeldende den militrere straffe-
lov av 1905 og dermed hevdet
at Norge er i krig pa Tysk-
lands side mot de forenede na-
sjoner, lot generaloberst Fal-
kenhorst de norske offiserer
fengsle som tyske krigsfanger
og tilkjennega at Norge er i
krig mot Tyskland pa de for-
enede nasjoners side.

Det meldes fra Fredrikstad
at politimesteren der, NS-man-
nen Hakon Kristoffersen. ble
grepet av panikk etter mordet
pa politifulmektig Eilertsen
og er flyktet til Sverige.

Alle kvinners blad er blokert.
Helt siden Gyldendal Norsk
Forlag ble overtatt av nasis-
tene har forlagets boker og
skrifter hert til dem som en
ikke kjoper. Men folk glemmer
og mange legger ikke merke
til hvor et slikt blad utkom-
mer. Alle kvinners blad er
blokert. Det ma ikke finnes
i noe norsk hjem.



ITALIA SOM NY KRGSSKUEPLASS
Begivenheten i Italia kom

neppe helt uventet pa nasis-
tene, likevel tyder enkelte ting
pi at en viss overraskelse med
hensyn til tidspunktet gjorde
seg gjeldende. Noen fa timer
for vapenstillstanden ble kunn-
gjort meldte Berlinkringkas-
teren at en ny tysk ambassa-
dor var utnevnt.

Grunnen til at vapenstill-
standen ble proklamert forst
flere dager etter at Badoglio
hadde oppgitt sine forgjeves
forsok pa a underhandle, var
sikkert de alliertes 0nske om
a trekke flest mulig tyske
styrker til Syd- og Mellom-
Italia for sa a avskjsere re-
trettveien for dem. Det er
enna for tidlig a si i hvor
stor utstrekning dette vil lyk-
kes ved landgangen i Neapel-
omradet og ved eventuelle se-
nere landsettinger Iengere nord.
I alle fall kan en regne med
at tyskerne vil ha vanskelig
for a trekke seg tilbake, bl. a.
pa grunn av bombingen av
kommunikasjonslinjene. Den
tyske besettelse av Rom har
sannsynligvis som sin vesent-
ligste hensikt a sikre seg kon-
trollen over sambandslinjene.

En kan regne med at tys-
kernes gamle plan om a opp-
rette en forsvarslinje i Nord-
italia na vil bli realisert. Men
det skjer under helt andre vil-
kar enn de har hapet. De 18
"20 tyske divisjoner vil na bli
nodt til a ta opp kampen uten
sine tidligere vapenfeller og
samtidig spille rollen av be-
settelsestropper i et land hvor
folkets motstand sikkert vil
oke etter hvert. Den sakalte
nasjonale fascistiske regjering
vil nok kunne skape en del
forvirring, men den vil bli
motarbeidet av Badoglio og
av de 5 antifasciste partiene,
Disse sendte ut allerede dagen
etter kapitulasjonen en opp-
fordrind til Italias arbeidere
om a forstyrre og sabotere
de tyske transportene. Den
tyske arme i nord vil trenge

forsterkninger, men dermed vil
vanskelighetene pa grunn av
de darlige sambandslinjene med
Stortyskland gjore seg gjel-
dende. Disse sambandslinjene
hvorav bare to er av virkelig
betydning blir stadig bombet,

Men selv om det skulle ta
tid innen de allierte besetter
omradene nord for Apeninene,
vil de sydligere delene av Ian-
det sammen med Sardinia og
Korsika gi gode baser for ut-
fall mot Frankriket og Balkan.

Det er na innremmet fra
Tyskland at det er kommet
til sammenst0t med italienere
savel i Italia som Balkan, hvor
tredve italienske divisjoner
dannet ca. halvparten av be-
settelsesstyrkene. I Norditalia
vil tyskerne kanskje klare a
awepne sine tidligere vapen-
feller, men pa Balkan kan sam-
menstotene nar som heist bli
alvorlige.

Selv om det ikke skulle skje,
vil de italienske vapnene fa
betydning i det i alle fall en
hel del av dem vil bli overtatt
av jugoslaviske og greske fri-
hetskjempere. Operdsjoner pa

j Balkan vil na kunne bli st0t-
• tet av allierte jagere fra fly-
plasser i Italia. Trusselen fra
den mektige italienske flate er
hevet. Havnen Taranto besatt.

Nye omrader av Stortysk-
land og dets vasallstater blir
lett tilgjengelig for luftangrep.
Denne okede trusselen har sam-
men med det inntrykk som den
rode armes kolosale framgang
gjor i land som Ungarn, og > ul-
garia og Romania, allerede fatt
do fasistiske regjeringene til a
vakle, og folkets press vil sik-
kert oke etter hvert. Snart blir
Tyskland nodt til a sende nye
tropper til vasallstatene. der-
som det ikke vil se regjerin-
gene bli styrtet som i Italia.

Ogsa utenfor Balkan vil ka-
pitulasjon fa betydning. Usik-
kerheten m. h. t. Finnland til-
tar. Interessen konsentrerer
seg ogsa pa ny om Tyrkia

Den 11. august offentlig-

gjorde det finske «Huvudstads-
bladet» et telegram fra sin
Ankarakorresspondent som
gjenga en artikkel av den tyr-
kiske deputerte Hussein Yal-
chin i avisen «Vatan». Her
heter det at Tyrkia er beredt
til oppfylle sine forpliktelser
overfor Storbritania sa snart
visse vilkar i Middelhavet er
oppfylt I folge traktatene
skulle Tyrkia ha ytet England
direkte militser stotte. Riktig-
nok har det fra annet tyrkisk
hold vaert hevdet at landet
ikke vil ga aktivt med i krigen.
Men kanskje er Hussein Yal-
chins vilkar snart oppfylt.

Det asiatiske barbariet.
Vi gjengir her noen tall som

eksempel pa den veldige lese-
interessen i Sovjet. Mihail Sjo-
lokows boker er trykt i 7,6 mill,
eks., hvorav 4.3 mill. Stille fly-
ter Don. En statistikk over ut-
gitte boker i Russland offent-
liggjort av Natonal Book
Council ser slik ut:

Ar Antall verk Trykte boker
1913 26200 87 mill.
1938 40000 693 »
1939 43800 701 »

For a komme fra et land
som etter visse populate tale-
mater representerer det asia-
tiske barbariet er disse tallene
unektelig ganske antagelige.

Hold fronten!
Enkelte er enna ikke klar

over parolen ved utkallelsen
til nasistenes arbeidsmobilise-
ring. Men slavetjenesten skal
saboteres fullt ut. Ingen skal
mote opp. Vi ma ikke vacre
med a bygge vart eget fengsel.
I det siste er enkelte kviimer
blitt mobilisest og det er bare
fa som har forsokt a slippe
unna. Dette gar ikke. Enhver
har a gjore sin plikt. a sta fast
nar turen kommer til en selv.

Pa den britiske landsorgani-
sasjons kongress den 10. sept,
ble Hansteen og Wickstroms
minne hedret.


