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KONFERANSEN I MOSKVA HAR VÆRT VELLYKKET1
Nybeter 1-11.

Den rode ernse bar nesten full-
sirudig nskåret forbindelsen tnel-
lom Krim og den nvrige i yskr
letmt. Byen Tsjaplinla, 2Ti km1
nord for Perekots er etoturt og
jernbanen rnellom Perekop og fast-
landet er tillerede under ild. Len-
gere (1,!. er "Novo Aleksjevka gjen-
erobres dermed er den est h fur-
hindelse mtsl fasilandet bni;t,
Sontiag gjrnerobrel russerne i ,th

haer itg lauddt. er i omradet
melunt Dnjeprs nedre Det
tonvske haa. I Dnjeprbuen fort-
satte de voldsumme kumper. Bare
under to slag ved K riaad 1•;•tg
retstet nasitene 14 tanks ar Unni

.1ed ferstkte de å falle
rosserne i  r>ggen  ved sette ot er
til Dejepr• mire bredd. Angrepet
ble iihnlergjort oig :,111) tyskere

blt• enten skut i eller druknet.
I halla har det froi mindre

iraingang_ men en drl strategiske
lotsidormr av uik tighet vr erehret

Genna er borobrt av Liberattm
Itombeflv.

Mat hvinart er ded i Nese York.
4o Pipanske fly er tidelatzttlåller
anwrikansk angrep på Rahant

Ukeoversikrer.
Den s tlet Itral det nr nye

heftige kamper nå michfronten,
tnelldnu Vitehsk
kr entlelinger fikk herredonmeet '
ilerr cii rekke sil I ie veier og gikk !

ialn Ined opptil 10 kru,
Men kampene i Drojeprhurn og

Pa Nogaisksteppen er ftermleles i
vdatigste Aidelirmer av Den

sale artor holder nå på å rykke
inn i grovemurådene nmkring Kri-
vot Rog. Mot•tanden som tes her
er kraftia for oyeblikket Den ve-
sendEge grunnen til dette rr at
tvskerne så å i er eutringet
irs I t• har noen fnst urbved front
å trekke Se2 inake til, Moskva•
Inefdingre tippgir il kampene
dette froutov-nitt allerede har kos•
et fienden en ledv ponserdivisjon

og en hlav infanteridivisjon. Stor
Iwtedolug bor oevå de russiske
broimdene ved Kkv og Perejesluvl
i det de hinder de fiendtlige styr-
kene gom skulle ha vært satt
rnot flanken. Den ni bk det
at russiske styrker  vair  går t over
elva også ved Sapornvje, derved
oppstå det en In trussel hade und
Krivoi fkg og ana Niktspol, •urn
allerede på ft,rhånd ut•tat for
mess fro se i ,ntr'i .

Framgangen fra Melitonol har
vært uhtre burr;g og en har
grunn tit i regne mcd al  let her
skjeddr et virketig fmntgjennom-
brudd. Zajunduija, stil km fra Me-
litopil er erobret on oesa Konste 9-

litinvka som I•gger hare 20 km
fro Dnypes nedint lop et- inntatt.
Ur stort nnntall fiendLlige styrker
er blitt avskaret i umrtdene mel-
lont kysten og Dnjegrhnrus i estre
lort De imesses nå Innt den km
hrede elven pa en dokning hvor
det ikke finnes hroer.

Tv kerneg tap at krigsmaterkli
er meget slore. Da jernhanegtasjo.
nen Belvjoi I ritik på banrr fra

Ith besatt erobret russeree
lg arumunisjonslagere c,g 31.St jern-
lsmevogner lastet med otateriell.
Det er alf grunn til å regne nmd
at ett stor del at Mstyret som
tyskrrne har fort fram, gOvel til
de sorligste morållene som
Dnjeprhavn. vil falle i rusFerje—
hender. isam da russerms inteuse
bombirrg av fiendens strnbands-
linjer hindre tilbaketrekningen
av utsyrrt.

Slik som forloldene ligger on
for ovehlikket ma den t vske mili-
lærledelse gjannomfom en  meget
hutig ng vellykket rrtrett arn den
skal klare å unngå katastrofen. Det
er betegnende i denne sanunen-
heng at nasigropagandaen i
31:ite har tatt til ti omtale den
tyske Siegfriedlinje i ost. Deune '
stotter seg i tatrd til de Mauriske '
surnpene, dernest folger den elvene
Bug og San. I sentrum går den
gjennom Pripet-sumpeee og stot-

ter seg til Karpatene for til
sluti å folge Dnjestr helt til Svar-
tehavet.

1,:år propa gandein in ktiet nå fin-
ner det oppurbmt å undendreke
styrken av denne ust v. d le 11», kan
en ha grunn til å oppfatte det
som for beredelne på at ille tidli-
gere russi,:ke områder enort
bli rommet.

Erfaringene som bli til er gjort
i lopet av krigen tiser at belegt
ninger bur en begrenset vrrdi.
Men sely fon in.,:kerne klate

oppludde Dgn rnde ariat
a.ed ett uthygget iutssarslinje så
a alt langt i vest, il1 reiretten
nndvendigvis fi st ere moralske og

' tære aiktig Id. a. fordi i itale in-
dustrier i Det storta ske rtke til

' bli ntstatt for rinstsl.
MOSKVAKONFERRANSE:1
President flooseveli kurulgjorde

den at underhandlingent• i
Mosleva hadde forr tif full enig,
hrt. Forhandliogenr- nærmet seg
•in slut t og det tata-1 bare igjen
å undertvgne dd<itån-ntene. Den
anten ilennske, brO iski i. e ovjel-
rossiske press• knaler-treker sin
tiffreddeet nusl resulia:ene av tre-
mak tsmote, Flere aviser frardw-
ver at de tre lakd aldri Imr st att
hinnnuen nærmere enn na eiNew

York Tirnes» skrit er at alle van-
skeligheter i forInklene meilmot
de tre land er og at en bar
funnel fram i I mer oder ftir i -:k-
re et varig surnarhenl.

FINNLKSIII Vi den finsk fag•
fortmingskongres. vont t Maltly

' nten den fl •kto vdtatt
en resnlosjon med totpfordring
regjeringett out hurtigst mnlig og
slutte fred ng snrge for gode for.
hold mellom Finniand tig Sovjet-
saurvelder. (Forts kiste sidr)

-
Den oktober forettk uestapo

mu•,carre:d-tarjnuer i Trondlienn.
Teleforten liii, stengt. Onflan
nordmenn ble tatt, hovedsakelig
gande medlertoner iv arhide rung-
dons lag.



ÆRE LENINGRAD! SVENSK N YORIENTE R I NG
Svenskene har nå oenziler ome

Da tyskerne sommeren 1941
stormet estover og nordover var
det iike menge som ville gi en
sur sild feæ Sovjets nest sterste
by. Men det store skjedde: Nasis-
tene ble stoppet ved Leningrad,
som de ble stoppet I oran Moskva.
Hverken her eller der fant de
quialinger til A hjelpe seg, men et
atig folk som heller ville do enn
å se bitlers soldater innenfor gren-
sene sine.

Med Leningrad ville tyskernc
ha fått et overordentlig betydnings
fullt strategisk stnttepunkt, og
byens fail ville sannsynligvis vært
avgjørende for hovedstadens skjeb-
ne. Men Leningradbeboerne gikk
mann av huse og kvinner med.
ng de holdt byen i 5011 dager til
hjelpen kont og I eleiringen ble
hevet i januar i år.

ekivilken Ilyktig periude synea
ikke Paris' beleiring å være sam-
menliknet med Leningrads skjeb-
ne. Alle som levde gjennom vin-
teren i Leningrad i fjor, har hert
de menneakelige lidelser å kjenne
i hele deres utstrekning » Det er
Ilja Ebrenburg senn ster dette i Instituttforslaget er selvsagt
en liten bedes om nettopp er kom. sterkt preget av den vanlige rel-
met ut på Arbetarkulturs Ffirlag gervelvillighet overfor en mulig
i Stnekholm. Den heter «Det kgm- kjeper. En cr villig tel å strekke
pande Leningrad» ag beatår av seg langt for å uke sin remsetning.
små artikler av forskjellige forfat- strlig når en pel forhånd er klar
tere som gir et gripende og opp. over at ens goodwill nærmest er
muntrende bdrede av den ånd sum negativ. På den annen dde er det
over alt viser seg å yeere sterkere klart at avensk ene har en annen
enn nasienes voldoppfatning av denne kjopers kapa-

Det var to fryktelige vintre sitet enn for. De forstår at de er
Leningradbelmerne måtte gjennom stillet overfor et hayt utviklet
Byen var praktisk talt avstengt sandunn, som det ville være dumt
fra tilførsler og neaden var uhyg- å neglisjere. Det svenske forslag
gelig. Mennesker dede i massevis er i alle telfelle meget oppmunt-
av kulde og underenucrine. Men rende fordi det understreker at
Leningradfolket varenigdielIerlide det ikke lenger er mulig å aopp-
ug do eill/ å gi opp og leve som lysere publikum om Sovjetunionen
slaver for tyskerne: ved hjelp av den gamle skremsels-

Da Madrid kjempet sin fortvil- propaganda.
te og ensomme kamp for fribeten

Den amerikanske finansministermot de faeeistlike baudittene, for-
Morgenthan har meddelt i Kairostod ikke verden hvilken tragedie
at Storbritamria, Frankrfire ogdenne kampen var forspillet til.

gitt håpet om at rusenerne og ty.-
Icane skal knekke hverandre. Det.
te har ført til et mer realistisk syn
på den mektige nabo i øst. Diden-
sjonen i svenske ekspoakretser
nm eksportmulighetene etter krie
gen gir et tydelig bevis for dette.
Ledende svensker har sterkt urr
derstreket hetydningen av at ut.
videt bandelssamkvenz med Sov-
jetunionen etter krigen. Det er på
det rene med at et sl kt Itandels-
politisk program forntsetter en
saklig innstilling til Russland. Pro-
fessor Ohlin uttaler således at «den
svenske almenbets skepsis mot og
manglende interesee for alt runsisk,
som er betinget av histodske tra-
disjoner fra andre teder og andre
forhuld, bar vikc for en mer opp-
lyst innatilling».

Diskusjonen om disse spørsmål
bar hittil munnet ut i et forslag
frameett fra svensk industribold
om opprettelse av et rusnisk
tutt ved Heyskolen i Stockholm.
I kal blne tit uttet s . a. sk å fes e rem.
me kjennskapet til russink språk. slikt.

kultur og økonomi.

I dag kjenner hele verden fedgene US4 har blitt e om en valte.tastab- iliserin_ c_Hbaitannia

uav Madrida på ain egell kropp! USA vil skasPe Qerverdensomfar-
Men Stallgrad Leningrad vis" tende stabiliseringsfond. Det erste hva det gjaldt og tilsynela ten. .
de mot et hyert håp kjempet dc prIns!pl.a11 eneghet, men dctaljene
og vant. Vendepunktet kom, og står egjen,

snart kommer friheten tfi o,s aIle, semplet og sammen med Stalin•
ugså til Madrid som likevel ikke grad og Leningrad vil det navnet
kjempet forgjeaves. Madrid ga ek- lenge leve i våre hjerter.

lapp ikke avl
For nordmenn er det en veder-

stjggelighet å ha befatning med
noe som .er tyskt.

Det cr en selvfølge at vi har
boykottet tysk film. Likevel er
det en del av våre landsmenn som
fremdeles ser på tyske filmer.

Det er kanakje litt droyt å kalle
dem som saker selakap med tyske-
re i unidorm og sivil, ns. berer og
annet pakk for landsmenn. De
nordmenn som opptrer uverdig,
må vite at de kanskje vil ha det
sittende på seg hele livet igjen-
nem. «Han så på tyske filmer!»
vil være en dårlig attest i fram-
tiden.

Vi ber alln være med på å stram-
me-inn parelen Gi navnet videre
på den som bryter parolen, så alle
vet det. Vi tåler intet brudd på
disiplinen.

Det samme gjelder selvsagt nor-
ske quislingfihner. «Sangen til 17.
van er et Sinding-produkt, og
Else Bordde Sindings elskerinne oe
na Bare stripete går og ser på

Hvis Tyskland
mister Balkan.

«Tapet av Italia vil få betyd.
niug for ors forst og framst ved
at det nunngåelig vil fore med
ses tapet av låslkan Uten Balkan
kan vår krigsmaskin ikke fungerea

Det var den tyske averstkom.
mauderende påBalkan som uttalte
dette i et privat selskapi Sofia ,
skriver det kjente svenske tids-
sk rif tet a N us.

Festmarskalk List avsluttet sin
uttalelse med belysende lakta og
sifre, men hun innskrenket tak t-
fullt sire statistikk tiI de okkuper-
te landene. Intlers szedliertes, Bul-
garia or Romania. ble ildte orn-
talt, trans at de i like hey grad
som de andre er blitt tappet av
Tyskland.

Ifedge List ville tapet av Hefias,
Jugoslavia og Albania bety at
Ty,k/and mistet 50 prt- av sitt
krom, 40 pet. kopper. 37 pet. nilc-
kel, 30 pet. Isly og 10 pet. av sin
sink Dessuten store mengder ban-
xitt, antiznan ag molybden og eist
men ikke minat en tredjedel av
Europas tobukksforsyning. List
uttlot, farmadentlig med hensikt.
tommee, hamp, får, oljefra, mais
og buakap fra



FRANSKMENN heime og ute KjEMPER VIDERE
Etter at kampen mellont de

Ganlle og Giraud stilnet av.'har
det vatt underlig stille i Frartk-
Hke. Vi horer av og til om salm-
tasjebandlinger og henretlelser,
men ellers er det som ons landet
poblisk .kulle ha opplont å ek si-
st ere.

3len Frankrike lever trass i alle
5ine faseister ng qublinger av alle
avskygninger, som har gått med
bitler av perronfig maktsyke eller
st. skrekk for arbeiderne.

Det var reaksjonære elementer
i det lasserehor•joasi sens i rieder-

i set sjang.en til å bes-ne seg
på felkefronten. lle brnkte Petain,
501/1 hadde en hoy stjerne los• fol-
ket„ iallfall hos burgerskapet ng
bondeue, ni å lage den såkalte
narjounle revolusjon som skidle
tillate dens å suvre Inndet. For
annen gang på misalre enn ti år
k ren ert serill olding til å spille en
skjeisnesvanger rolle i den enro-
pei5ke tragedie. Petain ble Fra nk-
rikes Hindenhurg ert dertil clet-
quisling

SuMMen nard den
Laval fant  han  reg tilrette med
rollen FMT) Is it bårdeangne
•ann. De pfstok seg å skaffe ar-
beidskraft til tyskerue. og da ar-
hriderne nektet drev de elavejakt
på dent og la dem i handjern. De
gikk enda idere og drev regishert
5nmarbe'de med na-istene mot den
franske morstandsbevegelsen. Ja,
de g:kk så vidt at innenriksmini—
teren pekte ist de gisslene som

alle 51:v
Forst lit t etler litt begynte

fransk mennene å forsta at si s  ret
il den beundrede helt fra Verdun.

ukke sar annet enn en nkelig
parodi på det hitlerske nyordnings.
veldet. Etter at hele Iandet var
blitt okkopert i fjor ble det slutt
på alnvbeten, og motstursdebeve-
geben vekste med rivende fart,
lhos fde presse spres nå i hundre-
:teener av eksemplarer og sum-
aelseidet mellom de forskjellige
grorsper er meget god. Kommn-
nister og konsenative kjemper
annuten og alle tar ordre fra de
Gaulle, .sorn trar5 5in konservative
slektsarv har forstått ni det er
andre senlier å leve for enn «kam-
pen mot bobjevismen».

Det er de GastHe ug ikke Gl- I
raud seneler  I

seg om. Girand ble lenge hetrak-
tet eom marokatk ens numn og had.
de i Nordafrika santlet ons seg
utsokte reaksjomere figurer. Man-
ge av dem sympoti-erte åpent
med hitlere korstog or motarhei•
det direkte de allierle. likeora de
med glede hilste Viehys tiltak mot
jeder og frimurere

Motsetningene var ikke lette å
forenn De Grudle forlangte at re-
publikken skulle innfores igjen,
forrederne skulle vekk fra forvalt-
ningen og hæren renrganiseres fra
overst til nederst. Bak 5eg hadde
han titusener uv offiserer og sol•
datersom var danst til dodess  ay
Vieby ug som hadde risikert livet
for landet sitt, mens Algierfolke-
110 Ikke hedde rort en finger og
t fl og med hadde medvirket til å
funge og straffe kjempende

ita terhAnden har Ciraud inmeu
at mange nv ravene var beret-
tiget eg har gitt etter på vesent-
lige Republik ken er
gjenopprettet i Afrika og Viebvs
faseist iske lover avskaffet.  En  be-
gynnelse til utrensning hk gjort
og omsider endre striden med at
det Nasjonale Befrielserutvaka ble
opprettet. Dette er anerkjent solal

leder av Iribetskampen, men Ikke
som regjering.  Det  franste fulk
skal selv avgjore bviMen regjering
det ha når katemen er vonnet_

Entså er ikke konnunnistene
reprerentert i utvalget, men da
dets stilling i heimboulets kamp
er meget sterk kan det noppe vare
lenge for de blir tatt med. Når
dette er skjedd vil ithabgei ei et
gan5ke andt hil lede ;Iv de antifus-

eistiske etremnimser i beindander.
Ledelsen 3 utvalget er delt mel-

lans de to rivalene elik at de Gaulle
Idir politirk ag Girand blir mill-
tær leder, og dermed er konflik-
ten tileynelatende bragt ut av .er-
den. Men det er fremdeles elemen-
ter som forsaker å soludere ven-
strepartiene, og nsellum disse og
de aktivt politiske menn bak de
Gaulle kommer kampen til å fort-
sette mer efier mindre åpent for
å blasse 0111:1 igjen når Frankrike
er hefridd for tyske tropper.

De alliertes politieke furheredel-
se stod ikke på havde mbal deres
mibtære da de rykket Mn i Nord-
a'rka. De vendte seg til forrædere

og b y råkruter ng knehlet de poli-
fisk virksornme gruppene. De lot
generalene fore pulitikk, og det
har sjelden bragt nee godt med
seg. De begt ille befrielren med å
fortset te undertr kkebem Det kan
ikke iii godt, og slett ikke i Frank•
rike In or frilseten til meningsbyt-
te er sdve Frib et ens kjenne-
tegn. Da Fisenhover ensidig otot-
tet Girand sar det frelkemeningen
som t vang fram kompromisoet. Og
skal folket velge mellom emhets-
manurveldet og de politiserende
fmnskmenn fru heyre og venstre
er det inget1 tvil 0/11 hvor sym-
patiene vil gå ken.

At NTB betyr «not to believe»,
er nne vi alle vet. Men ojelden
blir det zusledning til å se avslort
uffentlig, «på trykkg selv de mest
Istirreisemle forfalskninger. Dette
er Smidlertid ekjedd med siste sel.
ning i den Ineddelel.e on: sjofor-
klaringen attgående «St Svithun»
sonshar gjort runden gjennom lan-
dets av iser.

Det er ikke noe tilfoge tiI kap•
temens avsluttende bemerkninger
til sjrnettsprotokollen. De lyder:
«Mitt skip kunne tydelig sees å
vmre et norsk ruteskija 51;111 folge
av at flygerne angrep fra lav hey-
de, måtte de også sett kvinner og
narn. Fater hesemmelrene gikk vi
uten eskorte.  Jeg  fordemmer der-
for på det sterk este dette folke-
rettsstridige. forliryterske ng
sonerenesk elige angrep.

«Mnrgenaviren» i Bergen
«Stavanger (aten ikke 010-
pressen) har senere offentligejort
det te brev fra byrettsdontmer
Freuehen:

«I Deres hInd for i dag er del
i en artikkel angående «St. Svit.
hulme forlis, 1 anforselstegn gjen-
gitt hvo der kalles «kapteinens
avsluttende bernerkninger ti/ sjo•
rettsprestokollen». I den anledning
finner jeg å burde opplyse at det
ikke finnes 710f11 sådan hemerk-
Mng i den protokoll som ble fort
i Rergens Sjorett over sjoforkla.
ringen nver «St. Svithun».

Bergen den 1 I oktober 1943
Eystein Frenchen.

Produksjonen i byen Gorki er
fordoblet i forste halvk 1943 i
forhold til forste balvår 194L

VIS FORSIKTIGHET
N.kR DU SENDER AVISEN



Danmarksnytt.
Forleden dag sprang en bumbe

i Mokkakaleen i Kohenhavn. I
kafeen var del 15 tyskere og 17
gjenter Av disse ble 2 soldater
1 gestapo og 2 gjenter drept, res-
ten mer eller nundre såret. Ingen
beklager attentatet da kafeen ute-
lulkende var besokt tyskere ag
gjentene deres. Kehehavn fikk 5
mill_ kr. i bot.

Flere tosen dansker ex kommet
trl Sverige siste måned. BEICs dan-
ske sending advarer dem kraftig
mut lesmunnethet som bringer
deres bje/pere heime i dedsfare.
Det er nemlig agså kommet en
del Frikorpsmerm med over, tid-
ligere straffanger, som ikke tar i
betenkning å angi landsmenn fer
betaling. Svenskene har gjart hva
de kan for å isolere disse elemen-
tene, men noen slipper alltid unna.

Den kroatiske guislingregjering
lsar opprettet et informasjonsbyrå
for krigstanger. Det skal stå under
internasjonal kontroll, og menin-
gen er oyensynlig at krigsfanger
ikke lenger uten videre skal sky-
tes. Grunnen er at friskarene på
sin side har tott mange tyske fan-
ger og selfolgelig vil gjøre gjen-
gjeld-

Vi gjengir her en grafisk tabell
som på en dramatisk måte viser
hvilken utvikling luftkrigen bar
tatt:

Engelske boms Tyske bom-
ber over ber over

Tyskland England
3 kv. 1910 2 750 18 900
4 » 1940 2 500 17 000

» 1941 2 700 8 000
2 » 1941 7 200 11 000
3 » 1941 8)0 1600
4 » 1941 4 300 60fi
1 » 1642 3 500 250
2 » 1942 12 300 I 700
3 » 1942 [51500 6110
4 » 1942 5 1100 050
I » 1943 17 400 8071
2 » 1943 36 700 700

For tredje kvartal har vi ikke
tallene ennå, Men de slår sikkert
Tallene omfatter ake tyskbeatte
land i Europa. Afrika eller itali-
ensk emråde. Heller ikka er de
amerikanske angrepene medregnet
og disse kommer da i talegg til
de britiske som en faktor av sta-
dig stigende betydning.

ITALIA Fremgangen sintes av
det vanskelige fjellterreng som byr
på gode betingelser for forsvarene.
Likevel har både den 5 og den 8
arme hatt jevn framgang i det
siste. Dee 8 arme har full kontroll
over sitt brobode på nordsiden av
Trigno-elven, og frontlinjen går
nå fra denne til fjellene nordafor
Volturno. I enkelte avsnitt bar de
allierte styrkene gått fram apptil
5-6 km dagen. Det er inntatt en
rckke nye steder, bl. a. Iffentefal-
eone, Torella del Sanjo. Casteb
mauro og Montelito av den 8 og
Riardo og Revirwanina av den 5
arme. Den siste bar også erobret
en viktig hoyde nordafor Volturno.

Moskvakringkastereur politiske
kommentator, Yermasjev, uttalte
nylig: aDe britiske og ameraan-
ske armeer fortsetter å rykke fram
i Italia Dette er en viktig faktor

krigens utvikling.» Imidlertid
kan en fremdeles ba gode grunner
til å kritisere Vestmaktenes inn-
sats, framfor alt fordi de droyer
med å opprette en ny front på
et sted egnet til å binde atore fi-
endtlige styrker.

Budapestkorresponden for den
svenske ellagens :Nyheter» med•
deler at ifelge italienske kretser

lingarn akter Mussolini å trekke
seg tilbake fra sin stilling som

lerier for det faseistisk republikan•
ske parti. Fra Berlin er det kom-
met meldinger om et mote mel-
lom Mussolial og en rekke fram•
stående faseister. I denne saromen-
heng ble det understreket at
Dnees nervesvkdom har antatt en
alvorlig karakter. På dette mote
skal, ifelge ryktene. Musselais til-
baketrekning ha vært droftet. Gra.
siani er nevnt som hans sannsyn-
lige et terfelger.

JUGOSLAVIA Kampene fort-
getter Men starre endringer. Ster
lig i Botnia har det vært etkjem-
pet store slag, som har tvunget
tvskerne til å fere fram forsterk•

er i J ugo-

slavia, ferst og framst fra Serbia.
Tyskerne er slått tilhake på eya
13rae, men de har fått fotfeste på
en balvoy nurd for Dubrovnik.
På jerolomen mellom Jugoslavia
og Ungarn er det sprengt ta broer.
Banen Zagreb-Beograd skal mere
edelagt på over ltgl steder. Alle
jernbaner fra Ljeldjana er sprengt.

LUFTOEHENSIVEN i Middel-
havet bar vært adskilLig mindre

intens enn vanlig, vesentlig på
grutta av merforholdene som bar
hindret flyvåpnets inusats i 1talia.
Kommunikasjonene i 1talia har
likevel vtert utsatt for en del
grep. Den 29 ble Genua utsatt
for et kraftig angrep av flygende
festninger. Må i Hellas, på Freta
og Rbodos og på flere av Dode-
kaneserne har vtert Immhet.

VESTFRONTEN Det inutrått
en pause i bombekrigen, sanusyn-
ligvis sern felge av ugunstig vær.
I lepet av det siste år er antallet
av allierte fly sOm har mert over
Tyskland oket med 170 pet mens
tapene er redusert med 95 pet
Gjettonisnittstapet av Mos.quitefly
er hare 1 pet.

FLATEH President Ilonsevelt
kunngjorde nvlig at den ameri-
kanske marine nå teller godt og

vel 700 krigsakip og 90000 ma-
rinefly.

Hvorfor beye seg.
For en tid siden ble forsikrings-

selssepene oversendt et skjetna fra
nasimyndighetene som ele skulle
ulivlie og sende inn innen 1 okt.
Skjemart inneholdt bl. u. spors-
mål otu antall funksjonærer, deres
utdannelse, selskapets premieinn-
tekt, eiendonmter og motorvog-
ner.31ed unntagelse av Storehremd
(Meidell og to andre selskaper
som ved en missforståelse sendte
inn skjemaet, neklet de ovrige. •:••
Imidiertid ble to av direktorene
innkalt til nasisten Whist som
Imet med statspoldiet og at
skapene ville bli sammensluttet
i erre selskaper med kommisarirk
ledeLse. Dessuten foreholdt ban
dein at selskapene kunne bli demt
til en bot på opp til en baly mal.
kroner. Selskapenes ledelser fant
etter dette at de' måtte boye seg
og sendte inn skjetnaet Meu hvor
for ikke la guislingene overta å
lage kaos? Det er yåre undertryk-
kere sum forst og framst er inte-
ressert t at Ungene gar son jevne
gang.

I forbindelse med forsikringssel-
rkapene fortelles det også at de
betaler ut gjenkjepssummen på
berdaglagte poliser tilhorende jo-
der og andre offre for nasistene,
uten nevneverdge peutester.

Frontkjemperkontorets arkiv er
blitt stjålet og har vakt hestyr-
telse i nasikretser.


