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SYDFFIDNTEIL De alliertes fravylming i klidt-Italia fortsetter under akende tysk matstand.
Beggo parter fører fram forsterkninger, og kampene ved Volturno og Termoli brygger opp til felt-
slag av store dimensjoner.

Keepen on Napolislatten. Den 5. arme har erobretDitd. byene iversa og laddatuni, nord og
nordest for Napoli. Capua, den tyske nekkalstillingen ved Volturnolinjen, km. nord for Nepoli,
er også erobret. Hele sydbredden av Valturno fra Capum til sjeen, arbtrekning på 27 klieneter,
nå i de alliertes hinder. Erobringen av Capua betyr at Voltunmolinjen er sprengt i to nalvdeler.
Kaopen om tyskernes nett av små fort og festninger på sletten nord for Napoli er blant de hardestE
som er trtkjampet i Middelhavsområdet.

Fortropper over Volterno. Amerikanske stattropper har forsert Volturmo og har opprattet boo-
hodar på elvens nordside. Hovedstyrkene befirner seg laidlertio fredeles syd for elvEn.

Ved Tersoli gler tyskerne desperate forsek på å drive de allierte mot havet. Under ytterst
blodige kalper nord for Termoli har det 13. arme holdt alle sine stillinger og knest alle notangre
Tyskorne har i al/ hast serdt avdelinger av hernann Bering-divisjonen til forsterknimg på dutte
frortavsnittet. Montgenerys fortropper står litt mer enn 50 km. fra havnebyen Pescara.

Flyvåpnet arbeider ovdr begga slatmarkene ved Tanoli og Volturno og fortsetter med sine an-

greo i ryggn på tyskerne på italiensk, gresk og jugaslavisk onråde.
Fasitt. Med forserineen av Volturno begyrner siste etappe i Itarsjen mot Rounag. 70 goqk veip

står tal de alliertes disposisjon nordover. Ettst å ha erobret de to gjenstående flyplassene ved

Napoli, kontrollerer de aliterte nå de fleste sterre flybasene syd.for Hama
VFSTFRCNTEN. Britiske budiefly rettet inatt et kraftig angrop mnt Stuttgart. lancasterbombs-

fly angren Friedriehshafen, mers Nosqpitofly bombet mål i Mårchert og i det nordvestlige Tyskland.
Flygende festninger, oskortert av Thunderbolt-jagere, angrep idag BrEeen. 7 tombefly gikk tapt

inatt. Narmere enkeltheter fereliggar ennå ikke om angrapene.
GSTFRCNIEN: Kveldskomm. fra Moskva torsdag melder at russerne etteran gaske kort pause har

satt igang en stor hestoffensiv, som omfatter så å si bela fronten mellom Leningrad-området og
ben. I pausenerstorefersterkningerfort fram.

Vcd Endtre Dnjepr har naswne gått over elven og dannet brchoder på 3 steckar :nord for Kiet
syd for Perejaslav og sydvest for Krementsfug. Kraftige tyske notangrop er siått tilbake. Seratt

for skritt ebrider russerne sine brohoder. BBC' korr. sier at russerna har innledet store omring-
rungsbevegelser mot Klev og linjepropetrovsk.

Kalinin-fronten. De tyske linjene ved Nevel, sydvestfw Velikie Luki, er gjannombrult på
front av 25 kilemater og i en dybde av 25 kilometer. Nevel er irobret sammer mee 100 andre sted,
og sovjet-troppene avanserer hurtig mot østersje-provinsene. Nevel ligger 100 ko. fra den ressist .
polske grensen av 1939 og ved den.eneste Invedjernbanelinjen mellom de tyske styrker ved Leningra-
og styrkene på midtfronten. Angrepat går mat Polotsk, i rerheten av dEn polske greasen rå staeba-
nen Smolend< - Riga.

Volchov-fronten. De rocciske trorper har brutt igjennom tyskernes forsverslinjer /0) km. syd-
est for Leninerad. De har ryldwd fren 15 klimeter og erobrot jerrnaneknutepurAtet Kirishi, på
vestre bredd av Volchov.

Kuban. Rastene av brohodat på Kuban er under avvikling.



- ENTYEYNOVECFOROWIEIL
Det foreliwr rapprter fra Lonnon t den forferdeliga tihtand son busket i Nacoli, da de

ellierte tremper rykket inn. Napolis brømte akvar:ter- er cestendenmeste av byens mngeseverdig-
heterSOWikke er enten brent red, sprergt luften eller skutt i gres av tyskerne fer tilbakeloget.

repportene star det å lese at tyskeue ikke bare har lagt vinn på "den brente jords taktikkl at-
ter r..ssisk med edeleggelse av byens almwe verk, vennledninge- etc., ren da har ccsg gjort
seg skyldig i grusecheter not-irr..yg erna, som ikke lr weget etter for derM eassehenrattaher
russiskeb,er og lendsbyer .

de, tyske nkkupasjonens siste 5 dajcnwidr det et tullstendig belv,de i Napoli. Alle lettan-
tendelige hus bla stuk:et i brann, mens bygnincer av sten og betongblesprerst i leften. alie by-
ens eamindtaa ble sprengt i filler, og tor å gjere de kaotiske forholdmie erne verre, serget de
tyske Jdeleggelsespatruljene for at kleakkene ble satt i forbinnel*e med vannledningene.

dåde universitetet og operaen er rasert, og kjente hntellir Som Excelsior, Santa Locia og
Vesuviuser jermet eed jorden. Samtidig opplyses det at bsolis kunstskatter og ealeriar er ede-
lagbe eller brerwt opp. Italienske sivile ogsoldater ieproviserte ststandmedstjålnevåpen.
Karease rastevarst rtmåt de I sterste sykehesene, hwisforråd avlernetsmidler,vamogat-
disin tyskerne enmetå mielegge.liensfaibmtehvinteog hundrevis avsåradehls baret inn i se-
lene, arbeidet legenesder hwytrykk, men fer de siste skuddene var falt, var kaosetblitt så
frykteligatlikenehaugetsegowilikhusimeogikomitraSykehuseneernåfylltavså-
rode menn, kvinnerog barn, ogmassegraverharmåttet grares i all hast i parkene.

En ytterst brutalbahardling ayforwarslese sivile erogså innrapportert. Et.stcrt antall
personerble i et tilfelle drevet im i enstor bygning,sanderetter ble minertog delvis eprengt.
Cber lt remeskerble drept.Det var easscherndtelserav arbeidere,scanektatå bli  semitnord-
over. Daterrorenkuhtinerte, ble enmengde menneskerdrevet searenpå et torv, og såsnart det
ble meldt om valdslwidlinger ent besetteisestroppene, ble maskingevarane satt igang st nenne-
skemengden på torvet. Ii/ shrtt drotyskernesegtilbake urder befolkningens avnektige raseri.
taktroppenebrukte sivilbefollmingensuenekningskjelle oekring panserbilene for å hindre hevn-
aksjoner.

Det alt overstigielaprobletet far dagen i Napoli er nå vanneangelen, og tusenvis avmen-
nmkervandrer omaring i byans ruiner med kanner,toesschiantiflasker cespannog henter vorm
fra depunpmesom de britisk-amerikacske ingeniersoldater har fått igang.

Det annet hove*roblemer mattilfeeslen. feskerneedela eller dromed seg absolutt alt
av levnetseider i byen fer de trådt seq tilbake.

Et tredle preblem er skjareNtshne mellnm fakristir og antl-fasciater. De blodiga oppgjør
nalhe den forhindras av de nen utStrekning det ar sdlig
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FINSKE STEER Efl iff:EFItiGELr.T£

.P:sialminister Fagarholm tar til brde t det finske Arbetertjabet: 'Eat er med den dypesta ba-
kie.melse vi motterda sida underretnirgerfra Dareark.En norrEskregjer/no Lan ikae seg
til menslags raseforfaigeIse. ikie den mentasitat raseforfelgalsene i en del land vitrmr
om, er freted rorddsk sireLlag, hdtLrog rettsbegrepe-,Jeg haraldri hert enantydrang
caat jedene seulda tmutterket srg på namspesiell tåte i deniilegala virko:lheten. Finnland
kan dessvar-e ikka gjarenco for å lindre de ulykker son har rammetvart danske bredarfolk, men
intet skal tindre ossfra å st klart fra at okkupasjorsrakten ikka vinner mer sympetiifinn-



land ved sliSe natoder, san det nåEf grapet til. "fvertiant.°
Professor i teoretisk tilosoU ved universitetet i Neisirid, Eine Kailz, regner seg til de

tiskvannlige. Men tsr i en ertikkel i Lusi Sumat den 5. oktober stillijg til de tyske j eeefurfcl-
gelsene i ark og skriv r bl.a.:  1En amstendighet, som synes obegripelig for manga av oss, ar
den n*.andling scia resjonaisorDalistans gir alle joeer, både skyldige o usloy1dr:ge. bn slik for-
feleelse raser soo verst i Darmark.

fil rion europeiske .si4s grunrprinsipper brer 9/del o:erbevisrung , FC11nan ikee kan fornek-
uter i citnN sivelisesjonens levente ånd samtidig o-Origss . Li sie!: ova:hevisnlng er at

straffesfor .and:Lnger sem hans resefaller har begått. En slik overbevisning er
not ueså at  SEPiid&  a tetexe er uavherig av hvem sum +.orirynn ff.  dsr Din sun fornekier uette,
forng:,,ter senriletena maj..ste. eg all tersning Ti: dårskes. " r! slek everhavisring ar dal  ugså.
at da som ikke selv kan forsvare seg, skal behandies med barohjertiyiiet og ikke sed gruseffet. Gg
freoforalt ar livet ikke i seg sely den hsyeste av alle verdier, sin det får sin rening ferst ved
de ångeliga verdiar som virkeliggjares i det: ratiferdighat, Sanrthet og banfijertighet.

Hvordan kart da dem scre av skjebnen synes 3 vire utsett til å forsvare den europeiske
sasjonen not farwi fra est, gjere seg .skyldig i handlinger som kraiker sivilisasjonens gninnvesen?
Hvorfor merker man ikkeat san ved dens1ags handlinger uhehjetp- lig skaeler sin 'egen sak, når
ryster sine eesttrofaste venners tiltro til det nasjanalsosialistiske Tysklardshisioriske nisjoet
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DE MWEIRENVE IWASJCNSPlidER.

Fra trashingtonmeldes;Senatets trklerkomite for krigsmobiliseringen meddmier i en rapport at
de allierte nå har tilstrekkelig  meltonnasje ofor å rette det avgjerenda slag i Europa
Det erldaras at planone on å sende enarerikansk arme på5nillioner resin over havene - derav
minst 2,5 mill. mann før jul - kan gjennomferes 6 måneder tidligere enn beragnet son følge av
rekordproduksjonen veddeallierte skipsverfter og de resiuserte tap ved ubåtaksjoner. Nyanskattel-
ser og ferre senkninger har gitt deallierte 3 millioner torn sterre toerasje enn de hadde regnet
med iår. "Detto botyr at vår operasjonsplan kan settes iverk tiolligere enr man regnet med"
Sonalskaeriteananslår den tennasjesom står til de alliertes forfsyning ti1 ova. 50 millioner tonn.
Cåed danna inpnerende flåte kan en resultatrik oftensiv konsentreres mot Eunspa. Med en flåte på
3 tliioner tonn kan man på et år transportere9 milliormrtoon varer. - tilatrekkelig for . å utrirs-
te ytterligere 1,5 mill. menn i Europa. Italias fail betyr en ekning på ytterlinere12mill.torr.
Tidlig i 1943 medde1to krigadwartantet at dat planla å sende tilsammen nesten 5 miLlioner marr
over havene, eg at 1 mill. mann amerikanske tropper var sendt fil utlendet fer deseePer 1942.

Ifelge planene skulde ytterligare 1,5 mill. nann fulit ut utrustede solUnter sendes ti.l utlandot
fer deseseer 1941 De nåJ. som er oppsiilt for ,943 vii sikkert t3 1 ntiO. Repporter advarersvt å
surs tonnesjen ever alt fer menge frontor. Deteralifur sent, nukr dat, til å endre perw.n
"Tykklere f ørst"

står nidt 'opo, i en mektig offensie not f.astlandut, non zlierede far bragt Italia på kne,
dra sidpene vekk fra Europo nå vilde vere å kvale vår-starste atfensiv idet den på'qår som best .
konsentrere stpene til Atlonterhavet er 3 ganger nå effektivt om å sette dea inn i

wv
3LCEADE. Ritz konditorier er boykottet_ Inneneveren er nasist o seatten fruntkjemperkonteret

økoremisk.
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DEN ALITERTE FtsTEAKSJOIEN VED 20321 1 maldinger fra Hode og Trondbeim oppgis det at i den
angrepne tyske lasnvoy vardet ialf 29 båter, hvorav l/ ble senket. plant de senkede hlter var
'fopeka', Wilhehman, 500O tonn, °LaPlate", tysk, ca. 14.030 tonn, '51damstad", Klavenes, ca.
10.1100 tonn, riaagen', VesterålsIce D/S, ca. 2.000 tonn, en tysk 14.000 tonner og en tankbåt på
8.0110 tonn. Hurlignrten 'Finmarken" var mad i konvoyen,menslapprunna. ktlentic opplyser at i den
allierte aksjonen deltok 2 middalstore hangarskip, som ble eskortert av 3 slagskip, 2 tunge kryssere
og 5 .jagere. Konvoyen ble sprengt ved heftige torpedotlyangran fra lav heyde. De tyska krigsekipere
som er stesjonert i nord-norske farvann grep ikke inn i sammenstetet.

TOGULYKKE. Hilitertoget fra Oslo til Kristiansand 5 gikk av sporat ved kYggkollen mellom Gul-
skogen og iljardalen natt fil fradag. 4 personvogner med tyske soldater ble vellet. En av vognene
rallat ned over skråningen og falt i Draemenselven, som går like under. Sallom 3) og 40 lyske spi-
daier ble antagelig dr4t,og mange ble sårat. Senitetstog ble kjert fra Drammen for 3 hsnte sårede.
Lokorntivet og den ferste personvognen i toget slapp igjennom. I denne vognan, scm var dan9WSie

sivilvogn i toget, ble det slått bull i vogngulvet. Trafikken ble forelebig sperta4 fredag.
0510. Nationaltheatret ble herjet av brann natt til fradag. Det ble oppdaget lift ter kl. 1

orn natten. Like etter slo flammene opptil lo moter ut av kuppelan. Hele scenen og kulissesjakten
skal vere heit edelagt, mens teatarsalen ikke er berert.

BLOWEN AV STILLEUR I STAT OG KOSKIM.
Som bekjent er alle disse stillingar blokest. Ellokaden er atfektiv, bortsett fra al enkelte

mindraverdige personer ikke har kunnet metstå fristeleen til 5 skatte scg an stilling også i den-
ne fid. Gisse smsoner må ikke Staiden tro at da kan beholde disse stillinger, og de gode rerd-
mern som har avholdt eeg fraåsake stilling, må ikke trn at de-dervS har gått glipp av rnen
ralighet. All. disse stillinger viT bli ledige ;;åny og besalt etter riktige, sakfige hensyn.

flO TYSKTAFG. 5/5 'Donau" lestet soldetar, hester, biler og kjoretayer og 369 Grinifanger
- og gikk klokken 19æ der 33. septeeber. •

8f5 'Aldabaram" lastet soldater, hester, biler og kjøreteyer og gikk natten nellom den 2. og
oktober.

ADVARSEI. Vi vil satteeriskarp strak under falgende krav,samgjelder for enhver som vil ba-
traktes sumengod nordmann: nå fremsette beskyldninger mot navngitt person fo, å vare stri-
pet eller på annen måte tvilsom i sin holdring uten å hafullt pålitelig og positivt 4runnhafor

• sin påstane. Vi har eksemplar på et derslags ondsinnet aller Immunnet srakk har skadet og hommet
endog frihetsbevegelsens aktive aebeddere. Det vil bli tatt maget hardt pådensom finnes skyldig

en slik grov krenkelse av hjemeefrontens arkleste anstendighetsregler. flusk: Det skal foreligge
150X sikkert grunnlag for erhver påstandOfflnavngill person.

IET FJERT iSTEN. Marineminesteriet i Washington malder at amerikans.ke sjp- og luftstridskruf-
ter har åpnet en heftig offecsiv mot japanerne på Wake-aya i del suntrale Stiliehavet,

0111ifiRD465. Idag for to år siden skrev 1181/dscher Boobachter i an leder under tillaten
•£aget i est Er avgjort': "Syv korte høstdager har vert tilstnddelig til å tilfwye den russiske
krigsmasldnen et dedsstot esa den aldri mer vil kinne reise se, fra. De tyske tropper står riS bare
overfor rade avdelinger som ikke lenger er istand til å foreta noe angrep av betydning. Stelin
har ikkedenaller ringeste mulighet ror å byggeappen ny hmr. Dommen.er faltl.
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