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Den 16. Qktpb~r, 1943.

. ,
N O R S K V I L J E

Organ for .1-1.-: :imefronten.

Norge skal vernes med vil.jer av stål.

Professor Fredrik Paasche døde i Stockholm l. sept. og ble begravet fra
Uppsala Domkirke den 6.sept. Ved begr;~elsen sto norske studenter og gymna
siaster vakt ved kisten. Professor Anton Fridrichsen forrettet etter norsk
ritual. Han enGte sin tale slik~

i'Fredrik Paasches stadige advarsel vaI'~ Vi må ikke hate~ HD.1l.ville at
Norges framtid skulle gå i kjærLi.ghetens og godhetens tegn._Allikevel var
hG.n ingen virkelighetsfjern romantikG:' . Han forsto sitt folk? og hcm trodde
på det. Nor~e behøver mange som ha~m. Fra Norges konge til hver enkelt sør
ger vi nå over ham og takker ham for h"a han har vært i disse folkets vonde
9.1' •

Du gode nordmann, kristrrlann,korsma~n, fred over ditt lyse minne.
Det forplikter".
Asken vil senere bli ført hjem til-Norge.

Salig er den hvis hjerte er rent.
Nu Fredrik Paasche er dØd,
ser jeg de ordene for meg,
skrevet i glØd av ''~s e10d.
::ialig er den hVlS ilJc:l-f.,e; \jl' lcuv.
Nu Fredrik }'aasche er borte ~
ser jeg det stå i bokstaver av gull
klart over sorgens - uetsorte.

Hjertet er rent når hjertet er hett,
glødende, gavmildt som hans.
Gi nu den rene av hjertet,
Norge, din hviteste krans.
Komnende somrer, h8n ikke får se,
knopper seg alt ved hans båre.
Speil deg, å Norge, meG blåfjell i sne
blennende der i en tåre~

Norge, h8n så deg som bivrostbro
ove~ et blanksvart hav.
Hvelv dine farger i levende
brohvelving over hans grav~
Nordmenn, la hånd møte broderhånd
over det sted hvor han hviler, 
Gledes i mørket vil da hæ1S ånd
der den mot lyset stiler.

Salig er den hvis hjerte er rent.
Nu har hDns hjerte fått ro, 
Hjertet, et stort stykke Norge,
brast - under byrder av tro.
Snlig er den hvis"hjerte er rent.
Få er vel skapt til å bære
byrden han bar. Men legg skulderen til,
gjør det i d a g - til hans ære~

Gunnar Reise-Andersen.
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5.(uJ.\~J'.~Q111ve1.~1.§.t:Sovjetarmeene har utvidet og befestet de bruh~ldene de har
eTablert på Dnjeprs vestbredd, syd og syd-øst for Kiew og syd-ost for
Kremenshug. uthvilte og øvede tropper fores ustanselig over elven, og tross
'cyskB)1J.B·S uvanlige kraftige motstand har russerne je.vn og sikker framgang.

O~er 8 divisjoner er nå ført over ~lN~~~ Ved Pereslav er den russiske kile
~a dyp at det tys.ke artilleri ikke når de russiske hovedS'tyrkene på elvens

'~~stb:r:edd.En viktig tysk forsvarssone er blitt inntatt, og to russiske
"'llsJoner er gått igjennom her under videre framrykking. Kampene er uvan

.L=.g harde med store tap på beæe sider' Bare på ett punkt ble søndag 8
~r~~Gige tyske motangrep slått tilbake. Bak den tyske front er russiske
",;;:']skareri livlig kamp med tyske tropper og h'ar erobret flere bebodde streik"

,~'::''J,ss~len,mot Kiew øker, og i::yskerneer begynt å evakUi:..:rebyen. Flyktninge r
Ira KIew forteller at tyskerne foretar omfattende ødele[;gelser, bl.a. setter
de brarm på offentlige bysn in.::::er , s2,SOO muse er, te atre, hQte lIer m.v. De
plyndrer og herjer'som villdyr, og verdier av a..:.leslag, ja endog møbler,
~endes ti~ ~yskland. De russiske tropper h ru' trengt i gjennom byens ytre
lorsvarsllnJer og har bedret sine stillinger betydelig 'syd og nord for
byen, som ustanselig blir bombet og beskutt av russerne. Russerne står ca.
J km. fra Kiew. Zaporoshes forsvro'sverker

D~r foreligge~ ugså meldinger om at russerne har brutt igjennom etter hef
t;ge k~per. Sent i går kveld kunilgjorde marsjall Stalin at hele byen var
a rUSSIske hender. Heftib8 kamper foregår p.t. i Melitopols sentrum etter

;~ttyskerne har lidd store tap i tropper og materiell. Jernbaneforbindel.se11til Krim - som går gjennom Melitopol- er blitt avskåret. Hermed er kampene
om Krim innledet. .

På midtfronten er tysb:;rne i ferd In<jdå evakuere Gomel, og heftige gate

k~pe:r: er i g~g. Byen Dobrush, øst for Gomel, og forstaden Novo Bel~tsjac1 olltt oefrld_, I et to dagers slag nord for Gomel hadde tyokerne 5500
fallne.

~'G.Leningrad-fronten er de tyske forsvarslJ.nj er i fare, idet russerne bar
Innledet kamper mellom LeninGrad og h~a. Russerne har her go framgang •.
Taman-halvoya er nå helt befridd, hvorved 20 russiske divisjoner er fr1
Gjort til innsats annet steds, Under de siste kampene hadde tyskerne So.oo~
fallne, og russerne tok 3000 f~Dger. Enorme mengder krigsmateriell av alle
slag er blitt erobret,
Onsdag kveld ble det meldt at der raser luftkamper uten sidestykke over
Kiew. Det er tydelig å merke at den tyske flyinnsatsen på østfronten etter
hvert er blitt svakere. Tyskerne gjor fortvilte forsøk på å demme opp fo~'
den russiske fraMrykkingen, men det russiske flyvåpen er absolutt herre 1
luften og kan diktere krum~ens gang. Die Luftwaffes mangel på jagerfly ~an
ikke erstattes, og en avgjørende krise er inntrått for det tyske luf~~ape~
på østfronten. I den senere tid har russiske bombefly under en del ollensl
ve tokter ikke møtt tysk motstQDd.

It01i~~Marsjall Badoglio h2r sendt føl~ende buds~ap til den italiens~e
amb"lssade i lVIo..drid:"Kong Victor Emanu~l beordrer Dem, til 2, sette Dem ~
fo!'bindelse med den tyske ambassacicr i i'I~C3.dridog meddele ,,denneat Italla
anser seg for værende i krig med Tyskland fra kl. lG.oo den 13/10. Med
dette skritt har vi avskår(;t alle bånd Ined dsn frykteliGe fortid. •
ltalienere: Det vil ikke bli frt!d i Italia SEl lenge en eneste tysker enna
befinner sec:;på Italias jord. Sammen Llt·dvåre venner ~ alle de forente na
sjoner, må vi fortsette 'marsjen franov~r. Tyskernes grusomheter i Neapel
er verre en~ noen kan tenke 'seg. Regjeringen, som jeg står i spi~sen ~or,
vil bli komplett~ret om kort tid, og alle de politiske partier Vl~ bl~
l'epresentert. Den nåværende ordning vil på in[~en måte berøve det ltal10nske
folk adcanGen til ~,velge sin egen regjeringsform, nA!' kriger; er over. II
Der er utsendt fplg8nde erk~8ring fra den britiske, den amerlkanske og d~n
sovjetrussiske ret:jering:"Vi godtar marsjall. Badogliqs erklr2,V'jngOD Itallas
stilling og aDAr.k.jun:r;er Ii:.al,iH '-f;OITl_ medk.i~mpor·'i_kriS".l?n mo L TysklanJ. De be-- ...•. -,
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~i v~~et;;r som h'ar funnet s ted S~dcll den 8/9 og alle misgj erninger har gjort
"ta-!.Ja t .....l en kr:igforende nakt pa vår side, og man vil fortsette å samarsei ..
d8 ef::Q It::.lia"lVi goutar O€?~~ fo~sikring~n 'Ol;} at regjeringen vil bøY8 seg
f('lf' .j~~-:, ~.~.il11en.-skefolks v:.l,Je nc::r tyskern-.: er ,drevet ut. Dette våpenfelL;s ..
sLa:.:' fV' l..l('L~ ':'.;.;';=.j.a 0,:-;. ~e FIJ:.'en~e Tlat~,5onerkan iJ~ke ha noen innflytelse på
di,' 'l'r.: o,,:.rJ,:~J.::it::T ;somny11(; er· UlW,C:;!,'>.or.,:18t ~og b8t~.t\.gGlsenJ for våpenstillst311~'
'Len i.:.;:; .n.i!.'';'::;'& vil ba......e bli en,d:ce"":,som følge av den hjelp Italia kan 'yte deC~~]_::.~:~.,:,~2 ~ I

"'-1- "Y"I': ~ . -..-,":\ l'+f"'\~ ('.,...,.te-F·nl· l t + . t
"':'.' " ".,v,.J •• ,," t- .• ~ .'~.~;;J Je, ,aw, L:",v2..1. e C'J.tden britiske regjeri~ ikke aner-
'-<:J(-m:'.l'.;;r'(11:3:: =.tr-~j,:l.!.=:1;;.~':eY.:onge h',,"('~<e:1SO!;2 konge av Albania eller som keiser
nv r::Jcc.~:;: ..:, >;~'iJ,t'~dl,"N ('l:i.8,S(:) t.'U,,',ET (~J:' h81t lF,:::'lrL'Jieliger Med hensyn til de
to tY.i',~~r:ll..()r(l\;:nbl'cC"LO'S og Rca:-;·::,::.'sf'o,1:.<uJ Jl1elcies at dette vil bli n~;ye
Un(~""I"lf"l-' ~· ...;c bl.-""c.l,-"t •..ld'1-·· · ,,~I"·, .•.•.••• '- ••. ~ o •

,_c. '-",J...'J< :."J.<:> ~"-"',) ..,." .,-.Jf;5>:;.'lG ;Y;'J'. tki,fl v:;.s~r s~g (l vare begrunnet, vll der
bb. , ':,,:.7., t <:lIe mu~::.get 0:'~Dldc:'e:::>,18r..General Roo..zza står på een jugo slnvi s
ke ":".,st<,) over ;<:rlgsforbryt.\:.:;re, nEm der foreliO"P'er ennå ingen anmeld-=lse i .
L ' f' c1 ' l' UL..' ,on:';l)n "ra ,en .Juf,os EWlske regjer~.:rlg,. _
Dem5. arn8rlkanske arme fortsetter fra.;'!1g'8ngenoG he.r inntatt byen Casert.a.'
N~'cten,mellom,den 12~ o,::;13. oktober satte den 5. al'''me i gang en kr2ftig
orfe:r:s1v m~t "Volturnolinjen" 0cSsikret se...;,et bruhode på elvens nordside.
Tyskerne gJør voldsom motsta.'Y1dfor fl hindre de 'allierte i å ff>.fotf·,:;ste.
Både ost og vest for Capua er opprettet bruhoder, og tyskern~ konsentrerer
svære parlserstyrl;:er til motangrep, me::'lde allh:rte har f8.t t sikk8rt fotfes
te oS har bragt tanks og panservåp, ..m over 01ven •• ,~~nmå her regne med hardt:
kamper, da det er sannsynliC; at tyskern,) for enhver pris vil forsøke å
holde s:i.ni.,;stilljnber. Dem 8. arme har i (,st inntatt byene San Larino oG,
Sem i,;Icl'("co.Jnc1:lske tro}Jper tar dE-l i kamvene • 14,. oktober ble det meldt om
e:l frCJnry~<:kingpå cn" 11 km.• De allierte foretar voldsommt,; luftangrep ov~r
de ,tXE lC; 8+, -:":.linge:1e. Nord for Peseara er et stort antall lokomotiver og
51 ~j8 l.":i'lb$-',v;vognel" 0dt lagt • .Allie rte fly, fra baser i Italia, foretok onsdag
k:c-.l:f'tJ,t:~::la:I'f:T-:p Elot :f:-l~rplao-s-.:rVed Ti:"L...'1.ai Albania. På en flyplass bL) .
ha}.ii;JC:">:;:,1 c..vflYGne på bakken 0del2.6t~
I Jl:.i.~:'-:;l_'\,vi2. og Kroatia fortsetter friskD.ren() karnp8ne 08 har go framGanG
ove~' sl-+:', E:-coredeler av J'ueoslavia boherskes av friskarene • Jernban0forbin
d;~J;3<.:D Z8.{!.reb - Fiume - Tries"e er blitt brutt slik at tyskern,)s tilf(..:rsler
til Jplit er blitt stoppet. Videre er jernbaneforbindelsen Trieste - 0ster
~ike brutt samtidig som store strekninger av jernb2~elegemet Budapeqt 
Zagreb er i friskarenes hender? 'Den tyske offensi ven mot friskarene i
Slovenia varer ved, og store ka.'TIper9 t.i",~:r):ig lanc:s jernbane; linj en Zp..greb 
Beosrad, er i gang. Der foreg2..I' gatJkamper i Zagreb mellom friskarene oG .
tyske tropperQ Her er 300 tyskere oG quislinecr blitt drep~ og 355 ta~t,tll
fane:;e. Tyskerne har uten hell forsøkt el bryte i gjennom f'rlskarene.s llnJ er.
I J,.goslavia har tyskerne gått til mef,et hårde represalier mot befol~nin0en,
og de rett8r stadi0 Ot;; nye terrorhanc~linger mot folk i byene. V·,f'tvapn,:;'t
hnr sål~d8s utslettet en by i Syd-Slovenia, Novomesto, og drept hele befolk
ningen. De truer nå med liynende skritt ov"lrfor andre deler av landet, der
som ikke friskaren;~ ':innstiller sin virksomhet.
Vestfronten ~ I seJ:.!tember måned er deCcblitt sloppet ned 14,,000 tonn bomber
O\:;;!··-~ij·,skrand. - Ved angr2pene forriGe fredag mot Bremen og Weg0sack bll2
d8~ forvoldt store skader. 142 tYEke jngere ble skutt ndd. 30 flygende fest
nine8r oS 3 britiske jacSere etikk tapt, Store styrker flygende festningc'r
V3l" 1.0rda;.; den 9.oktober over f1e:;:"0 steder i øst-Preussen, Polen "8 Porunern,.
Bl~au ble Gdynia og Danzig bcmbl:;)t., ·Fer 1)2.8 olj,ecisterner og Mdre krigsvik
tige anleG~ Odc:1Clt,t. I G\:!.ynJetS.t'~av:~;J:'J et stort passasjerskip senket og
3 D..-'1.('::'r-c skip satt i b!'ann~ KaicC:.'11I.ji<'t;(';~ebåde i Danzig og Gdynia ble sv~rt
skadet" 91 tys~<:ejagere bl.e skutt :;.(~d mot t"wet av 29 flygend'3 festninger.
Natt til 9. oktober 'lur tri ti,ske flyfor!:l8.sjoner over Bremen, Berlin, Ha.ru:0
vel" og Ruhr. Videre ble miner lagt ut i fientlige farvann. 31.bombeflYoglkk
t8.pt etter disse opperasjoner, Natt til 10. oktober var MoSqUlto-fly pa ny
over Derl'in uten 2. lide tap. OnsuFlg angrep og senket bri tiske jaeerfly 2
mindre fartoyer utenfor Brest. Sqmtidit:. ole tyske kormnuniknsjoner i
Frankrike angrepet. Her gikk ingen fly tapt. I do.gslys sondQ.i.!:.~O~okt.,
angrep arn~rik;ans-ke flygende, f'€stni!18'f'r .m61- i !..rc.klB.Pcl_. 102 f.ys-kei J8gero ble



s~utt ned. Amerikanerne mistet 32 bam~ere. Denne gan~en var Munster paved
malet,ag fra flyene kunne en tydelig se bambene ekspladere ~idt i måt~t.
Grus .ogj.ord .ogmurbrakker fley i.luften. De britisk-amerikanske'bambe

taktene ave:r;~yskland ryster selve, grunnvallen far den tyske krigsmakt .og
T~s1tlands..nlJ.11tære s~~rker. Tyskland føler seg truet fra 2 sider, den bri
tJ.sk-ai'nerIkcmskebamDInc; fra vest .ogrussernes frammarsj fra øst. Tapspra
senten ved flyangrepene er nå betydeli8 mindre enn far et år siden. Briterr
~ehersker luften avor Tyskland am natt8n .oGamerikaherne am dagen. Inntil
llåhar amerikanske flygende festningdr de første 14 dager av aktaber kastet
:1(~d4eOOO tann bamber .over Tyskland. - De allierte flystyrker i det syd
vestliGe Stillehav ødela tirsdag 177 japanske fly .ogen mengæ$kip ved
Rabaul på New Geargia under det kraftigste flyangr~? sam naensinne,er ut
ført mat et ja~ansk støttepunkt. Ødeleggelsene var kallasale. 3 destrayere~,
mengder av skip eg havnebåtGr ble senket eller ødelagt~ bygninger, radia
anleGg .og ammunisjanolagre fløy i luften. Amerikanerne tapte 5 fly.
Diverse:
Under-møtet i Underhuset den 12 • .okt.ober.opplyste statsminister 'Churchill
at den partugisiske regjering har gitt St.or-Britania rett til å benytte
stQttepunkter på Azarene i kampen mat u-båtene. De!"ne averenskamst berøver
på ingen måte Partugals suverenitet .over øygruppen, .ogstår heller ikke i
·s.tridmed Fartugals nøytralitet på fastlDJldet. Avtnlen skal gjelde så lenge
krisen varer, Straks krigen er slutt vil alle britiske styrker bli trukket
tilbake fra øyene. Ti~ gjengjeld vil Star-Britania farsYne Partugal med
råstaffer .ogfarsYninger til landets vepnete styrker. Ved .opprettelsen av
støttepunktene på Azarene vil det bli innspart I:lengd0rav alj e .ogtannasj e.
Fra Venei.;uelaer det bare 3.000 kVnI't-mil til Azarene, ac man r'2gner med
en besl'arelse på .over 1.000 mil i aljetransparten. .
Statsminister Churchill har .opplyst at størsteparten ~v den italienske flåte
er på de alliertes hender. Herav 5 av 7 slagskip .088 av Il kryssere. En
italiensk handulstannasjc pt. .over lr~().ooOtann er under alliert kaP1ln:mda.
En del høyere funksjanærer i ~en italienske ambassade i Osla ble arrestert
den 5. aktaber f.ordi de nektet å anerkjenne Mussalinis nye regjering. Av
samme grunn er'hele den italienske ambassades st&b i K0benhavn blitt arre
stert.
Den 30. september ble 300 fanger sendt fra Grini til Tyskland.
Det Kangeliee Selskaps bibli.otek i N8a~el er brendt ned etter tysk ildspå
s€ttelse. Nesten he:le innh.oldet av bibi.otek.,t, der i bl. ca. 20000 Dag~t
verdifulle bøker, er brendt. Likeså stare deler av universitetsbygningen i
Neapel ble stukket i brann av tyskerne, sam nektet brannves~net å slukke
brannen.

"Pravda" utt",l.eri f.orbinde,lsemed den kammende tre-ITlaktskanferanse i MaskvD.
at det sam først .ogfremst står i fargrunnen blandt de prablemer sam må
løses, er å sammensveise de felles tiltak far å farkarte krigens varighet.
Algier-kanferansen Skal .også fihne·sted i nærmeste framtid, .ogher karrmEr
til å delta 55 representa~ter far Savjetsarnveldet. .
Tarsdag aften (.aktaber mellom kl. 22.3.0 .og23 •.00 v~ et ~ysk militærtag i
ruten Osla - Kristiansand S utsatt far en tagavsp0r~~g. Ulykken fant sted
ved Rygkallen, ],.ittutel:far Drammen i nærheten av Ivljønda.len.Da lakama~ivet
.ogden enes~e sivilvagn i tag~t hadde passert det sted hv~r ulykke~ skJedde~
gikk de 0vr,lge vagner med tyskere ~v sparet. 4 stare ba8gIvogner l~ veltet
i skråningen ned mot vannet, at) en bag~ivagn, sam utelukkende innheo.):~t
tyske militære .og en del kvinn~r, v~ltet helt ut i Drammens-elven .oGlIgger
såvidt synli~ m~d hjulene i v8ret. Drønnene av ekspl.osjaner kunne høres
'tydelig i Dr~en. Tyske s.oldater og sikkerhetspaliti løp .omkring på ulykkes
.stedet hele natten med maskin~istaler, Stemnin6en bla.ndt tyskerne var meget
.opphisset, .ogen kun~e høre utbrUdd sam "10 nardmenn for hver tysker" .0.1.
Det ble satt .opp sanitetstog fra Drammen far å hente s~.rede. Det er bragt
inn.mange sårede' til sykehuset - utelukkend8 tyskere. Det nøyaktige tall
av sårede er ennå ikke helt p~ det rene. I alt ble det drept am lag bO-60

tyskera~ Ulykken skjedde på et sted hv.or t.oget pleier ha ga f~t.



Som følge av denne hendelse h3r Terboven og Rediess lntt for~tn nye justis

mord. Denne ganJ/en har bødlene latt 5 hederlige, bra nordmenn henrette uten
skinn av rett. 1: den offisielle kunngjøring heter det 2.tde myrdede "tidli
gere har lagt for dagen at de tilhørte kretser som åndelig og politisk
b?3rE?ransvaret for at en så feig, avskyelig handling kunnt::finne sted."
Dermed er be~i~et for justisrr.ordenegitt. Det som er like opprørende er at
hele den nazl-r.,.o.Itt.rollertepresse uten ska111fo.rsvarer morden~. De som er
s~yldige i ~sse mord, og dem som tar morderne i forsvar, skal vite at deres
straff er uunngåelig. Det er ikke første gang at tyskerne i Norge myrder
folk fordi de er kjent som J'ode nordmenn. Svensk ".Aftontidningen" skriver
om mordene under overskriften "Nye martyrer i Norge": "Tyskerne regner med
at dette vil fylle det norske folk med gru. Erfaringen skulle imidlertid
ha vist tyskerne at de ikke kan sVekke det norske folks motstand med den
sl~ss midler. Det kan også tenkes at herrefolkets representanter føler seg
mindre svake når de tar gode nordmenns liv. De føler kanskje en abnorm
lettelse ved å fyre av skudd mot lev(mde mål." De henrettede går inn i
rekken blandt vårt lands martyrer. De hnr gitt sitt liv for vår sak. Vi
gj"e.ngirde myrdedes navn: Direktør Alf J'ohnsen, fondssjef Reidar Furu,
ingeniør Thomas Agnæs (67 år), alle Drarr~en. Varmemester Anders Johansen
og Arthur Sim8nsen (den kjente landsIngspiller), beige fra Mjøndale~.

ltal~~~ Til.tross for. heftige reonskyll fortsetter den 5. arme framGanben
i Volturno-området. store mengder tnnks o~ forsyninger før~s over elven,
og bruhodene utvides stadig. øst for Capua har den 5. arme rykket frnm fra
3 - 8 km. inn i de fientlige stillinger og har inntatt høytliggende terrenb,
som delker oruhodet. Nord for munninb:.~ av Voltur~o er brit·ska avdelinger
blitt landsatt. De er gått til angrep på jernbanelinjen til Roma. Tyskerne
er drevet tilbake, og de britiske styrkene har oppnådd kontakt med 5. armes
hovedstyrker. Ved Cajazzo, 50 km. inn i landet, foregår harde kamper. Her
er tyskernes venstre flanke truet. Både øst og vest for Cajazzo er sv~re
tyske motangrep,understøttet av tanks, blitt slått tilbake. I Midt-Italia
har de allierte rykket fram og står et par km. fra VinciC>.buro. Byen Casa
calenda er blitt erobret. Nord for Peskara er 3 jernbanetog blitt bombet.
Videre er foretatt bombing over mAl på Balkar-, bl.a. flyplasser i Hellas.
2 allierte fly mot 4 tyske gikk tapt.
~~~jet~~veldet: Russerne har initiative~ over alt langs fronten. Tyskern~
trekker forsterkninger fra nordfronten til ::~.iew.De russiske tropper, som
rykket over Dnjepr, er nådd fram til hovedlinjen til det tyske forsvar bak
Kiew. De russiske general~r har opprettet sitt hovedkvnrter på vestbredden
av elven. Lenger sørpå har russerne utvidet bruhodet sør-øst for Kremenshug.
De siste timene før Zaporoshes inntakelse vnr -jyskerne grepet av panikk-.
Tyskerne, som var igj8n på ø$tbredden, hoppet PQ elven,eller gikk i robåter
for Q komme seg vekk. De fleste ple skutt. Jernbanelinjen, som fører fra
Meli topol til Krim, er blitt avsl<:åretpa to steder. Tyskerne i området
Sør for Melitopol er innelåst, idet der ikke finnes bruer over elven sør
for Melitopol.
Y~~1f~~D~~~:Flygende fcstnin8er angrep ved dagslys i går 3 kule lager
fabrikker i Schweinfurt i Hayern. Tysker'ne satte inn det største antall
jaGerfly, som er sett under n0e bombeangrep. 60 flygende festninger og 2
britiske eskortefly gikk tapt. 104 tyske fly ble skutt 'ned og antakelig 46
til. Da de flYP:HDrle fe stninger forlot målområdet, var Schweinfurt et hav av
ild og røk. ,
Inntil-nå har norske flygere skutt ned 12C tyske fly.
Formani.lehi den finske uton,rt.~skommite, Voioma , uttalte under et møte for
leden: tjl1Vi må anse oss s~lv berettiget til å arbeide for vår sikkerhet.
Dette kan komme til å bety' at vi må skille lag med tyskerne",
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:1nn so..bl'iQ.~ iiJe6herr h::tt anl<:ldningtil å stud\3re en rekke dokun{enter~ ,som
viser tyskernes brutEllitet i de områder av i{usshll1dde har hå-ldt okkupert.
Den store russiske dikter, Leo Tolstoi's sønn, Aleksei~ hc..rs,.:unletet.lom··
fo.ttende pevismn.terinle fre. de ::.orskjelligesteder av Hussls.nd. Alekq€i Tol
stoi er.ikke bolsjevik, men han er opprørt over de ugjerninger som er begått
mot hans folk og han er ikke alene om a kreve gjengjeldelse mot de ansvarli
i~e. I Kharkow har 100.000 mennesker lidd sultedøden under okkupasjonen. Om
trent samtlige av byens jødiske innbyggere mellom 20.000 og 23.000 mennesker
i alle nl~re er brutalt myrdet og kastet i massegraver, levende og døde om
hinannen. Der er i den anledning nedsatt en kommisjon s9m skal undersøke det
te forhold nermere, da man finner det helt utrolig. I byen Stalino fant man
over 20.000 menneskelik i en gruvesjakt. 5 millioner russere, menn og kvin
ner, må utføre slavearbeide for Tyskerne. Tyskerne opfører sig i Russ~and
som om åe ~ar omgitt av ville dyr, og det er tydelig å merke at·de ikke be
trakter russerne som menneske~.En gammel prest i en landsby har fortalt litt
om sine opplevelser da tyskerne tok landsbyen. Innbyggerne ble berøvet alle
sine eiendeler, såsom husdyr, mat, klær og sko og alle fikk hver sitt slave
nommer. Han selv hadde nr. 23. Alle mellom 13 og 65 år ble satt i arbeide,
bl. a. med grøftegraving • En kvinne ble hengt fordi hun hadlle førsøkt å gjem··
me vekk litt poteter og no~ barnetøj. Hun hadde et spebarn som døde noen da
ge etterpå. Et to års gammelt barn tok noe mat som tilhørte tyskerne. Barnet
ble slengt gjennom vinduet og ut i sneen, hvor ~oren fant det en tid etter
med begge armene av ledd. En kvinne hentet vann fra sin egen brønn en kveld.
Hun ble skutt fordi hun overtrådte forbudet mot å være ute etter mørkets
fr~brudd. En 14 års gammel ~ike'ble skutt fordi en tysk offiser fant at
hun ikke hadde vasket hans tøt 80dt nokk. Dette· er bare ett lite utvale av
alle de uhyrligheter som er begått mot, det russiske folk. - I Norge har vi
også 8::1 E,ønn aven st r d k:t.e.r,n.eml.V"Erling Bj ørns on • Han er heller ikke
bolsjevik, men ser litt anderledes pa saken. Han hører til de nordmenn som
mener at det er enhver nordmanns plikt å hjelpe tyskerne i deres arbeide i
Russland. Han forteller at tyskerne nå bygger opp igjen de kirkene de for
ferdelige bolsjevikene har revet ned, og at de russiske bønder nå får igjen
sin jord av tyskerne. Der ligger store oppgaver i Russland som venter på ..
arbeidskra~t. Var det ikke en ide å lq en mann som Erling Bjørnson og like
sinnede, tillike med de norskfødte som har deltatt aktivt i krigen på Tys~
lands side, få del i det stor~ gjenoppbyggingsarbeide i Russland etter krigeD
Tyskertøsene og de som har vært litt for ivrige i tj~nesten ved tvangsutskriv
ning av nordmenn til tysk slavearbeide kan også få delta, helst så langt bor
te fra Norge som mulig. Der er landminer som med utspekulert grusomhet er
plasert på de utroligste steder, såsom i madrasser og i pianoer. Også på
dette område er der meget Sbm skal gjøres etter krigen, og det kunne jo være
passende arbeide for vore tapre hirdmenn å fjerne disse. Det har vært tysker·
nes plan å gjøre flest mulige til sine medskyldige i sine r,,~ddselsgjerninger..
Dette kan ha sine fordeleB, men det faremoment er tilstede9 at alle må dele
straffen når den kommer.

Det er i disse dager sendt ut et rundskriv fra Norges Handelsforbund med krav
på kontingent fra alle detaljister, grossister og agenter beregnet etter
satser av bruttoomsettningen Landets håndverkere har tidligere tydelig sagt
fra at de ikke akter å betale kontingent til Norges Håndverkerforbund. Nå,
når turen er kommet til handelsstanden må ALLE SOM EN NEKTE Å BETALE DEN1lli
KONTINGENTEN~ Pengene skal gå til fremme av det tyske kravet om "nasjonal"
arbeidsinnsats, dels til rent nazistiske form~l. Det dreier seg om meget
store beløp som for den enkelte re2elmessig vil gjelde det mangedobbelte av
hvad han før betalte til sin gamle organisasjon. P~.~~ep. er klar :
INGEN MÅ BETALE KON~JJiGF~J'_.r1J.,..J{9RG-.B$. J:IANP~.$YOM~l Sørg for at parolen
ilar" -arie" -b.W.dlendØ··~.


