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Den rode arme fortsetter fraut-
sykkingen i Dnjeprhorn sar for
Ktetnentsjug. Hovedjernbanelin-
jen fro Dnjepropetrovsk vestover
er avskaret. Byen og jernboor-
knutepenktet Pjatieharka er gjen-
erohret. Iferifra går også en jern-
hane til Kkivoi Rog Under de
roldsomme kamper ble 2 tyske
panserdivkjener og 2 iufonteridi-
visjener revet opp og tilloyet vold-
somme tap. Russerne tok 1800
langer og rtore mengder ktigenta-
teriell. Ved Kiry ( Ig Gootal fort-
tett er voldsomme komper, og rus•
serne bor rykket fram flere km.
En tysk miaorisert divisjon
rosterne nylig tilfevet store tap. !
ble fitlIsterrlig revet opp. R,isser-
nr senket et rvsk forsynaitts-
ekip 1 Oeterrjoen tar ct i Sturte-
kovet.

1 Italin rykker eleu turne fram
i fjellterrenger in,rd for Catma. Pa
midtf ron I en er San Stefoott eredt•
eet. tp flyolosser ved RIMI ble
hombet mandaga

Flygende festnioger har ougre-1
pet. taske mål i Sktyplie Doelloto
Ileograd no Atken) fra ha ser i

Angrepet kom hett over-
FILSk op- togen 1yeke jakere
skee. Alle tyrke engrep på de Dal-
metiske oyer er slart rilbake.

I Aarselatu hor patruder fttlI-
byIdet dodsdotomen over ea ges-
to poaffirer.

Ukcoversikter.
DSTFRONIEN Tyskerne gjar

fortvilte forsak på å holde sin paf -
tenkte fortt arslinje, ng tithirer
monge motangeep. Disse blir imid.
lertid regelmessig avvitt og Ser-
dene ina er ineget st.ore. Libevel
har den innbitte motstanden til
delr beetrket at russernes fram-
gang ikke lum vosirt særlig hurtig.
Troppene i Leningrodområdet hor
vært ulsall .tor et Lardt press, og
seb• ciii. de hor klart å holde po-
risjonene sine, er stiliingen deres

unegel farlig ikke minst fordi rus•

serne lenger sor er Fått itver elva
Sotj og er kommet inn i Comel
hvor det for uyeblikket blar ut-
kjempet gatektimper. PA den
lige del av Gomelavrolttet har don
rode orme trengt gjennom fiem
dene bnjer sig rykker na mot Pri-
petsnmpene. En retrett på denne
delen av fronten vd fere tyskerne
til sumpene og her vil de ikke ha
Byplarser sin radighet.

I traktene emkring Kiev er bro.
rumfet invidet tig flen rede tome
har trengt fram til byens yrre for-
evarehnjer både fra nord og
faendert har lidt aore tap, ooptil
‘2000 marm om dagen. S-o for Kre-
mentejug har et innbidt slog av
flent dogert vatkohett fort iii el
ruilr tend ig giennombradd gjenoron
tle tyske linjer. keten mot ser og
vost st nes na å iigge apen for
russerne.

Også kampene ein tyskernes
kirligste forryorrlims, dvs. kru Sa-
porosje til Melitopol. har hult. stt.
gumstig forløp. Saporosje er aoh-
rat og styrkeue herfro Irenger

nå hortig mot ser. Samtidir hor
andm avdelinger av den rode ar!
tue rtkket ato. i T1felitopol crsc),i .

etter å ho forsert tyrkeroes oter-
mate sterke forsvarsonlegg som

besto av tre rader znet1 tinti•
tonkgraver  OF  hefert hlogs-

antegg. Siager om diste posisjoner
kortet toskerne 1111111 faine.

De rta. SO tyske divis joner tom

står i Dojeprbuer, ved Saporoaje-
Melitopol-linjen og pa Krite, be-
rinner seg nå i en yti.erSt krolirk
sitaaston, i det de lett kan
ovskaret. Santtidig ryner de. å
fåtr ordre om å holde atillingene
for en hver pris. Dette er rimelig
sett på Itakaronn av berydningen
som de truede muradene har. I
Dnjeprbuen liFger Krivoi Rog,
som leveror mesteporten tiv jern-
rnalmert til indurtrien i Dontite-
bassengek lier ligeer også Niko-
stil sitte rike margangrover,
som dekker tr0 pet. nv Tysklands

tilgang på dette metall sont er
sit eikttg for ttalherdingen. Ende-

de fleste tyske trutter di-
rekte mteressert i de state mdm
stribedrif tene eom ligger i de de-
lene ov Ukrairm som HiÅrfor fall.

KONFERANSEN iMoskva mel-
lom Molotov, Eden og Hydl ble
åpnet 18 okt. Lemende for meters
forlop er den tydelige tilnærmin-
gen rant i det riste har funnet
sted InePlom vest maktene Sov-
jet, og som bk a. er kommet ti!
uturtItk i disposisjonette overfor
Itaba. Denne tilmmaningen er ny-
lig bhtt undertreket av alatiestia»
i eit artikkel tow loshondlet den
forcstående Itouteransen. All dette
skulle konne gi ose grunn til å
håpe, ot statsnienaene som knm-
mer sommen i Motkva relativl
lett skulle kunne hli enige om pla-
nene for det fromtidigesamarbeid.
Sont brivedmål for de i.,• t samito
heid oppgir savel Loodon sean
Moekva; påsk yoning ay den ende-
lige seieren, hurtiget audie ahm-
opphygging og aikring av en verig

fred.
! I DANMARK lum nye ralota-

sjeliondhoger tunnet stedFredag
ble det •aleir tueldt fra Sverige

ft moutfartantorstarjoner
! restaurant var blitt sprengt i tuf•

I en i ICobenbovn og inermeste
ontegn. Lut mer for byen Ide det
ratt fyr oft et hus som var rek-
vizert av tyrkerne, Forts.

FALT FOR
F ED RE LAN DET

Del er den 20 okt. offentliggjort
al de tyske bodler igien har he-
nstet I o ny våre larebnienn livet.
kåpenlese må vi motta det tunge
budskap. Vårt, brennende hat og

inter e knw4e1 eiter aktiv boral-
ling som kan Icruse våre tunen-
norkeltg undertrykkere, er vort
evor.

V1 bedrer våre f alne kamerater,
Våre knyttere rever er våre kran-
ser.
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KRIGEN I STILLEHAVET

Krigen i Europa bar lett for å katopene til lands på Guadadeanal
senke et likegyldiglietens slor oyter og Nv Guinea.
hegivenhetene i det fjerne osten. Japanerne har lidt meget store
Likevel skal vi ikke glemme at vt tap av tonnasje. Inntil sinnen av
og er i krig med Japan. og vi må august dette år hadde de mistet
hatke at freden og frecharbeidet ikke mindre enn 143 I skip ho -
kan ikke for alvor holde sitt av minst 2 slagskip, 3 hangarskinor
teg i verden for også denne fa:- og 36 kryssere foruten en rekke
riststat er knust. mindre urlogsenheter. Slagskips-

Japan er ingen tdarlig motstan. flåten deres er blitt berovet sin
der. De japanske oyeng Mandehe. skjerm av mindre båter og er der-
kno, de besatte deler av Kina, med blitt betraktelig svekket.
Thailand, Malaya, Filiispinene, lands har operasjonene på Guadal-
Burnta og Nederluudsk estindia, eanal, som ble innledet 7 august
danner et imperium med 400 mill. PaP2, fort til gjenerobring av oya
innhyggere og et landareal nesten 10 februar i år. Senere er Ny
så stort nont Sambandstatene. orgia og noen av Salomonsuyene

befridd. Ny Guinea bret japseImperiet er rikt råstoffer.
nernes forsok på å trenge framSammen med de Itesatte deler av  

Eina er reirforvrar rard til Port Moresby definittyt sam-
halh ag kapper. Fihippiaane. men i og mett de amerikansk-all-

stralske troppers erobring av heleIndokina, Burma oir thliland le:
verer metaller av hetydning for Papaatalialrel:a -

denne var av-
tj.framstilliegen av stål - som kromslut et den annar 1913I le-,

tungsten og yanaditun. Burma og pet av de siste manedene er ogsti
de viktige baser Salamnua, LaeNederlandsk ostindta har en nik- og Finsehafen tu t 11. apanerne dri-kelprodliksjon sum 1440  ot  ersteg ves mot den nordvestlige delen3100 tono, dss. var sterre enn  Iffarapam. Omrideur Japan har ay Nj Guinea. Deres viktige base

satt les erte i 11140 ikke mindre Ralmal
på Ny Britannia rykker

enn 1h5000 tonn tinn, d. e. 7t) ten f"e""era Treaseiee trartpet. av rereleasprodah,jaarn av Australia synes hevet.

dette metall snm er sli viktig for liet er sann"lig tmak-
tene senere vil forsoke å nå For-kapperlegeringer. I Nederlandsk
mosa over FilippMene for så åostindin kan lapans aluminiume-irdtati dekhe rirt Daahsithrhar, foreta en landgang i Kina. Sam-
Hdig vil andre styrker trenge frataSameten med Burma ug Britisk
på land fra India gjennom Burma.Borneo har de tidligere hellandske Dette vil yære en storstilet kni-

i 1940 kobetitteher en rånljegroduksjon som
petang som vil tvinge fienden tilm opp i S871 000 tonn,et hvantam sora sttekher til for å gi opp en rekke områder i sor

Japan. lingeriet har egså tilstrek.
og servest uten kamp Det er mn-
lig at det samlidig vil bli rettetkelig rastoff for den japanske bom- d;

uttsinditstri, den eturste i verden. —re-te an'arep met japan frakleutene som de er blitt tstungetog disponerer over tai pet. av ver-
til å forlate.dens

Japanernes forbliffende Iturtioe aålen På gfun av de stote a
framgang SOM på kort skaffet

getc.nlideonnel
kdaenn asnkai2.nfeurtesfraav.

atykesrtii

olitilirdåedte 1eo1:ertenskapdonmitee tlitt,tureelentles o, rt ezitaktene alene, vil kreve lang tid.
ma er i dag neppe i stand til

Australia, ble i ikke liten utstrek- noen offensiv innsats. En hurtig
ning gjort mulig ved at vestmak- avgjorelse i det fjerne 11:11,II l'ille
tene ikke hadde sorget for å hNggo være sannsynlig um Sovjetsarnvel-
,4. 4res1-4^sitkkekPetrinpkåtea"te jsaipaavi:i hRaar lt;

lopig noy tralt i osten. Riktignok
det Ide med. Men Sovjet er fore-

av sine motstanderes /eil, og art er det iike interessert som noen
det har anIagt et solid fursvars- annen makt i at det etter krigen
systent blix ordnete forhold i verden, og

Omslaget i Stillebovskrigen kom derfor også i at det lingerialistiet
emed sjoslagene i Korallhavet. ved I militærstyret i Japan blix styrtel.

Midway eg Solumensnyene og med f 1 dag krever Sovjet forst og fXemst

21..<

Franske filmer forubdt
Tyskerne har lenge med stigen-

de sjalusi sett på den popularitet
franske filmer Itar blaut norsk
kinopublikum ut oyer landet, i
motsetning til tysk film, og har
derfor nedlagt forland mot fram-
syning av franske flinter. Dess-

uten er det amått uted råfilm
Tyskland og da er det jo ingen
annen utvei etin å «okkuperei
den samlede franske fihnhehold-
n-ing. Det er det som pa tysk kal-
les asamarbeide» og propaganda
for festningen Europas filtakunst,
Deutsehland fiber alles

- —
Kirkens beskytter.

Det er få som yet at Vidkun
Abraham quisling har gitt itt et
tterskilt sk rift som beter «Om
at hebodde verdener finnes men-
om jorden og het ydningen derav
for Vår livsatiskattLe.» (Uslo 102P
20 sider) I dette selsemme pro-
dukt :tillrr kon eett med vandig
beskjedenhet ved siden av iNew-
ton, Adants og Leverrier og obe-
yiser» sin sats eVed Ingiak .ee,on-
nement på grunnlag av erfaring».
(?) «Bevisette ville yekke begets-
tring i mangt et gyennasietainfunr.
Samtidig nytter q leiligheten til
å skape en nv verdensreligion, som
ban kaller ouniversismenes.

Men hvorfor horer vi ikke noe
om den nå om dagen? Saktens
fordi q her «beviser» at det
ikke finnes noen personlig Gud,
«Universet er den ene levende og
sanne Guri, det sern ikke behever
nee annet for sin eksistens, til-
yærelsens sunn, evig varende, ska-
peren og oppret tholderen av alle
ting. synlige og usynlige.» Denne
oreligion» passer jo temmelig dår-
lig for en elturslarer» som verner
«kristendommens grannyerdier»
mot bobjevismen !

en energisk inneats mot hitler-
tyskland - og en skal ikke gletn-
me at landet har rett til å
krav etter sin imponerende inn-
sats, /nnfrir ikke vettmaktene sine
forplikteltr overfor Sovjettom-
veldet, er det rimelig at den vil
ftsle seg syeket og trekker seg til-
bake lii sin gande isolasjon. En
faie politikk overfor Soyjet kan
derimot skape grunnlaget for dens
deltagelse i oppleygningen av den
franitid:geverden og og:å for dens
deltagelse i kampen mot Japan.



TYSK MENTALITET

Under okkupasjonen av Norge
har tyskerne gjort seg skyldige i
ting som har vært utrolig grusom-
me og opprørende. Med alle yt-
ringsmidler kneblet var det natur-
lige svar et intens hat. At vi som
enkeltpersoner skummer av raseri
over tyskerne og alt deres vesen
er berettiget i den grad det styr-
ker fronten, men det er ikke stand-
punktet å møte freden med. På-
standen om at hele den tyske
nasjon bare har de aller mest for-
aktelige Isarakteregenskaper, og at
den eneste logiske konsekvens ville
være å gjøre hele folket et hode
kortere eller holde dem nede med
alle midler, kan ikke oppreahol-
des hinsides freden. De allierte
nasjoner forer ikke krig for å un-
dertrykke folk, men for nasjone-
nes selvbestemrnelsesrett. At dette
også gjelder Tyskland kommer
bl.a. til uttrykk i den komiteen
i Moskva som er satt sammen av
folk fra alle partier i Tyskland,
og som skal forberede det tyske
demokratis gjenreisning. Hvis vi
vil behandle alle tyskeresomfor-
brytere, så går vi ikke bare på
tvers av de offisielle retningslinjer,
men kapitulerer på et avgjørende
punkt overfor den nasistiske ideo-
logi. Nasistene mener at de skal
være verdens herrer på grunn av
sin tasesoverlegne egenskaper. Vi
gavner ikke vår sak ved å sette
sludderet på hode.

De fleste av oss kjenner tyskere
som ikke tilhetrer den grusomme
sorten. Grusomheten var vel beller
ikke så Mynefallende hos dem som
kom seg unda årene etter makt-
overtagelsen. Det er jo også en
utpreget tendens hos oss å skille
mellom Wehrmaeht og politiet.
Den farlige nasimentaliteten har
aldri vært så uthredt som parti-
massen kunne gi inntrykk av.
Svært mange korn med fordi de
ikke hadde resurser til å stå imot
propagandaen med. Fra oss sely
vet vi hvordan et mindretall kan
farge de offisielle uttrykkene når
de bare har maktmidlene. Den
undertrykte tyske mentaliteten
slår av og til i gjemzem, og Geob-
bels må komme med advarsler.
For noen uker siden var lederen
i Das Reieh viet de forbryteriske
tyskere som forsøkte a se objek-
tivt på krigen. 7 sept. ble 3 tys-

Fem nordmenn falt.
Igjen er 5 nordmenn myrdet.

Som hevn for en jernbaneulykke
i Drammensdistriktet, har nasis-
tene med umenskelig brutalitet
stilt 5 av våre landsmenn foran
eksekusjonsplassen.De ble ikke tatt
fordi de hadde det minste med
ulykken å gjøre men fordi de
tyske bødler ville ramme den ånd
som lå bak den norskemotstanden.

Vj bøyer hodene i sorg over ta-
pene av våre landsmenn, Vi skal
ikke glemme dem. Reller ikke
deres loadler.

Thunderbolt P-47 er navnet på
de nyeste amerikauske jagere som
vi for tiden hører så meget om.
De følger bomberne på de lange
dagslystoktene over Tyskland, og
gjør uten vanskelighet 870 km i
timen. Ved styrtdukking kommer
farten opp i 1080 km i timen el-
ler 300 m i sekundet,

Tyskerne har truffet forberedel.
ser tilåaprenge norske fyr Det
meldes spesielt at på Lista og
Ilelliesøy (Rogaland) har de an-
bragt sprengstoff i apparattavlene
og i maskinrommene

Også en rekke kaianlegg er ab
lerede blitt underminert.

Etter sin heimkomst fra Sovjet
har erkehiskopen av York uttalt
at kirken i Samveldet nå er helt
fri, at denb administrasjon helt ut
er underlagt den selv.

kere henrettet for å ha «beguns-
tiget fienden». En var kommet
med def aitistiske uttalelser til sine
forretningsforbindelser . og tovar
kommet med «opprorende ytrin-
ger» i et verishus. Så drastisk er
forholdsreglene.

Åskille mellom tyskere og na-
sister fritar ingen for ansvar. Men
når den klare tanke skal bestem-
me handlingene er det nødvendig
forutsetning. Vi skal tenke på at
akkurat som vi skal ha oas fra-
bedt at våre heimlige nasister blir
betraktet som eksponenten for
norsk mentalitet, så er det tys-
kere som tar aVstand fra nasistene.

Dette vårt syn bør være det
framherskende i våre diskusjoner
om gjennomføringen av freden. I
den kompromisløse kamp vi fører
i dag kan vi ikke gradere våre
motstandere, men bare se alle soln
redskap for nasismen.

RETT OU REDSKAP
Per Overland testarnenterte sin

gård i Bærmn til selskapet for
Norges Vel, som skulle bruke den
til forsøksdrift. IMidlertid gjorde
gårdbruker Rostad odelsrettskrav
og fikk medhold av retten, quis-
ling laget så en spesiell lov som
ga myndighetene adgang til åeks-
propieregården øverland til fordel
for Selskapet for Norges Vel. Sa-
ken kom til slutt for Akers her-
redsrett. Her ble den stripete so-
renskriver Beigh overstemt av
skjønnsmennene som fastslo at
quislings spesiallov stred mot Ha-
gerkonvensjonens artikkel 43. Der-
med sa retten fra at regjeringen
quisling ikkeopptrer på vegneav
det norske folk, men utelukkende
som et redskap for okkupantene,
og atdens makt hviler på de tyske
bajonetter. Norske domstoler har
ikke sagtsåkraf tig og djervt fra
omsittsyn på quisling siden
Royesterett måtte trå tilhake i

19gtslingenes reaksjon harvist
hva de legger i sin programpost.
«respekt for domstolens uavhen-
gighet». Sorenskriveren ble inn-
kalt til Riisnæs og fikk en vold-
som overhaling, fordi han isteden-
for å fastslå uten videre at quis-
ling var en /ovlig norskstatssjef
badde inntattseg på ådiskutere
folkerettsmessighetenav hans lov-
verk. Samtlige skjønnemennhar
flere ganger vært innkalt til poli-
tiforher. Rostads advokat. Ernst
Hodneland, satt fengslet i i4 da.
ger inntil Riisnæs forsto at sak-
farerstanden ikke kunne se rolig
på at dens rett til fritt å hevde
sin parts syn ble angrepet. Senere
erformanneni Selskapet for Nor-
ges Vel, John Sundby, blitt avsatt
fordi han hadde unnlatt å appe-
lere saken; Sundlty vil/e nembbi
ikke prosedere på at quisling had-
de storre myndighet enn herreds-
retten hadde fastslatt. Minister
Fretheim som ble gjort til ny for-
mann for Selskapet, har selvsagt
appelert kjennelsen. Endelig kan
en nevne atSelskapets advokat,
Axel Heiberg, er blitt erstattet
av nasisten Esznareh, som nå skal
fore saken.

Ritz konditori i Oslo er boy-
kottet. Innehaveren er nasist og
støtter H.a. frontkjemperkontoret
økonomisk.

KRIGEN I ST

Krigen i Europa har lett for å
senkeet likegyldighetens sler over
begivenhetene i det fjerne østen.
Likevel skal vi ikke glemme at vi
og er i krig med Japan. og vi må
huske at freden og fredsarbeidet
kan ikke for alvor holde sitt inn-
tog i verden for også denne fas-
eiststat er knust.

Japan er ingen ufarlig motstan-
der. lle japanske øyene, Mandelun
kno. de besatte deler av Kina,
Thalland, Malaya, Filippinene,
Burma og Nederlandsk ostindia
danner et imperium med 400
innbyggere og et landareal nesten
såstartsom Sambandstatene.

Unperiet er rik t på råstoffer.
Sammen med de besatte deler av
Kina er Japan selvforsynt med
kull, jern og kopper. Filippinene,
Indokina, Burma og Thailand le-
verer metaller av betydning fom
framstillingen av stål -samkrom.
tungsten og vanadium. Burma og
Nederlandsk østindia har en nik-
kelproduksjon som i 1940 oversteg
3100tonn, dvs, var større em
Europas. Områdene Japan har he
satt leverte i 1910 ikke mindrt
enn165 000 tonntinn, d e.7(

pel. av verdensproduksjonen
dette metall som er så viktig fot
kopperlegeringer, I Nederlands1
ostindia kan Japans aluminiums
industri dekke sitt Imuksithehov
Sammen med Barma og Britisl
I3orneo har de tidligere hollandski
besittelser en råoljeproduk sjon sou
i1940kom opp iK 671000 toun
ct kvantumsolnstrekker til fot
Japan. Imperiethar også tilstrek
ke/igråstoff for den japanske bom
ullsindustri, densterslei verden
og disponerer over 90 pet. av ver
dens rågommi

Japanernes forldoffende hurtigt
framgang som på kort tid skaffe
landet herredømme over de ston
områdeneOffskapte trusselen mo
Australia, ble i ikke liten utstrek
ning gjort mulig ved at vestmak
tene ikke hadde sørget for åhyggi

ut støttepunktene sine. En
være sikker på at Japan har
av sine motstanderes fei/, oga
det har anlagt et solid forsvars
syst em.

Omslaget i Stillchavskrigen kon
med shislagene i Korallhavet, ver
Midway og Solornonseyene og mer



ITALTA Rent militart betyr
den italienske krigserkhering fore-
lebig lite. Sely om de nå
behersker en tredjedel av Italia,
vil Badoglioregjeringen neppe kun-
ne gjennomfore noen alminuelig
mobilisering, og den italienske flåte
står allerede til de alliertes damo-
sisjon. Men politisk er det en seier.
Selv ons Geobbele hånende forsok-
te å avfeie krigserkheringen, betyr
den likevel en ny spiker til nasis-
mens likkiste,

Krigserkbermgen ble mottatt
med sterkt forbehold fra albert
side. Merkelig nok var det London
som denne gang reagarte sterkest,
Aike Moskva. Times understreker
tydelig at Italia ikke viI bli stilt
på like linje med de andre allierte
nasjoner, men bare vil bli aner-
kjent som amedkrigsførenden, og
at våpenstilstandsbetingelsene
fremdeles gjaldt fullt

Krigserklæringen gir et klart
uttrykk for det italienske folks
innstilling til Tyskland og til fas-
eismen. Derimot er neppe Bodog-
lio og Kongen neen fullgoele repre-
sentanter for det italienske fulk.
Fra disse personers side er krigs-
erklæringen forst og framst en
manovre lor å holde seg fast
sadlen, og dermed, hindre de vir-
kelige antifaseistiske partier å ta
makten. Badoglio sitter i dag i
spissen for en ren militæregjering,
og mottar bare betinget stette
fra de virkelige antifaseistiske
kretser.

Disse kretser forlanger en regje-
ring som Virkelig kan sies går ut
fra det italienske folk, og ikke er
en levning fra det gamle faseist-
diltaturet. Både Kongen, som ak-
tivt holdt Musse oppe, og Badog-
IM som bL a, ledet overfallet på
Etiopia, er ledere som ikke er egnet
til å fore liahie inn i en virkelig
demokratisk epoke.

En ren antifaseistisk itabensk
regjering ville kunne utlisse be-
traktelige sterkere krefter til kamp
mot tyskerne enn Badoglio. De
allierte bar makt til å gjennomfore
et slikt regjeringsskifte. men en
sitter inne med en folelse  av  at
det fra enkelte kretser i USA og
England hersker en frykt for å
slippe krefter les som de ikke follt
ut kan kontrollere, og som kam
skje kunne bety sosiale omvelt-
ninger. Ferelabig støtter de også
Radoglio mot de antilaseistiske

partier. i det  all  politisk virksom-
bet i de besatte områder er for-

Ukens militære begivenheter i
Italia hav vært preget av elaget
om Volturnolinjen, som ble inn-
ledet natt til 14 okt. De allierte
tilkjempet seg broboder est og vest
for Capua. Operasjonene ble
derstettet av en landgang nord
for Volturnos umoning Kampene
har vært harde, men de har gitt
det onskede resaItat: Volturno er
opphort å være  en  tysk forsvars-
linje, og de allierte styrker har
trengt fram flere km nord for eiva.
Hele hoysleteen nord nee for Ca-
pua er tatt, og engelsk-amerikan-
ske styrker trenger nA oppover
dalen mot est_  Den 8 arme  tar
hatt framgang uten sterfig mot-
stand. Byene Campobasso og Vin-
ehiaturo er inntatt ag sterkene
trenger nå fram mot Voiturno.

Flyaktiviteten over Italia har
vart intens og Itimsentrert om
kommunikasjunene. Ved Peseara
ble 5I jernbanevogner og en rekke
lokomotiver edelagt. Loftangrep
har orpså vært rettet mot mål i
Albania (Tirana), Ffellas (Saloniki)
og på Dodekaneserne.

I JUGOSLAVIA bar,  etter Be-
doglios  krigserklæring, et start
antall italienske soklater sluttet seg
til geriljastyrkene. Forlopet til
kampene hat til dels sart veks-
lende. Et tysk gjennombrudd har
funnet sted i nærheten av Susak,
mens jugeslaverne haz hatt fram-
gang på  en  rekkc andre steder.
De har bL st. rykket inn i lbyen
Zeniea, hvor de fikk ødelagt de
store stålverkene  fer  de trakk seg
tilbake. Store slag har vært ut-
kjempet langs elva Sava i Slove-
nia, i Tessalia , hvor tyskerne hadde
4000 falne og endelig i Montene-
gro hvor byen Andrievitsa er inn-
tatt av jugoslaverne. Tyskernes
konommikasjoner har stadig vært
ntsatt for angrep, såleis ved Go-
rima hvor 36 lokomotiver ble
sprengt på banen Wien-Trimti og
i narheten av Ljahljana. Greske
friskarer har samtidig avekåret
forbindelsen mellom Athen og Ju-
gaslasia og rette angrep mut en
rekke andre jernbaner i Hellas.
Alle disse operacjonene tvinger fi.
enden tal å nytte ejetransporter
langs Balkans kyster. Men hidene
deres blir bombet av allierte fly
og forfulgt av orlogsfartøyer.

STILLEI1AVET Pa Ny Guitma
rykker de allierte styrkene nå i
retning av Madang. All japansk
motstand på Vella I avella i Salo-
mongruppen er brott. En rekke
stare lultangrep har funnet sted,
bl.s. mot Rahael og Tahili-oya
(Salomongrappen). Over Babaul
ble 177 'japamke fly skatt ned
mens de allierte tapte 5. Ved an-
grepet ble 3 destroyere og en  rek-
ke handelskip senket.

SYMPTLIMER Romanske avi-
ser bar sokt å unnskylde landets
politikk, og antydet muligheten
av innrommelser for å oppnå for-
ståelse med Sovjet. Helsingfors-
kringkasteran har frambevet at
tyskerne og finnene ikke har sam-
lne slags mål trass i a/liansen mel-
lom landene. Og endelig har Por-
tagal reagert på den tysk-japanske
protesten mot adeveringen av ba-
sene på Asorenes med  å  forsterke
luftforsvaret. av byene sine.

VESTFRONTEN De siste da-
gers sterste angrep ble rettet mot
Sehweinfurt sons er kjent for sin
kulelagerindustri; halvparten av
denne ble odelagt. Under dette
tokt ble 144 tyske jagere skutt
ncd, mens amerikanerne tapte 60
flygende festninger. I det bele tatt
har den senere tids dagsangrep
gått sterkt utover det tyske jager.
våpnet. I uken fra 10 til 17 okt.
ble det bare av amerikanske fly-
gere skutt ned 500 jagere. En
liste som nettopp er offentfiggjort
i England, nevner 60 store og en
rekke mindre tyske industribedrif-
ter som er blitt sott ut av drift.
Natt til iQ okt. rettet britiske
bombefly angrep mot Hannover.
Samtidig b/e Berlin angrepet for
annen natt av Moscfitofly. 17 fly
eavnes.

OPTIMISTEN ug PESS1MISTEN
Her er en ny varinsjon av de t

kjente og kjære tema som gar i
Ber/in:

Alle vil ha slutt på krigen. De
overbeviste optimistene tror at en
vinner krigen og blir kvitt Adolf.
De nelende optimistene tror at
en taper krigen og blir kvitt Adolf.
De nalende pessimistene tror at
en  vinner krigen og får beholde
Adolf. De overbesiste pessimiste-
ne tror et en taper krigen n må
heholde Adolf.

,TYSIS FILM ER BLOKERT !


