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MEDLIDENHETSKAMPANJEN SlI,XES LØS.

Det er lett å merke at fl nærmer ises en av-

gjørelse i krigen, og dermed Ogse en avgjørelse

når det gjelder problemet Tyekland Ag tyskerne.

-Det er ikke bare bombekrigen eller hendingene

ea  de forskjellige fronter vi tenker  pa,  det er

-den del ug tyskernes egen propeganda uterfor

Tysklandesom kan sammenfettea undersbegrepet

den tyske effef_grehtlitterhtura hee viser seg at

tyskere som mer eller -mindre motvillig hor for-

latt sitt land og slatt seg ned i Sveriee,Eng=

land eller Amerika, ne begynner å reise hedet

ce  snese litt engStUtg offikrfne: De kan i og

for  seg være gode nik-erti n*zister, men ev eg

til far en et forstemmerde inntrykk qg ft t y s,
kerenblir sterkere ..eun antinazisten, En

ken nok forsta det men det vi må være pà vakt

overfer, er d'en mer eller mindre bevisste med-

lidehhetskempenje som disse tilkene nå setter

ging, deres iver ner det ejelder å frifinne det

åysIce folk og dtres trene til fremdeles å be-

lmre andre om hvordan verdent bør styress -Det er

det kommende nederlaget som får dem,til å krype

fram,  ee  de bøkene som'hittt j. et kommet ut, er

bare fårsiktige forløpere fqr des .stignskal kom-

me ndr tyskerne fer alvor går inn før "sith sy-

stematisch beliebt zu machen" - med støtte av

mange velmenende rg godtroende, I,åde blant krig

førende og nolytreleå

Neen fd representanter f,r det Sndslig som

fentes i det før-nezistiske Tyskterd, forsøkex

s oppklere årsakene til namismens seir Tysk-

land og  a  foresld effektive botemidler. eet er

menn eom Thomes Kenn, Emil Ludwig g Lepeld

echwarzschild. 1en det nverveiende antall aktive
tgske emigrenter har et helt annet formel med--

sin litterstre virksomhet. Flere sv dem er for-

henværende Naezister. Lnkelte av dem Or fhraree+

fårdi korkurrenter gjorde større kerriete, andre

forlot Ritler fordi han fo-rrådte.nazismen Nten

tjener store penger då e tN.rtelle•om hg,rden de

var med  pa  Gesiepos nederdrektigheter. :g alle

foreveter de i ttakt og tynt det-tydke folk, sitt

parti eller sin gruppe av folket oftest ved

hjelp av en historisk framstilling soffi fottier

'avgjdrende'kjennsgjernineer.

Dishe tegn pd en oppblemstrende medlidenhets

kampanje minnk rom den ev nøyaktig semme slag

som slo ut i fullt flor etter forrige krig - og

de ut.merkede resultatene een gang frister nok

tgskerbe til gjentagelse. Tyskerne vet tgilket

vapen de har i sitt propagendaapparet, fg akter

å bruko det-til det siste.- De on Svensk tegnjug

.ser vi Himmler berulige noen bekymrede tyske

genereler:  atrinner vi krigen, kan de andre gjer-
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ne hate osa. Taper vi, organiserer vi en angere

gråte- og fortvilelseskaMpanje som kommer til å

te pusten fra den mest rutinerte demokrat.' -

ken la den ikke te pbsten fra oss:

SANMENDRAG AV NTRETENE FREDAG OG LOR-DAG .
. General Eisenhowers lievedkverter meldte fre=

dag at opermsjonene mot festningen Therhourg

ferløper tilfredsstillende. FestningenS ford-

sversenlegej, som i meget mflatier om eaginotlin-

jens er.uts»,tt for et.voldSOmt og Odeleggende

bembardeM.ent fra land, fre sjsen og fra luften.

Den tyske sverstbefelende Cherldourg har sendt

et opprop til festningenå forsvanere om et

gen me gi seg  eg  at de som viser tegn til svak-

het&il skutt red av siee . offiserer  ee

underoffiserer. - Tyskerne yter heftig motstand

og deres luftvernild er voldsom. Intet forMer

imidlertid  a  stoppe de elliertss fremrykning.

AmerikanSrne benytter seg •v flammekastere som

skaper panikk blardt de tyske soldeter og de

allierte skyter le granater for hver mv for-
f-rsvarernes. Amerikenske tropper stax i far-

stedere til byen og tyskerne sprenger alle hav-

neanlegg. Det pplyses i denne forbindelse at

hovnen i Neøpel, som så ut som om den hadde

vært hjeMsøkt ex jerdsjelv etter at tyskeXne-

hadde ford-itt den, ble satt  t  brukelig stand i

lopet av fina døgn og i løpet av'fa uken hadde

den adskdllin større kapasitet enn før den ble

ddelagt. Det vil derfor tkke ta lang tid får de

elltortes spesialtropper å bringe hedvnen i Cher-

b urg istend.-

jem offensive virkpomhet i Ceen og. Tilly-

området har bundet store frendl.lige styXker på

en meg.ent,effektiv mate, og har vært en dieakte

årsaketlleden rteSke fnedirykbing Midt Nherboure.-

Fire av Reimmels tankdivdsjoner-eråst fåst i

detto oMråde. Tyskerne kan. lkke fåre fram for-

sterkninger flyeegrepene .oghebotesjen.

Det Sr egså 'et spdrsmal em etyskerne har noen

reserver åSfore fram i det hele tatt, do den

Strategiske reserve forblir usynlig og det med

sikkerhet vites at tyske panserdivisjoner i

ldpet av Vaxer matte everferes til sydavsnittet

i østt-

Benomis regjering hor evlegt ed til forfet-

hingen,- men er ikke bedt om å. eglegge ed til

huset Savoyen.- I Italie.har mæret bedret seg.

De allierte styrker  pa  Adniaterhevskysten ryk-

ker raskt- frumoger og er kommet Over Thionti-

floden. få vestkysten presser stYrkene seg fram

og nærMer seg Follonina. åd midtfronten muter

8. erme kraftig motstend hy for Jetrugie eg yed

Trasimono-sjøen.-

På ostfronten har russerne satt ighng en ny



• offonsiv på brecL.front ved Vitebsk, Eetterovoldsom

artilleriforberedelse har den rade hært satt såg i

bavegolse., brudt gjonnom Mea tyske front og rykker

na franO  pa  en 200 km. bred front Na og Sfor  Vitebsk

'har avansert fra 10 - 15 km.

Pa finskefronten fortetter den Pliøsjsike fram-

rykbing  i 3 sektoter. Fånnone er pd ful1t tilbake-

tog og har store tap. keldinger-fra Stockholm'sier

at Tanne tr skal ha satt hede sdn autoritet inn på

å fortsette krigen: Hammen med.Iået1 var en gene‘'

ral fra den tyske overkonusanåo i[Helsinki for  å

sikre at Finnland fortsetter krigen, -

Den norske ubåt Ula h8r under oatru1jer i den

senere tidi I pordlige farvanni senket et forsV-

ningsskip'sansYn;Lgvisdt t11 og åksdet et tro

je. I'denne forbinnelse kan nevnes atåen norske

flåtes jagere gjorde en strålende innsats under

1andganeen i Tormandle. Dbn britiskbygde jageren

Gladisdale som er helt bomannetåned uordmenn, at-

merket seE smrlig, forteller Reuters spesialkorr

spcndent Tighe, som befant seg ombord„ Gaudisdale

føree sv kommandørkaptedn kjerholt, Den norske

jageren Stord,  som  ver mod på å senke ,..charPhorst,

cvar egsa med i forreste linje under invasjenens'

begynnelee. r

.-Utenrikrinister Såen moddeln'r at det nd er
kommet e;- fork1aring fra tyskerno om mordet så c%

50.21lierte.SSfiserer i Stalag  Tuft III. Eden ut-

taler at det ligger klart i dagen at det var et

aimselt mord. Tyskernss forklaring ..ets båre. en til-

stdelan  aV dette brudd r på'krtgenS lOver, .

NYHETEFE  8  ØNDAG,

Vestfronten, Det'avgjorende angrep mot Crierbourg

er innledet på en 16 km bred front ø og V for

byen og allierie stVrker står na ikke mver'enn 5

km fra kysten.:Tyskerbe kjemper fertOatt desperat

men hsr gjort et forsøk på å evakilere tropper som

tr blitt avverget. 2 av 7 lasteskip ble senkst,3

andre ble skadet Og 2 reddet.  seg  over til kånal-

øyene. Poen av de tyske soldatene.nedlegger  vap-

nene og russiske fanger forteller at enkelte sol-

dater skjent sine offiserer før de overga seg. En

svensk ovis skriver at det bare er et spørsmål om

timer når Cherbourg faller. En korrespondent skri

ver: Tyskernes forsversverker foran Cherbourg er

en miniatyr Maginot-linje og  i  de borbesikre un-

derjordiske befestninger er det ror etter rom. De

rmerikanske ingeniørtropper skyver sprengstoff

med lenge stc;ker inn i benkersene og sprenger

dem i stykker. Bare fra et rom hle det tatt 300

fanger som var svimeslatt av eksplosjonend og red

solsslagne ovsr flammekasterne. Det er  så  varmt

at den tysko ammunisjon eksoloderer, I Caon-bm-

rådet er mange motnrgrop vist tilbake til trods

for at tyskerne har satt sine kraftigste våpen im

i dette -vsnitt. De britåske og kanadiske troppe

press er så sterkt at tyskerne har måttet føre

fram forsterkninger. - A1lierte fly sdela i  går

minst 30 maskiner  sa  bakken. Dic Luftwaffe er fo

sterket med fly som skulle ha vært brukt til for-

svar av Tysklend. 20 tyske fly gikk tapt lørdag

og om natten sdela naltjagerc 5 td.1. De allierte

mistet 20 fly. En nersk Spitfire-squaderen møtte

lørdag en Messerschmidt-ssuadoren over_0sen. •

.Nordmennene skjøt ned 4 fly og skUdst atdre mt

selv,  a.  lide tap. St •rs  styrker elliertt Csct

flystneres ..lørdag det tysku Semmmuikasjonssy-

stem  eleektrassike  hraftstusjoner  ia nærheten aa

Boslogne fortten flere .flyplasser'. Luftfotoga.

fier.viser at 80 tYske skip.ble ødelaet i hav-

nene.i Le Havre eg Boulogne under de ullierto

angrep nylig. Statbanens fer de mannskapsløse

fly ble angre'liee6  hatt til sandag.etter s ha

vært kombet441e 1årdag, Lørdag hadde S Hnglsam

e&lTittimerS' angrepeno. - Innenriks-

minister Morrtsän åttAlte i Underhuset at den

skade,disse boMber'har gjort ikke er aærlig be

tydelig. - øksnevad sa søndag: "Sette'brtys-

kernMs.forstedd på Flihrer-Mrinsippet."-

8ossuitps var over Berlin natt til sønaMg.

idstfronten. Den røde hær har laget 4 store åp—
ninger i da tyske Iinjer k og S for Vitebsk.

akV jor ltitebsk er kilen 80 km e bred eg 40 km.

dyp. For Dvinå er kilen 25  km dyp og 0 for

VitMbsk er innbrmddet 80 km i bredden og 29
km i dybden.: Den sterke festning Vitebsx er

så godt som nniririget gg'1Qnger s  er  nri  råpet
mot de kraftige tyske'forsvarsanlegg ved Orsa

og Mogtlev i TM1L gang. Husserne  har  brudt i-

gjennom forsvarhtflforan cirsa og satt over elva

Pronjå og rykker fram  I  en kile som i følge de

siste Meldinger er 50 km bred og 20 km dyp. -

Rdeserne har satt over Svir i hble ddns lefigde

rellom Ladoga og Onega .og  har rykket frnm 30

ktri.Over 200 steder 'er bsfridd og en strekning

av Murmansk-banen N for Ladoga s or orobrot. I

'de sista dager er 54 skip esnkot, bIandt denn

15 transportskip og 2 dostroyere.

Italia..Det meldes öm ny alliert framgahg. 5.

srme rykkor i V fram på en 55 km bred front og

har inntatt FolloPiea. Fortroppene nærmer seg

Massa. 8. arme rykkell også frerover og har inn
-

tatt Chlesi, Tyskerne  gjør  sterkere motstand

for Perugia. kesselrine har sassgt 8.1/2 divi-

sjon i omradet Perugia - Trasimenosjøen.  Tys-

kerne holder na på å ødelegge Livornos havn.

Friskarer har avskåret Simplon-banen,- som går

gjennom Alpene. Tyskerne har trukket reserver

til N italia for  å  erstatte de styrker Kessel-

ring har mattot føre fram til fronten. Reser-

vene kommer fra Ungarn, Jugoslavia og Bulgaria

•Stillehave t . Fly fra hangarskip angrep i Eår

Bonin-øyene mellom Japun og Marianene. Ameri-

kanerne har nå bessatt halvparten av Saipan.

Transocan uttaler: Den som hp.r herreeømme ever

Saipan behersker bade sjøveien og luftvcien ti

Japan. Hvis fienden har kontroll over dcnne øy

vil både Filippinene og Japan komme ‹tin under

rekkevidde av de amerikanske bombefly.

an av de største svertsbørsaffærer som e

kommet for dagon i Norge behandles for syeblik

xet i Oslo. Det gjelder grossistfirmeet Vsien

og Morstad, som i løpet sy krigen har hatt

millionomsetring av grønnsaker oe frukt. Fir-

maet har også hstsdlet med mel  og  sukker og

hestekjøtt. set bemerkelsesverdige er at fir-

rasts drivende kraft Morstad er ivris medlem s
å


