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Utviklingen i ost begynner iner
og mer a anta form av en serie
kriser.

(Dietmar, tysk k-ringka&tingsge-
neral)

KONFERANSEN I MOSKVA HAR VJERT VELLYKKET!
Nyheter 1-11.

Den rede arme har nesten full-
stendig avskaret forbindelsen mel-
lom Krim og den .ovrige tyske
front. Byen Tsjaplinka, 25 km
nord for Perekop, er erobret og
jernbanen mellom Perekop og fast-
landet er allerede under ild. Len-
gere est er Novo Aleksjevka gjen-
erobret, dermed er den estlige for-
bindelse med fastlandet brutt.
Sondag gjenerobret russerne i alt
200 byer og landsbyer i omradet
mellom Dnjeprs nedre lep og Det
asovske hav. I Dnjeprbuen fort-
satte de voldsomme kamper. Bare
under to slag ved Krivoi Rog
mistet nasistene 44 tanks og 1500
falne. Et sted forsekte de a falle
russerne i ryggen ved a sette over
til Dnjeprs estre bredd. Angrepet
ble tilintetgjort og 500 tyskere
ble enten skutt eller druknet.

I Italia har det vaert mindre
framgang, men en del strategiske
posisjoner av viktighet er erobret.

Genua er bombet av Liberator
bombefly.

Max Reinart er ded i New York.
45 japanske fly er edelagt under

et amerikansk angrep pa Rabaul.

Ukeoversikter.
Den 28 okt. bret det ut nye

heftige kamper pa midtfronten,
mellom Vitebsk og Nevel. Russis-
ke avdelinger fikk herredemmet
over en rekke viktige veier og gikk
fram med opptil 10 km.

Men kampene i Dnjeprbuen og
pa Nogaisksteppen er fremdeles
de viktigste. Avdelinger av Den
rede arme holder na pa a rykke
inn i gruveomradene omkring Kri-
voi Rog. Motstanden som ytes her
er kraftig for eyeblikket. Den ve-
sentlige grunnen til dette er at
tysk erne sa a si er omringet og
ikke har noen fast utbygd front
a trekke seg tilbake til. Moskva-
meldinger oppgir at kampene pa
dette frontavsnitt allerede har kos-
tet fienden en lialv panserdivisjon

og en hlav infanteridivisjon. Stor
betydning har ogsa de russiske
brohodene ved Kiev og Perejeslavl
i det de binder de fiendtlige styr-
kene som skulle ha vsert satt inn
mot flanken. Den 30 ble det meldt
at russiske styrker var gatt over
elva ogsa ved Saporosje; derved
oppsta det en ny trussel bade mot
Krivoi Rog og mot Nikopol, som
allerede pa forhand var utsatt for
press fra to kanter.

Framgangen fra Melitopol har
vsert uhyre hurtig og en har all
grunn til a regne med at det her
skjedde et virkelig frontgjennom-
brudd. Zapadnija. 80 km fra Me-
litopol er erobret og ogsa Konstan-
tinovka som ligger bare 20 km

, fra Dnjeprs nedre lep er inntatt.
Et stort anntall fiendtlige styrker
er blitt avskaret i omradene mel-
lom kysten og Dnjeprbuens vestre
lop. De presses na mot den 3 km
brede elven pa en strekning hvor
det ikke finnes broer.

Tyskernes tap av krigsmateriell
er meget store. Da jernbanestasjo-
nen Bolsjoi Uzluk pa banen fra
Krim ble besatt. erobret russerne
12 ammunisjonslagere og 800 jern-
banevogner lastet med materiell.
Det er all grunn til a regne med
at en stor del av utstyret som
tyskerne' har fort fram, savel til
de sorligste omradene som til
Dnjeprbuen, vil falle i russernes
hender, isser da russernes intense
bombing av fiendens sambands-
linjer vil hindre tilbaketrekningen
av utsyret.

Slik som forholdene ligger an
for oyeblikket ma den tyske mili-
tserledelse gjennomfore en meget
hutig og vellykket retrett om den
skal klare a unnga katastrofen. Det
er betegnende i denne sammen-
heng at nasipropagandaen i det
siste har tatt til a omtale den
tyske Siegfriedlinje i est. Denne
stotter seg i nord til de Mauriske
sumpene, dernest felger den elvene
Bug og San. I sentrum gar den
gjennom Pripet-sumpene og stet-

ter seg sa til Karpatene for til
slutt a felge Dnjestr helt til Svar-
tehavet.

Nar propagandeministiet na fin-
ner det opportunt a understreke
styrken av denne «0stvollen», kan
en ha grunn til a oppfatte det
som forberedelse pa at alle tidli-
gere russiske omrader snart vil
bli remmet.

Erfaringene som hittil er gjort
i lopet av krigen viser at befest-
ninger har en begrenset verdi.
Men selv om tyskerne skulle klare
a oppholde Den rede arme en tid
ved en utbygget forsvarelinje sa
vidt langt i vest, vil retretten
nodvendigvis fa store moralske og
vaere viktig bl. a. fordi vitale in-
dustrier i Det stortyske rike vil
bli utsatt for ru&sisk bombing.

MOSKVAKONFERRANSEN
President Roosevelt kunngjorde

den 29 at underhandlingene i
Moskva hadde fert til full enig-
het. Forhandlingene nsermet seg
sin slutt og det stod bare igjen
a undertegne dokumentene. Den
amerikanske, britiske og sovjet-
riMsiske presse understreker sin
tilfredshet med resultatene av tre-
maktsmete, Flere aviser framhe-
ver at de tre land aldri har statt
hinannen naermere enn na. «New
York Times» skriver at alle van-
skeligheter i forholdene mellom
de tre land er lest og at en har
funnet fram* til metoder for a sik-
re et varig samarbeid.

FINNLAND Pa den finske fag-
foreningskongress som tradde sam-
men den 25 okt., ble det vedtatt
en resolusjon med oppfordring til
regjeringen om hurtigst mulig og
slutte fred og serge for gode for-
hold mellom Finnland og Sovjet-
samveldet. (Forts, siste side)

Den 16 oktober foretok gestapo
massearreststasjoner i Trondheim.
Telefonen ble stengt. Omlag 100
nordmenn ble tatt, hovedsakelig
gamle medlemmer av arbiderung-
domslag.



LENINGRAD!

Da tyskerne sommeren 1941
stormet astover og nordover var
det ikke mange som ville gi en
sur sild for Sovjets nest storste
by. Men det store skjedde: Nasis-
tene ble stoppet ved Leningrad,
som de ble stoppet foran Moskva.
Hverken her eller der fant de
quislinger til a hjelpe seg, men et
enig folk som heller ville do enn
a se hitlers soldater innenfor gren-
sene sine.

Med Leningrad ville tyskerne
ha fatt et overordentlig betydnings
fullt strategisk stettepunkt, og
byens fall ville sannsynligvis va;rt
avgjorende for hovedstadens skjeb-
ne. Men Leningradbeboerne gikk
maun av huse og kvinner med,
og de holdt byen i 500 dager til
hjelpen kom og heleiringen ble
hevet i januar i ar.

«Hvilken flyktig periode synes
ikke Paris' beleiring a vsere sam-
menliknet med Leningrads skjeb-
ne. Alle som levde gjennom vin-
teren i Leningrad i fjor, har lsert
de menneskelige lidelser a kjenne
i hele deres utstrekning » Det er
Ilja Ehrenburg som sier dette i
en liten boks om nettopp er kom-
met ut pa Arbetarkulturs Forlag
i Stockholm. Den heter «Det kam-
pande Leningrad* og bestar av
sma artikler av forskjellige forfat-
tere som gir et gripende og opp-
muntrende bihede av den and som
over alt viser seg a vffire sterkere

xenn nasienes void.
Det var to fryktelige vintre

Leningradbeboerne matte gjennom
Byen var praktisk talt avstengt
fra tilfersler og neden var uhyg-
,gelig. Mennesker dode i massevis
av kulde og underernaering. Men
Leningradfolket varenig: Heller lide
og de enn a gi opp og leve som
slaver for tyskerne!

Da Madrid kjempet sin fortvil-
te og ensomme kamp for friheten
mot de fascistiske bandittene, for-
stod ikke verden hvilken tragedie
denne kampen var forspillet til.
I dag kjenner hele verden folgene
av Madrids fall pa sin egen kropp!
Men Staligrad og Leningrad vis-
ste hva det gjaldt og tilsynelaten-
de mot et hvert hap kjempet de
og vant. Vendepunktet kom, og
snart kommer friheten til oss alle,
ogsa til Madrid som likevel ikke
kjempet forgjeves. Madrid ga ek-

SVENSK NYORIENTERING
Svenskene har na omsider opp-

gitt h&pet om at russerne og tys-
kerne skal knekke hverandre. Det-
te har fort til et mer realistisk syn
pa den mektige nabo i est. Disku-
sjonen i svenske eksportkretser
om eksportmulighetene etter kri-
gen gir et tydelig bevis for dette.
Ledende svensker har sterkt un-
derstreket betydningen av at ut-
videt handelssamkvem med Sov-
jetunionen etter krigen. Det er pa
det rene med at et slikt handels-
politisk program forutsetter en
saklig innstilling til Russland. Pro-
fessor Ohlin uttaler saledes at «den
svenske almenhets skepsis mot og
manglende interesse for alt russisk,
som er betinget av historiske tra-
disjoner fra andre tider og andre
forhold, bor vike for en mef opp-
lyst innstilling».

Diskusjonen om disse spersmal
har hittil munnet ut i et forslag
framsatt fra svensk industrihold
om opprettelse av et russisk insti-
tutt ved Hoyskolen i Stockholm.
Instituttet skal bl. a. soke a frern-
me kjennskapet til russisk sprak-
kultur og okonomi.

Instituttforslaget er selvsagt
sterkt preget av den vanlige sel-
gervelvillighet overfor en mulig
kjoper. En er villig til a strekke
seg langt for a ake sin omsetning,
sasrlig nar en pa forhand er klar
over at ens goodwill nsermest er
negativ. Pa den annen side er det
klart at svenskene har en annen
oppfatning av denne kjopers kapa-
sitet enn for. De forstar at de er
stillet overfor et heyt utviklet
samfunn, som det ville vaere dumt
a neglisjere. Det svenske forslag
er i alle tilfelle meget oppmunt-
rende fordi det understreker at
det ikke lenger er mulig a «opp-
lyse» publikum om Sovjetunionen
ved hjelp av den gamle skremsels-
propaganda.

Den amerikanske finansminister
Morgenthau har meddelt i Kairo
at Storbritannia, Frankrike og
USA har blitt enige om en valu-
tastabilisering. StorbJitannia og
USA vil skape et verdensomfat-
tende stabiliseringsfpnd. Det er
prinsipiell enighet, men detaljene
star igjen.

semplet og sammen med Stalin-
grad og Leningrad vil det navnet
lenge leve i vare hjerter.

Slapp ikke av!
For nordmenn er det en veder-

styggelighet a ha befatning med
noe som er tyskt.

Det er en selvfelge at vi har
boykottet tysk film. Likevel er
det en del av vare landsmenn som
fremdeles ser pa tyske filmer.

Det er kanskje litt dreyt a kalle
dem som seker selskap med tyske-
re i uniform og sivil, ns, horer og
annet pakk for landsmenn. De
nordmenn som opptrer uverdig,
ma vite at de kanskje vil ha det
sittende pa seg hele livet igjen-
nom. «Han sa pa tyske filmer!»
vil vsere en darlig attest i fram-
tiden.

Vi ber alle vaere med pa a stram-
me inn parolen Gi navnet videre
pa den som bryter parolen, sa alle
vet det. Vi taler intet brudd pa
disiplinen.

Det samme gjelder selvsagt nor-
ske quislingfilmer. «Sangen til li-
vet* er et Sinding-produkt, og
Else Budde Sindings elskerinne og
ns Bare stripete gar og ser pa
slikt.

Hvis Tyskland
mister Balkan.

«Tapet av Italia vil fa betyd-
niug for oss forst og framst ved
at det uunngaelig vil fore med
sei; tapet av Balkan Uten Balkan
kan var krigsmaskin ikke fungere»

Det var den tyske 0verstkom-
manderende pa Balkan som uttalte
dette i et privat selskap i Sofia,
skriver det kjente svenske tids-
skriftet «Nu».

Festmarskalk List avsluttet sin
uttalelse med belysende fakta og
sifre, men han innskrenket takt-
fullt sin statistikk til de okkuper-
te landene. hitlers «allierte», Bul-
garia og Romania, ble ikke om-
talt, trass at de i like hoy grad
som de andre er blitt tappet av
Tyskland.

Ifolge List ville tapet av Hellas,
Jugoslavia og Albania bety at
Tyskland mistet 50 pet. av sitt
krom, 40 pet. kopper, 37 pet. nik-
kel, 30 pet. bly og 10 pet. av sin
sink Dessuten store mengder bau-
xitt, antimon og molybden og sist
men ikke minst en tredjedel av
Europas tobakksforsyning. List
utelot, formodentlig med hensikt.
temmer, hamp, for, oljefro, mais
og buskap fra listen.

.



FRANSKMENN heime og ute KJEMPER VIDERE

Etter at kampen mellom de
Gaulle og Giraud stilnet av, har
det vsert underlig stille i Frank-
rike. Vi horer av og til om sabo-
tasjehandlinger og henrettelser,
men ellers er det som om landet
politisk skulle ha opphort a eksi-
stere.

Men Frankrike lever trass i alle
sine fascister og quislinger av alle
avskygninger, som liar ga'tt med
hitler av personlig maktsyke eller
av skrekk for arbeiderne.

Det var reaksjonasre elementer
i det heyere burs joasi som i neder-
laget sa sjangsen til a hevne seg
pa folkefronten. De brukte Petain,
som hadde en hoy stjerne hos fol-
ket, iallfall hos borgerskapet og
bendene, til a lage den sakalte
nasjonale revolusjon som skulle
tillate dem a styre landet. For
annen gang pa mindre enn ti ar
kom en senil olding til a spille en
skjebnesvanger rolle i den euro-
peiske tragedie. Petain ble Frank-
rikes Hindenburg og dertil dets
quisling

Sammen med den alt for listige
Laval fant han seg tilrette med
rollen som hitlers handgangne
mann. De patok seg a skaffe ar-
neidskraft til tyskerne, og da ar-
beiderne nektet drev de slavejakt
pa dem og 3a dem i handjern. De
gikk enda videre og drev regulaert
samarbeide med nasistene mot den
franske motstandsbevegelsen. Ja,
de gikk sa vidt at innenriksminis-
teren pekte ut de gisslene som
skulle skytes!

Forst litt etter litt begynte
franskmennene a forsta at styret
til den beundrede helt fta Verdun,
ikke var annet enn en ynkelig
parodi pa det hitlerske nyordnings-
veldet. Etter at hele landet var
blitt okkupert i fjor ble det slutt
pa slovheten, og motstandsbeve-
gelsen vokste med rivende fart.
Den f rie presse spres na i hundre-
fusener av eksemplarer og sam-
arbeidet mellom de forskjellige
grupper er meget god. Kommu-
nister og konservative kjemper
sammen og alle tar ordre fra de
Gaulle, som trass sin konservative
slektsarv har forstatt at det er
andre verdier a leve for enn «kam-
pen mot bolsjevismen».

Det er de Gaulle og ikke Gi-
raud motstandsmennene samler

seg om. Giraud ble lenge betrak-
tet som marsk alii ens mann og had-
de i Nordafrika samlet om seg
utsokte reaksjonaere figurer. Man-
ge av dem sympatiserte apent
med hitlers korstog og motarbei-
det direkte de allierte, likesom de
med glede hilste Vichys tiltak mot
joder og frimurere

Motsetningene var ikke lette a
forene. De Gaulle forlangte at re-
publikken skulle innfores igjen,
forrederne skulle vekk fra forvalt-
ningen og hseren reorganiseres fra
everst til nederst. Bak seg hadde
han titusener av offiserer og sol-
dater som var domt til doden av
Vichy og som hadde risikert livet
for landet sitt, mens Algierfolke-
ne ikke hadde rort en finger og
til og med hadde medvirket til a
fange og straffe kjempende lands-
menn.

Etterhanden har Giraud innsett
at mange av kravene var beret-
tiget og har gitt etter pa vesent-
lige punkter. Republikken er blitt
gjenopprettet i Afrika og Vichys
fascistiske lover avskaffet. En be-
gynnelse til utrensning ble gjort
og omsider endte striden med at
det Nasjonale Befrielsesutvalg ble
opprettet. Dette er anerkjent som
leder av frihets'kampen, men ikke
som regjering. Det franske folk
skal selv avgjore hvilken regjering
det vil ha nar kampen er vunnet.

Enna er ikke kommunistene
representert i utvalget, men da
dets stilling i heimlandets kamp
er meget sterk kan det neppe vare
lenge for de blir tatt med. Nar
dette er skjedd vil utvalget gi et
ganske godt biilede av de antifas-
cistiske slromninger i heimlandet.

Ledelsen i utvalget er delt mel-
lom de to rivalene slik at de Gaulle
blir politisk og Giraud blir mili-
taer leder, og dermed er konflik-
ten tilsynelatende bragt ut av ver-
den. Men det er fremdeles elemen-
ter som forsoker a sabotere ven-
strepartiene, og mellom disse og
de aktivt politiske menn bak de
Gaulle kommer kampen til a fort-
sette mer eller mindre apent for
a blusse opp igjen nar Frankrike
er befridd for tyske tropper.

De alliertes politiske forberedel-
se stod ikke pa hoyde med deres
militaere da de rykket inn i Nord-
afrii a. De vendte seg til forrsedere

og byrakrater og kneblet de poli-
tisk virksomme gruppene. De lot
generalene fere politikk, og det
har sjelden bragt noe godt med
seg. De begynte befrielsen med a
fortsette undertrykkelsen. Det kan
ikke ga godt, og slett ikke i Frank-
rike hvor friheten til meningsbyt-
te er selve F r i h e t e n s kjenne-
tegn. Da Eisenbover ensidig stet-
tet Giraud var det folkemeningen
som tvang fram kompromisset. Og
skal folket velge mellom embets-
mannsveldet og de politiserende
franskmenn fra heyre og venstre
er det ingen tvil om hvor sym-
patiene vil ga hen.

At NTB betyr «not to believe»,
er noe vi alle vet. Men sjelden
blir det anledning til a se avskrt
offentlig, «pa trykk», selvde mest
harreisende forfalskninger. Dette
er imidlertid skjedd med siste set-
ning i den meddelelse om sjofor-
klaringen angaende «St. Svithun»
som har gjort runden gjennom Ian-
dets ayiser.

Det er ikke noe tilfoye til kap-
teinens avsluttende bemerkninger
til sjorettsprotokollen. De lyder :
«Mitt skip kunne tydelig sees a
vasre et norsk ruteskip. Som folge
av at flygerne angrep fra lav hoy-
de, matte de ogsa sett kvinner og
barn. Etter besemmelsene gikk vi
uten eskorte. Jeg ford0mmer der-
for pa det sterkeste dette folke-
rettsstridige, forbryterske og
umenneskelige angrep.

«Mofgenavisen» i Bergen og
«Stavanger avis» (men ikke Oslo-
pressen) har senere offentliggjort
detle brev fra byrettsdommer
Freuchen:

«I Deres blad for i dag er det
i en artikkel angaende «St. Svit-
hun»s forlis, i anforselstegn gjen-
gitt hva der kalles «kapteinens
avsluttende bemerkninger til SJ0-
rettsprotokollen». I den anledning
finner jeg a burde opplyse at det
ikke finnes noen sadan bemerk-
ning i den protokoll som ble fort
i Bergens Sjorett over sjoforkla-
ringen over «St. Svithun».

Bergen den 11 oktober 1943
Evstein Freuchen.

Produksjonen i byen Gorki er
fordoblet i forste halvar 1943 i
forhold til ferste halvar 1941.

VIS EORSIKTIGHET
NAR DU SENDER AVISEN



Danmarksnytt.
Forleden dag sprang en bombe

i Mokkakafeen i Kebenhavn. I
kafeen var det 15 tyskere og 17
gjenter. Av disse ble 2 soldater
1 gestapo og 2 gjenter drept, res-
ten mer eller mmdre saret. Ingen
beklager attentatet da kafeen ute-
lukkende var besokt tyskere og
gjentene deres. Kobehavn fikk .5
mill. kr. i bot.

Flere tusen dansker er kommet
til Sverige siste maned. BBCs dan-
ske sending advarer dem kraftig
mot losmunnethet som bringer
deres hjelpere* heime i dodsfare.
Det er nemlig ogsa kommet en
del Frikorpsmenn med over, tid-
ligere straffanger, som ikke tar i
betenkning a angi landsmenn for
betaling. Svenskene har gjort hva
de kan for a isolere disse elemen-
tene, men noen slipper'alltidunna.

Den kroatiske quislingregjering
har opprettet et informasjonsbyra
for krigsfanger. Det skal sta under
internasjonal kontroll, og menin-
gen er oyensynlig at krigsfanger
ikke lenger uten videre skal sky-
tes. Grunnen er at friskarene pa
sin side har tatt mange tyske fan-
ger og selfolgelig vil gjore gjen-
gjeld.

Vi gjengir her en grafisk tabell
som pa en dramatisk mate viser
hvilken utvikiing luftkrigen har
tatt:

I

JB
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2

Engelske bom-
ber over
Tyskland

kv. 1940 2 750
» 1940 2 500
» 1941 2 700
» 1941 7 200
» 1941 8 800
» 1941 4 300
» 1642 3 500
» 1942 12 300
» 1942 15 600
» 1942 5 600
» 1943 17 400
» 1943 36 700

Tyske bom
ber over
England
18 900
17 000
8 000
11000
1 600
600
250

1 700
600
250
800
700

For tredje kvartal har vi ikke
tallene enna. men de slar sikkert
Tallene omfatter ikke tyskbesatte
land i Europa, Afrika eller itali-
ensk omr&de. Heller ikke er de
amerikanske angrepene medregnet
og disse kommer da i tillegg til
de britiske som en faktor av sta-
dig stigende betydning.

ITALIA Fremgangen sinkes av
det vanskelige f jellterreng som byr
pa gode betingelser for forsvarene.
Likevel har bade den 5 og den 8
arme hatt jevn framgang i det
siste. Den 8 arme har full kontroll
over sitt brohode pa nordsiden av
Trigno-elven, og frontlinjen gar
na fra denne til fjellene nordafor
Volturno. I enkelte avsnitt har de
allierte styrkene gatt fram opptil
5-6 km dagen. Det er inntatt en
rekke nye steder, bl. a. Montefal-
cone, Torella del Sanjo, Castel-
mauro og Montelito av den 8 og
Riardo og Raviscanina av den 5
arme. Den siste har ogsa erobret
en viktig hoyde nordafor Volturno.

Moskvakringkasterens politiske
kommentator, Yermasjev, uttalte
nylig: «De britiske og amerikan-
ske armeer fortsetter a rykke fram
i Italia. Dette er en viktig faktor
i krigens utvikling.» Imidlertid
kan en fremdeles ha gode grunner
til a kritisere Vestmaktenes inn-
sats, framfor alt fordi de drayer
med a opprette en ny front pa
et sted egnet til a binde store fi-
endtlige styrker.

Budapestkorresponden for den
svenske «Dagens Nyheter» med-
deler at ifolge italienske kretser
i Ungarn akter Mussolini a trekke
seg tilbake fra sin stilling som
leder for det fascistisk republikan-
ske parti. Fra Berlin er det kom-
met meldinger om et mote mel-
lom Mussolini og en rekke fram-
st&ende fascister. I denne sammen-
heng ble det understreket at III
Duces nervesykdom har antatt en
alvorlig karakter. Pa dette mote
skal, ifolge ryktene. Mussolinis til-
baketrekning ha vaert droftet. Gra-
ziani er nevnt" som hans sannsyn-
lige etterfolger.

JUGOSLAVIA Kampene fort-
setter uten storre endringer. Saer-
lig i Bosnia har det vaert utkjem-
pet store slag, som har tvunget
tyskerne til a fore fram forsterk-
ninger fra andre omrader i Jugo-
slavia, forst og framst fra Serbia.
Tyskerne er slatt tilbake pa oya
Brae, men de har fatt fotfeste pa
en halvoy nord for Dubrovnik.
Pa jernbanen mellom Jugoslavia
og Ungarn er det sprengt to broer.
Banen Zagreb-Beograd skal vaere
odelagt pa over 100 steder. Alle
jernbaner fra Ljubljana er sprengt.

LUFTOFFENSIVEN i Middel-
havet har vaert adskillig mindre

intens enn vanlig, vesentlig pa
grunn av vaerforholdene som har
hindret flyvapnets innsats i Italia.
Kommunikasjonene i Italia har
likevel vaert utsatt for en del an-
grep. Den 29 ble Genua utsatt
for et kraftig angrep av flygende
festninger. Ma i Hellas, pa Kreta
og Rhodos og pa flere av Dode-
kaneserne har vaert bombet.

VESTFRONTEN Det inntratt
en pause i bombekrigen, sannsyn-
ligvis som folge av ugunstig vaer.
I lopet av det siste ar er antallet
av allierte fly som har vsert over
Tyskland oket med 170 pet, mens
tapene er redusert med 25 pet.
Gjenomsnittstapet av Mosquitofly
er bare 1 pet.

FLATEN President Roosevelt
kunngjorde nylig at den ameri-
kanske marine na teller godt og
vel 700 krigsskip og 20 000 ma-
rinefly.

Hvorfor b0ye seg.
For en tid siden ble forsikrings-

selssapene oversendt et skjema fra
nasimyndighetene som de skulle
utfylle og sende inn innen 1 okt.
Skjemaet inneholdt bl. a. spors-
mal om antall funksjonserer, deres
utdannelse, selskapets premieinn-
tekt, eiendommer og motorvog-
ner. Med unntagelse av Storebrand
(Meidel) og to andre selskaper
som ved en missforstaelse sendte
inn skjemaet, nektet de ovrige.
Imidlertid ble to av direktorene
innkalt til nasisten Whist som
truet med statspolitiet og at sel-
skapene ville bli sammenslottet
i sterre selskaper med kommisarisk
ledelse. Dessuten foreholdt han
dem at selskapene kunne bli domt
til en bot pa opp til en halv mill,
kroner. Selskapenes ledelser fant
etter dette at de'"matte boye seg
og sendte inn skjemaet. Men hvor-
for ikke la quislingene overta a
lage kaos? Det er vare undertryk-
kere som forst og framst er inte-
ressert i at tingene gar sin jevne
gang.

I forbindelse med forsikringssel-
skapene fortelles det ogsa at de
betaler ut gjenkjepssummen pa
beslaglagte poliser tittWende jo-
der og andre offre for nasistene,
uten nevneverdige protester.

Frontkjemperkontorets arkiv er
blitt stjalet og har vakt bestyr-
telse i nasikretser.


