
NYE PåPOLER.
filsendt en oversikt fra kulturfronten med noen nye

"paroler. Det heter her at fölgende forlag er boykottet, sl ik at Irgen
Isjdpe bdkerSCOer merIet med firmeets navn uensett on båkenes innhold
ogetarlesee handjest ut: .

•EllIk Forlag, Itakbam Forlag, Centralferlaget, Gumer Stenersens For-
lag,  J.  Sterersems Fortag, Viking Forlag, Segelcke 1hr4es forleg og
AligsForl aj.

' Gyldandal Narsk Forlag er nazistIsk ledet, nye baer fraGylden-
dal er derfor boykettet. Zldre litteratur, klassikere og skolebieker fra
Gyldendal e'r derimet ikke bodettet. Naziston Lars•klansens"sanlede verk-
er fra Gyldendal or boykottet.

• K..schehoug •& Co,s Forlag flkk I sonmer en nazjfittsk knsulent som
etter oppdrag fra Kulturdepartenentet skal kntrollere forlagets bökor.
Danmed er fschohougs nye bökor boykettot. Eldre lItteratur og skolabåker
fra escheheug er Ikke boylettet.

, Som man ser er dened en stor del av de bliker som er tilsalgs tes'
boldnandlorne boykettet, og yl anbcfaler at man Mye undersökr
forlae kken er utsendt fra ffr mal går tll

For teater og film gjelder det at flatIonaltheatret. Det rerske te-
atret eg Tråndelag teater nå som för er beykottet. Disse tre toatre har
[-.n-sjefor. Rayletten er helt gjenronfart; fer Nationaltheatrets vedlom-
mende i over to år. Bette er en bedri ft av publikm. Ved de andre teat-
rere i Oslo lit publIkundemonstrert rot tendenstr til irnbladtrg.
Hilda Fredriksens gjestespill 1 Iledde Gebler.pl Ilet nye toater ble cep-
gitt på gran av truselen om boylett av denne forestillIrg. •

Gode norske skuespillere unrgår offentlige oraesninger og såvidt
mulig også filmengasjementer. (Son nevnt 1 vårt nr. 121 er teeterturnd-
ene inntil vl dere ikke terfrt av blokaden).

Publikum over hele Norge boyketter Sindirgfilmen "Sargen til livetr.
Til dcm som danner de large kleediene i Oslo er det rdtiendlg å 1

skjerpe 'at Irgen gode norMenn 1 dag går på tyske filmer.
Dette er paroler. De kan ikke dIskuteres, bare fiGges. Det advaros

Ot 2110 forsåk på å skape forvirrirg.
skal mre redegjdre for situasjdnen påexisikkfronten,

IILMfl

•

fr TYSIf•SOLDATER i fisld sirkulerer for tiden en.trykt
kat avfattet pl tysk Den irnehelder •fotografiene av tre kvinner pg en •
liten gutt, og teksten fårtel ler hvorlodes di persomene unnslapp fra
bombirgen av ktImbeng, kom irn pal•fitler-områcbt ved Ebrchteseaebn og
ble skrtt av SS-vakten. Plaketen stuttor eed et flanmende opprop
det tysle fol k cm å kvitte soepeelpartipapone, avkaste Hitlernegioet
og få slutt på krigen !

-. •

SliejSKPASSAaLY N'EDSKUTT AV TYSIL /kILITÆRFLY. Det svenskj
åerotransports fly'"Gripen" som fredag startet for Erglmd ; ble kl.
20,20 utenfor drn svenske kyst argrepet av et ukjent militaorfly. An-
grepet varte I ti minutter, og den ore vingen ble satt i brann. Kurecn
ble straks satt met den svenske kyst igjen. I kke 1CMge etter stoppet
den ore motoren, og deretter ogsn den andro, og "Gripen ble.gjort ma.
niivreudyktig. Den kjiirte rett i fjelbaggen. Det var li passasjorer -
embord, hvorav sele russere. 10 "av dem onlem, mens "en - en svenske -
blc reddet, Likså ble en av flyets fire manns store tcsetning reddet.
Def var togen rerdmenntokhord i flyet.

3COJ IC.. guleråtter var ferleden dag undervels inn ûl gartnor;'.
hallen i t1S1d. På on av Inefaetsveiene til Osle bliebIlen Inidlertfel
staset av tysk vaktpostfrSOEga ordre0/1 at den skulle kItiree tlt•
bfyggen.In soldaf ble plawrt i bilen for å påse at ordren ble over-
holdt. Gulcråttene blo lastrl embord i on tysk båt.
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STATShIGISTER CHURCHILL or blitt Intervjuet j New York Times on
hvordar han 1nsker seg verdensordoirgen etter krigen. Den britiske stats-
rninister mener at det bår dannes et utvicht Nasjonenes Fortnridsoni bygger
på den revecrenfr, institusjon eg gjår bruk av dets verdifulle -olrfairgrr.

n nye verdenssamnensltrtning skal får eller senero oppta alleslater son
melecarer, eg 1 förste ongeng må det ial lfal 1 omfatte at radfor  Asta
ett for Europar Europarådet bygges ut til en effektiv organisesier med
en hGyesle demstel og internasjonale aller nasjonale - vap-ede styrIer
til sileirg av nn pornment fred. Råett bår besta av ett ped for Ster-
maletcne og ett for elaSIFåstater. Dessuten mener anachill at be1iandlingen
av spbrsmål son vedr8rer en enkalt stat eller  en mindre gruppe av stater
ri overlates til regionale fraksjorer av de nærtest interesserte stater,
sl k at en ikke får en gjentagelsw av ferbeldene I det gaele Tolkeforbund,
der L eks. represententer for Dolivia var med og avgjorde det,kroatiske
spersmål. Det som tilsiktes er en absolutt sakkyndighet for avglårelser i
hvert enkelt tilfelle. - En merker at det er en viss konformltet mellom
de amerikanske bg engelske forslag.

kihn Churchill vil. Ikke Innlate seg på å debattere cklabsebrsmål,
idet han hevder at flere nppfåtnirger fårst må få anlednirg til å gjure
at.

ISRIGSFAMIEIE begynner likesom under forrige verdenskrig å bli et
virkolig problenel Tyskhand, hvilket blant annee fongår av en arti kkel
1 Danziger Verpesten, hvori avisen reckagjtir utfeirlig for hvorledes tys-
lerne skal forhclde seg til leigsfergene.

Ayten1 fætslår at krigsfagene er eg forelin fiender, og ninner
em forhudet for tyskerneOM å ha noen ortgarg eed dah.

. Det er iddlertid forferdelig å konstatere i hvilken utstrekning
fOrbut)eteovertres. forteetter'avisen, og om man ikke lar seg.avskrekke.
av de.heiye str;affer re3 man gripe til enna harcbre fe;-Iglelsnsgler.

Den tyske gyisen girdemtter noen nkserepler på hvorledes ban ikke_
bår oppfåre.seg mot-krigsfanger, og Skriveh at det fir absolutt ferkastelig
og sårendefor sundtysk nasjonalfdlelse em.en tysk kvinne vinker
krIgsferger når de går forbt, eller rettlet kister Slergkyss.tiT .dem.
fller Ikke er det fillett å splse sed Sniee •bfrd som kr:igsfanger el,

la dro den dr1kke av densårie blflesId son man anVender sely !
  " •

.IICEFOFFIDLGELSEW I ITALIA. I tbrditalia fortsetter jfrEforfölgelsere
ned uforminskei heftighet, og i de siSte dager er de tyske akejonene net
jadere ytterligere skjer;ot. Det foretas daglige razziaer, og fleste
jjaer er allemde arrestert eller flirt 'arbeidsleir. En reiserde,

' som mendag. anlem til Oudapeet fra Fhn, beretter at Gestapo forlargte at -
jådene i Pon skulle utlevere kg. gull. ttele Rons jådekeloni kare
inidlertid Ikke skrape sammen ner enn 42 g. Da giji imidlertid paven
irn, cg oVerlet de manglende 8 kg. for å hjelpc jådene.

SABOTASJEHANDLOCENE DAIIPARK fortsetter. Vi har nottatt en
1 nteresseet oppgave. Over hvorledes det darske fo1k stiller scg 111 •
sektasjehandlingeno. I .felge denne oppgave er 99 pnosent av det danske
fel k for 411g.t4 sefr. J1Uprosent er for sabotasje. 29 prosent stiller
seg more nåytnale, og av disse 2 er det 10 emsent som ærer at det
som kan vinres ved shbotasje lapes på andre ontor. -

En rkedvirkende årsak til at sebotasjehandlingens entall åket.
er at det datek folk er blitt" mereog-mer klar over at Dentrark danner
broen fra•jiorge.til Tysklend. 'jo  mere denee broen gjfres usikker, jo
more uholdban tilir situasjorenfer tyskerne, og jo mere reniese blir
de. ‘4:-••• -•

'Det forkermr attentater dlig. Således ekseloderte forledon kveld
en banbe utenfmr et hotell iblaenhavn. Hatt fil fredag fant det sted
to nye rabotesjehandlirger, blant ammt brant on fderikk ned fil grunnen.



Et tvsk for17,•.neesLe. I yer 11;1Û5 utsett nrt hombeksr
ålosjon. Forlegningsstedet ble sterkt ranornark.

BRANN I 1-CLUEMKOLLEP SAIIATORIUP. Cet molde;-sent >fmlag kveld at
det er abeurit bra-n i h1menkel1en Sanatocium, sem er bebodd3/ hys-
kere. Brannen begynte ved 16-tIden, og skadene skal være meget0M-

fattende. Nærmere enkeltheter martgler.

SVALBAROTOKTET. En tysk affiser betegncr Svalbardtoktet som den
störste skåndale i den tyske nerines historie. Han fortelier at en es-
kadre på I lInjeskip cg 7 mindre enheter gikk nordover med 2000 menn
spesialtrenede landgergstropper. Ved lan.'settirgen ble rie mlitt med
kraftig motstand eg mistet ett skip. Av den rorske styrken ra 120 mann
ble antakelig 36 tatt til •fange (18 vites mcd sikkerhot). Ca. 40 norske
falt under kagene; resten sdkte tilflukt I fiellene. Tyskerne snappet
opp ert meldirg om at allierte sjKstridskreflar ver underveis, og for-
lot tlya 1 slik hast at de måtto la 4-500 mann bl I igjen. På tilbakc-
turen sank et sklp ved mordkapp etter skadere det hadde fått under kap-
enc.

Det fins  bare ott fly s

satt opp kanuf

neston ikke fly helo Hordnorge. Bereaoss flyplass ha:
tasjonert. Luftvernet er også fdrt bert; i stedat er det
lasjekanoner av tre. Scm forbindelwaly er det bare

stasjinert galske få fly de forskjellige fjorder.

•

•

•

ilYHETENE FRA LONEW SitiD/I9 KL. 18,30
Rissland. I on ågsardre 1 nr meldtb marskolk Stalin at

pol -eia;Tn-ntatt, og IfIge meldinger fra Maekva 1 dæ forfölger den
de mere de tyske trappene sdr for byan. En milltærk-onikbr uttaler
at klitopols fall gjn sammentruddet av hele den tyske hdyre fliiy I
SYd-Rutsland.fullstenolg. Tyckernes 6Le arne, Stalirgrad,armeen, er
bl Itt knust for annen gang. Meldinger fra frentert går ut å at
topol falt etter 10 dages hwde kaTer. Siste dæt'-adde tyskerne 4000
falne cg mistet 57 tanks. I Enskya bla det avfyrt Staterssalatt i an-
lednirg av byens fall. Mems Chronieles korrespondent 1 Soskva telegra
ferer til Bec atde tyske tropper som nå trekker sag tilbake fra
,topol her bel< scg en strekning på 1W km epent stopoelandr Dertfaner
kommer nedre Cglepr sem er 3 ka bre; aten noen bruer,

I Dnlepr-btlynirgen iiker truslen mot Onjeprontrcvsk. Russerne
ute4det 1 går Sin kile 1 retning av Krivol Rcg både I bredden og dyt;-
den. Tyskerne fors6ker å holde frerstbtot mot Krivoj Reg I sjeldr. De
blIr reHdt tll å ovalgere slne styrker fra Krim. De må cgså s'anse rus-
sernes frernrykning met Krovoj Reg for å.hincinc at de 53 tyske divlsje-
nersom r kjemper 1 Dnjcpr-kIlen skal bll utslettet. Ccrri!I ffi ta st11-
11rg cg kjempe. Hvis de teper, står veien 111 Balken åpen for do rus-.
slske tropper.

Russerne Kker sitt press rord for Kiev. Egde ved Kley og Gornel
fortsetter kagene med1./S7 ..:et kraft.

En korrespondent til en-Madrid-avis skriver fra Berlin at de rus-
siske vinterarrneer onnå ikke er satt Inn I kampere, og al folk 1 Ber-
lin mener at dIsse ameer or på 2 millioner mar.

De delegerte til trc -anktskonfaransen fortsatte I drg slne .
•telsor: Man tillager konferansen meget stor eetydning i Moskva c9

frenhever de gode resultater scrm2/1allerede har opnådd. Sunday
Times Skaver at det nersker en del meningsforskjell orn hvordag en
skal gå fram, cg skriver at de britisko sYrcpunkter er nærmere de
russIske enn de aerikanske. Avrsen skriyer at briternes evne til
å irmgå kompremisser ken være av ster nytte. Konferagen ar et ay-
gjdrende bidrag til gjdre slutt på H. igen så seart5011/mul1g.

rfrantan, 1.>:c jonslaviske folkehærs bovedkvarter melder at
byen Er1:1 3-C&-ncsk-Bosni a er fullstenalg ortri rget. Tyske rotargrep

Ifonteregfe, groatfa eg Siovenla er slått tilbake. Jugoslaviske styrk
ker aiskket den enesto jernbare$011-forbinder do tyske lInjor
medSdr-Balkart. En kroniktir skriver at jugeslavernes viktigste oppgave

cr å bdt1,&,.,eTi cnienssambandslinjer. Dette har de utfurt med slik
dmktighet a. ca merede tyskere er biltt avslaret. De hincker også
tyskerne i å ft forsyninger og forsteelmilrger.Jinder-kamperte-vect-Prt.....__
jedet-- tak jugeslavernamesten2C00 fager.

I Italia har den 8de arme satt i gang en offensly og oppratet
et bruhcdc på nordbredden av elven Trigno sOm faller ut i Adriater-
havet ca. 31km ovenfer Termell. En av de beste veiene 1 Itaff a går
lags denne elven. Den 8de arre har også vunnet viktig terreng 1
ortrådene som behersker ve1en fra VIrthlaten3.

Den 5te anne ha- hatt en de/ frangarg tll tnass for kraftlge
flendtlIge matengrep.

Store styrker alllerte tembefly ergrIper stadlg de tyske stil-
libnr. Ell. a er de tre viktigste bruene 1, Roma-omredet truffet.
En flyplass utenfor Roma ble argrepet 1 natt. Det er stadIg agrep
mct tyske kmonstillIrger og sambendslInjer. 4 tyske fly ble skult
red 1 går. 2 britiske savnes.
• Amerikanske torpedobåter her senket et tysk annuntsjonssklptiten-
for denitalienske kyst rird for Roma. I det hstlIge MIddelhav ble
flyPlaseen wed Peraklion på Kreta homba-dert påny. En havn pastos —
ble også argrepet.

ves±frcrfen. Amerikanskc Maroderfly argrep 1 deg tysk flyplas-
ser 1 Fraekri ke, Britiske bombefly ^rgrap 1 går havnen 1 St Male. Ert
terftt ble sprengt i luften. Det operaddes fulltreffero $3 des-
+rolere. 15 lokonot6er ble ogsa skadet.

Moenfå tyske fly kom Inn over Stir-Ergland I natt eg kastet en
dcl bomber. En del .fly kont ogsl over Londan. Det ble voldt llteri
skade cg Ingen menneskel ly gikk tapt.

Det foreligger nærmore enkeltheter fra de alfferte flyagrep
mat Hessen ca Frerkfurt tidllgere i måneden. Den 3. oktober ble
færIkker ddrlagt I Kassel, deriblaft nistnfrgsfabrlkker, Shlmilerfem
cg flyfbbri kker.

. 18A. LitenriksmInisterCordell Hull har hatt 'en konferanse med
don kirési sko ambassaMr. Han skal også ha konferanser med mlnIstrene
fra S bri 11 ske. der.: rtions.

Fre Tyrkla blir dot meldt at den tyridske logasjon I Chungklng-
Chln-aé blitt--Opphuyettil anbassade. Den flirste anbassad6r blir
den rdværende mlnister 1 Madrid.

Den sverake journalist Arvid Frecborg skrIver i en artikkel fra
Pc^1 in: Defer 1 dag mili-Yoner av utenlandske agetdere i Tyskland
som er blitt tvunget til å ateide I Hitlers våponfabrikker. Disso
erbeidere utgjdr et feromoment for tyskerne. 111 gjiir hva de kan for å
sabotere, cg forbereder 1 stillhet den deg da de kan ta heyn. I mange
tilfelle ha- do stjålet våpen fra depotene. Det fins byer cg landsby-
er hvor den utenlandske befolkielrg er I amgjort majorffet, og t er
klart at en slik kontingent av fiendtligsInnede arbeldere ka: bldra
111 et imire sanmenbrudd.

Fra Fienland blir det treldt om en stor eksplosjon I en fabrIkk
;ao. 5 ocrsoner ble drept, deriblant en tysk rekeniker. Arsaken

til eksplosjonen er ikke brakt på det rene.

Fra Nore meldes at storgerten av de mest stridsdyktige styrkena
er blItt evaleert og erstattet med tyrIake okkupasjonstropper. Sol-
daterrullom 20cg 157 år blir overltrt til aktfy fronttjeneste.
let av tropper er ikke blitt nevneverdlg redgert. Derimot er  det ftirt
bort fra landett meget krigsmatorlell, mere enn de har fått tilftirt de I m
siste måneder. Merge sivile tyskere forlater nå Norge. Det reiser
daglig mellom 89 cg 1W. De ta^ med seg rikelig niste, som 5 kg smtir,
30 ekker serdiner osv.

. .
Svelts. Oyar don sveltsiske kringkaster er det kunngjort at den

den sveittiske grense blir satt 1 forsvarsbereclacep. I tilfelle ka'apcm.
ne 1 Ital: rar grensen, vil bruer og veler bll sprengt og grenseover-
garperirt1[1::


