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President Roosevelt talte onsdag i det
kanadiske parlament. Han ble hilst med  SPO-nt-an  jubel da banyiste
seg. Den kanadiske statsminister Mackensie King introduserte
presidenten, som bl.a. sa Vi ville ikke denne krigen, men den
kom til oss. Resultatene av Quibeckonferansen vil bli Eitt fienden
i det eneste språk han forstår. Mer vil jeg ikke røpe for den
store mester i intuisjon. Vi må ofre våre sønner og døtte fordi
.en bande gangstere vil forsøke  a  legge verden under seg.- Til
slutt sa Roosevelt: .Det er mange som znsker å komme tilbake til
den gamle gode verden, men vårt mål er ike å gå tilbake..Vi. skaI
fram til en større verden med større rettierdighet og større fri-
het for det enkelte menneske.-

Proi. Worm-Muller talte fredag ira
London. Bl.a. sa han: 'Den den svarteste dag
ior tyskerne under forrige verdenskrig. Sommeren i ar har kanskje
vært likeså avgjørende. Stter at Nord-Afrika er gjenerobret;
Sicilia inntatt og Italia på sammenbruddets rand, det Italia, der
MUssolini forsvant soM en ånd i en fillehaug, de sovjetrussiske
armeers seirrike felttog i sommer - alt dette måtte utnyttes
hurtigst mulig, og derior kom Q,uibeckonfrransen i stand. Ved ko-
ordinerte operasjoner til  sjøs,  til lands og i luften får Tyskland
hzre detspråk som gangsterne forstår, stym Roosevelt sa. Bare total
krig kan ielle Tyskland, og uet må skje  pe  kortest mulig tid.
Like så fort som Hitler stee iram, like så fort vil han forsvinne.
"iederlagene har allerede merket Tyskland. Hitler har lenge vært
taus, Gørings popularitet i ae bombeherjete distrikter er dalende,
og selv Gøbbels kan ikke skj_le sannheten meo. lzgnpropaganda.
Himmlers utnevnelse som innenriksminister søker å hindre hjemme-
frontens sammenbrudd. Hitler har en gang sagt; "Vi  vil  ikke kapitul
Det tyske folk har ikke gått inn i denne krigen for  a  tape. Men hvi
Vi blir slått, skal vi trekke en verden med oss, en verden i flamme
Hitler lurer ikke lenger andre enn seg selv. Han erobret land ettef
land, og i hans fotspor fulgte sjakalen og snappet til seg en bit.
her og der. Men  na  har Tyskland lenge vært  pa  retrettens vei, og
sjakalen har skiftet fatse som en kamelon. De som satt på gjerdet,
er plutselig blitt nzytrale.- Til slutt siterte Worm-Mtller Ro-
osevelts uttalelse: -Dersom Hitler og de tyske generalene kjente
til det som ble besluttet i uibec, ville de foretrekke å overgi
seg nå i stedet ior senere."

Sammendrag av nynetene 20/28. - 27,8-43.
bironten Mandag arteh sendte Stalin ut meldin,

av Kharkow. "Ukrainas annen hoveastad, var egen
Kharkow, er befridd ira nåsism-ms ak," heter det bl.a. Kampen om
Kharkow Var de siste dagene preget av heftig tysk motstand, da
Hitler hadde gitt orre om at byen skulle holdes,Jkoste hva det
koste ville. Knarko,, er den 4. største byen i Russland og etter
Moskva det .liktigste jerr.baneknutepunktet. Byen vil væie av uvur(3)
lig betyaning i(Jr de videre rnilit oprasjoner i russernes
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å befri Ukraina. For å feire inntakelsen av Kharkow,fikk
befolkningen i Moskva være utetil kl. 2 om natten, og 224 kanoner
avfyrte seierssalutt. 10 av de russiske divisjonene som tok del i
kampene om Kharkow, er omdøpt til Kharkowdivisjonene. Slaget om
Kharkow blir fra rusisk siue karakterisert som det største slag
på østfronten hittil. Pa hver km. av frontlinjen hadde tyskerne
100 kanoner.

Etter erobringen av Kharkow har russerre
fortsatt rremrykkingen nord og sør for byen. N.v. for Kharkow
har rusaerne overskredet elven rskla og inntatt byene Oporskaja
og Lebedin. Den siste byen ligeer 130 km. n.v. for Kharkow og var
det vestligste punkt russerne nadde undersin siste vinteroffensiv.
Torsdaa ble byen Sjenkow, 140 km. ve.:3t for Kharkow, erobret, og
den røde arme gikk da over elven Psiol. Pa et sted står russerne
nå 160 km. vest for Kharkow. Kampene foregår på en 100 km. lang
front. Også_i Brjanskområdet har russerne forbedret stillingene
sine, rord for Poltawa trekker tyskerne seg tilbake, og russerne
står på et punkt 30 km. fra byen. 60 landsbyer er gjenerobret i
Poltawadistriktet, og jernbanen Poltawa-Kiew er truet. Russerne
står knapt 30 km. fra denne tyske livslinje. Tre russiske arme-
grupper rykker nå inn i Donetzbassenget i retning av byen Stalino.
En arme rykker sørover fra Isjumområdet og truer jernbaneforbindelst
mellom Losowaja og Slawjansk. Dermed er også forbindelsen Poltavg-L-
Stalino truet. En annen arme rykker fram fra Vorosjilovgrad og en
tredje fra Taganrog mot Stalino. Her er det tyske forsvar brutt
sammen, oe russerne har rykket fram 35 km, Terrenget her er for-
øvris vanskelig, og tyskarne har bygd forsvarssystem av bunkers
og lagt swere minebelter. I 6 av de tilbakeerobrede distriktene
er bøndene Gitt tillatelse til å komme tilbake med buskapene sine
og Ejenoppta oppbyggingen av det som er ødelagt. Det er tegn som
tyder  pd  at tyskerne er bogynt å evakuere troppene sine fra Kuban
til Krim.

Søndag ga Moskva r=mere enkeltheter om
fiendens tap siden 5. juli. På 48 dager.er,60.poo kvadratkm., dvs.
2 ganger belgias størrelse, gjenerobret. Tyskerne har hatt..1 mill.
mann'falne, sårede og fanger, derav er 300.000 drepte og 25.000
fanger. 4.600 fly,  7.250  tanks, 5.100 kanoner og  30,000  kj. retøyer
er ødelagte.

VestfronteK; Natt til forrige fredag b1e Berlin ahgrepet
av . 4loskitoray. Samtidig ble flyplasser og jernbanemål i Frankrike
Qg Belsfa bombet kraitig. l allierte fly gikk tapt,.men 41 tyske
fly ble skutu ned. Norske ilygere skjøtrled..4 Messerschmidt uten
selv  a  lide tap Dermed skjøt norske flygere ned 11 fly  pa 5vdage.
Natt til mandag ble Nederhausen og mal i Rhinland bombet av de
allierte. I ..Nederhausen ligger I.G.Farbenirudtries kjemsike.fabr.
ker. Videre ble flyplasser i Belgia, Holland og Nord-Frakrike
bombet os miner lagt ut i fiendtlise farvann. 5 fly gikk tapt et
alle disse operasjonene. Natt til tirsdas kom turen til Berlin
isjen. Eyen ble angrepet av store formasjoner britiske firemotor
ily. I alt -deltok 700 y. På  42  minutter slapp de ned  2.000  toe
boMbef, som -a i grus e område på 5.000 hektar. Veldige brånne-
ble f gar,g..Natt tL. onsdag var Wioskitoily igjen over Berl:
os det ble konstert at det fre,mdeles brente livlig i byen. 11ø,

*korrespondenter ir.ikke snde melding til sine aviser om de
som er gjort. 3amtdig med f-to=1.grepet på Ber3in foretok britis,
~-r£13. alrep mnk Zler-s..asser i ~ -M)Tzk1.aL.44  Dirk, Ftankril



- 3 -

Holland c) Belgia. Natt til torsdag var det tredje gang på rad
Berlin ble angrepet. Angrepet ble også da utrørt av Moskitofly.
Andre britiske fly angrep,dtorsdag 3 flyplasser og en kraftstasjon
i Nord-Frånkrike. Dessuten ble det lagt miner i tyske farvann.
Bara ett fly gikk tapt denne natten.

Sørfronten: øyene'Lipari o Stromboli, nord fer Sicilia,
har-.-bvt seg til amerikanerne uten motstand. På Lipari
4.000 jup,-eslaver internert-foruten italiensko politiske fanger.
I Sør-Italia blfr jernbanemil og kommunIkasjonssentra stadig utaatt
for kraftige og ødelegeende ångrep. Byene Aversa, Benevento, Villa
Literno og Battipolia, alle omkring Napoli, har vært kraftig angrp-eet
64 fiendtlige jagere ble skutt ned mens 9 allierte maskiner gikk
tapt. Senere er skiftetomtene i Salerno og Crotone, mål i Bari,
Banjoli, Baticolia, Capliard og jernbanemål sør og nord for Napoli
heftig angrepet. Byen Fooia, som er sentrwn for 5 jernbanelinjer,
ble i dagslys onsdag utsatt for en rekke kraftige luftangrep. Dess-
uten ble byene Taranto og Brotone angrepet. 26 tyske fly ble skutt
ned, 15 allierte giki tapt. Siden november 1942 har de allierte i
Middelhavsområdbt skutt ned 4.500 fly, dvs. gjennomsr4-ttlig 500 fly
prø måned.. I Middelhavet er 7 Iiandtlige  landingsbåter og et annet
fartøy senket mens to ble etterlatt i synkende tilstand. Dessuten
er en krysser og en lastabåt satt i brann.

Smanytt: Jya Kiska i Aleutene er gjenerobret av amerik.
Japane-rrie mistet her 200 fly og over 3.000 mann. På New Guinea
blir japanerne drevet innober mot det indre av øya. På 2 dager
ødela amerikanerne 91 japanske fly, dels i luftkamper og dels ved
bombing av flyplasseh Wewak på New Guinea. Amerikanske ily har d2ss-
uten bombet flyplassen ved Kanton o4 oppnådd flere fulltrefiere
på hangerer.

Gestaposjeren Heinrich Hiwtler er utnevnt
til tysk innenriksminister. Det viser at det tyske folk er begynt
å vakle. Det må holdes oppe med terror og trusler om terror. "Times"
skrev for tre måneder siden; "Himmler, denne uhyggelige skikkeIse,

ffi'Tr mer og mer i forgruneen. Han er den mann som vil ta makten
nå.r Tyskland bryter saminen. Han vil ikke vike tilbake for noe."

33 fremstående finner, hvorav de fleste er
Riksdagsmedlemmer, har sendt president Ryti en erklæring, som anmodo
em å søke fred med Russland. De finske myndigheter har sett seg
nødsaget til å ofrentliggjøre henvendelsen, som slutter med a krebe
rrihet, selvstendighet og fred for Finnland.

I Danmark er det i det siste foretatt mange
sabotasjehandlinger. jerhbaner, fabrikker og verksteder går opp i
Løyk, og danskene har patt seg i besiddelse av tyske våpen. En
fabrikk som fabrikkerer Ubåtdeler og kraftstasjonen i Arhus er
sprengt i luften. I Odense er tyske offisere blitt drept. I
Arhus og Alborg er det unntakelsestilstand. Streikene har i de
senere dager øket i omfang. I Helsingør ligger praktisk talt alt
arbeid nede på skipsveritene og i fabrikkene som arbeider for tysk-
erne. Parolen er: "Enhver tapt arbedAstime for tyskerne betyr en
ferkortelse av krigen." Forum, det største lokalet i Kjøbenhavn,
ble forledf:m rekvirert av tyskerne Det brente ned samme natt. På
TÅdhusplassen har det funnet sted en stor Entinasistisk demonstra-
sjen.

Ingolf diortensen fra Tellevag ar død i tysk .
frigenskåp, likeens innehaveren av Bergens Merkelappfabrikk, 0tto.
112-L lsen. P.n iav et fremtredende medlem av idrettsforeningen "Viking."



,Ny_het-,ene lørdag, sønda_g og_man_dag.._
London er det et stort møte av britiske, amerkanskeog .2ussiske statsmenn. Grunnen skal være at etter Quibecmøtetsituasjonen i.Bulgaria og Danmark endret slik at det.har gitt 'grunnti1 nye drzftelser, En stor krise er under oppseiling i BuIgariaen følge av kongens død.• Det pekes på i London at kongen b:esyk under besøk i Hitlers hovedkvarter og var omgitt at tySke spes-ialister da han ble ført med ekstratog til Sofia. Meget tyder  båat .det har tilstøtt ham noe. Folket krover utenriksministeravsatt, og det er store demonstrasjoner i Bulgaria under parblen:-Vi kreter tyskerne ut av landet3"

I Danmark er dat erklært unntakelsestilstand over elelandet med den begrunnelse at danskene selv ikke kan holde röorden. De mange sabotasjehandlfngene har gjort at tyskerne harkrevd sabotørene utlevert av de danske myndigheter som tidligereselv har avgjort dommene i slike tilfeller. Danskene nektet å utlevedem, og kongen nektet å-underskrive dødsdommene. Et forlydande sierat kongon er arrestert. Mellom Sverige og Danmark er telefOn- oztelegrafforbindelsen brutt fra-lørdag, og senere er all forbindelseme1lom Danmark og utlandet brutt. Mandag meldes at det i Danmarktoregikk flere timers regulLer kri mel1om garden og overlegne:tyskei tyrker på Rosenberg slott , idet garden nektet å gi våpnene fra deg.,-fliserene skulle også interneres som i Norge. Svartt var at flåtensdn1t eller fersvant. Det blir således meldt at det-1-1775'ma rine fai'lø76-1 7 til Svensk kriggkasting- ra -Jr.cid?rn nevnte at 20:båter er senket og 9 kommet til Sverige. Finskuttaler sin sympati for Danmark og påpeker de nye byrdeeette medfører for tyskerne. I Sverige hyldet tusener av -mennesker:et danske -11agg ved demonstrasjoner. Britiske aviser skriver at påjen annen ie av Kattegatt ligger deb. svenske flåten som nok vilaksjon. C.ersom tyskerna utfordrer den. I Svertge krever pressenmarinen g'2iper inn ved liknenda tilfellwr 80m da de to fiskebatenbla senket a7  -rskerne utenfor Danmark,
kunngjorde mandag at Taganrog falt etter en ukestulistendig.trafIkkmessigisolering. Dette lyktes ved hjelp av kav+Meri og motorisert j_nfanteri. De tyske stillingene pa Kuban, Krimog Donetzområdet er nåsterkt truet ved russernes fortsatte raske:ramgang, Russerne nærmer seg nå sterkt jernbanan Poltawa-Kiew. Vest2or Knarkow har russerne erobret en større by til og desbuten 50indre byer og landsbyer.  5.000  tyskere falt og 700 ble tatt til farj z22. for Brjansk er det voldsomme kamper,.og rxaserne har erobretbyer og•landsbyer, ødelagt 110 fly, 82 tanks og. dropt 2.500tyskere. I Earentshavet er ';() tyske skip-senket og 2 skadet.Datt til ..Lørda rettet det blitiske luftvåpen et-krafti4ångrep mot N-Urnberg. Det er konstatert at alle mål som var utsett _le truffet, og det brenner i -hele området. Ntrnberg er det Diese.t'abrikker og anlegg som Siemen 3r:uckert  eiffr. 33 tyske jagere bleskutt ned.Lørdag og søndag ble torskjellige mål i Nord-Frankrike ogJe1gia angrepet.•

I Italia.fortsetter luitangrepene mot jErnibaner og kom-munikasjoner. Bl,a, er jernbanem11 i Beheventine, nord for Roma,rarlabria, Salerno, Veritritenoia og andra steder ved Neap,bombP,t. Videre har det vmrt kraft,ige ang;rep mot StøGiovanni og Tar-to. Her ble 1 krysser senket. Cotrone-er tymabet fra sjøen og luftndag ble stia Ned Roma op,, byen Ort,e angrepet av flyg,ende fc:ztninr "f":zu


