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.)Vestr.)ntt2n.- De alli,rtes luftnrmada ftrtse:tter å gI den-tyske

1--rTgsp7t-d-nTial harde slas. Ofinda: angrup 800 t. am. b.fly uskeIrtert

"
nv 800 jagere Leuna oljefabrikker ved Merseburg on skiftetomter

 Bielefeld.•Tunge brit. b.fly angrep Suest, dessutun Ludwizshafen og
Narnberg. 2 fly gikk tapt. Det var frandulus brann i Hamm etter tidligere an-
grup. Am. b.fly bpmbet Bsrlin og kfinster. Over Betlin ble 91 t. jazere skutt
ned. 12 am. bombere og 22 jagere savnes. Kystkommandoens fly satte atindag 5
fiendtlime skip i brann utenf,r N.irskekysten.- 1300 tunge brit. bombefly angre
natt til tursdag igjen Leunnanlegsene for syntetisk olja. 3erlin ble ogsa an-
grepet. Det vnr det 2, angrep mo€ Leunaverkend på 12 timer. 21. fly gikk tapt
og 17 tyske fly ble ødelngt. Jagerbombefly gjorde onsdng det langste tokt inn
i Tyskland. Det ble bl.a. ødelagt 20 lokoreotiver, en mengde godsvogner as 30

skiftutomter. Likeledes har utskytningsstedene for V2 i Holland ancrepet. Bom-
binmen ble utført med slik prusisjun at intet sivilt anlegg av noe slac ble
skadet.- På vestfronten har am. styrker gått over elva Saar på 4 steder til
mullom Merzig og Saarlautern. De har rykket inn i Sarrezuem1nes o r" har rykkut

lencer inn i Tyskland i dette avsnitt. All. tanks og infnnteri trekker seg sam-
man om SaarbAcken.  De  står 8 km. frn byeal, sum blir angrepet fra 3 kanter på
en 22 km. lang front. Selve byen lisger i ruiner. Lenzer sør ur 2/3 av Saar-
gemfind på all. hender. Mange tyskere som var fanget? i un fulle på vestsiden

av elva Saar  er  utslettet. All. tanks har rykket inn i Bimingen. Andre am,
styrker som rykker fram i retning av Saar har tatt Riminal oE dessuten 8 lands-

byer øst for Saar-Uniun. Framganzen i Alsassu. Amerikanske or, franske styrker

trekker seg sammnn om Kolmar. Fronskmennene har hatt en framgang på flere km,
Bovedfjellkjeden 1 Vogesene er på franske hender. 3 tyske motanzrep er slått
tilbake ved innnarsjveien til Ruhr.- Tyskernes tappå alle fronter i de siste
6 månedur utgjør 3 m1111oner mann i drepte sarede  os fanger. Derav helvparten

i vest.-- Italia.- I Italia e,r styrkor fra 8, r..rme etter inntaselsen av Ravennr

nå .i voldsomme kamper langs elva Lamone, Byen Letsana er inntatt. Elva er for-
sert sør for Feanza(Falenza) dg et stjrt brufeste ur opprettut.
estfronten.-- I Ungarn har marsjall Tolbuchins styrker runsut nesten hele sør-

tr -e7d-cTuF  av Balatonsjøen. Bovedhavna Fernyod ug 50 andre studer er inntatt. Ons-

dag zjorde tyskerne hele 12 motangrep fpr  å  stoppe russerne men alle ble knust,
Rusa. tok over 2000 fanger. Operasjonene understøttes av fly fra Italia. Russ.

står-nå 75 km. fra den Osterrikske grensa cg tyskerne trekker i all hast for-
sterkninger til for å møte denne uventede  9g  alvorlige trussel mot Syd-Tyskl.
Ett nytt russ. framstøt utvikler sug nar den jugosl. grensu, der russ. har er-
cbret jernbanesentret Zegvar.-- Norze.-- Et finsk frivilligkorps er under dan-
.nElse^i Finnland for kamp mot tysWna i Ncrge.- De svenske sjefene 1 arme-

kommandoen er kalt sammen til et 3 dagers møte i Stackholm.-- Fra tyskernes
herjinser i Finnmark meddeles-at følgende steder-er brent. Gamvik,Finnkong-
kjeila. Muhamn, Tufjord,Rafjord, Langfjord, OksevåglSkjånes, Gkjøtningsberg
cz Kjølefjord. Fortvilte forhold hersker. Da Kjøllefjordiole brent ned reddet
300 personer sez unda.De kum tilbake da tyskerne var forsvunnet og bygget ba-
rakker, men en avd. tyskere kom lgjun og brunte barakkene og ftkk med seg
271 av de 300.---Et pålitelis øyenvitne beretter oss følg.- En større transpor::

av tvangsevakuerte var kommet ned på bryggen for å føres videre med båt. Under

epphuldet ute på bryggen fødte en kvinnn sitt barn. Det var ingen legehjelp
tilstede oc både mor og barn døde. Ektemannen, som var med,  oc  var vidne til

det hele ble ute av seg selv av fortvilelse og bruktu sterke uttrykk mot tys-
kerne og quislingene, scm ikke lot den nødvendige assistanse tilkalle. Uten
videre ble den ulykkelige mann skutt ned.. Givea ddt noe råere til i den helu
verden, vvvVvvv

, 8. desember 1944. 4. drsans.
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"det møTke fastland 8 , men nde sikkert rade på tilstanden der er det ikke lett
å skaffe seg. I et par artikler skal vi gjenei en del brev fra en tysk •epposi-
ajonsmann. Je er utkommet i Sverige og omhandler trdsrammet fra 21, juli - da-
gen etter attentatet- til 29 seprember 1944. Angående seive attentatet kommer
han til 2en slutning - han sto de indre sirkler neget nær - at dette var satt
i sene av Himmler for å kunne slå ned en sammensvergelse innen offisersstanden,
som lenge hadde vært under oppsikt. Hitler snlv Yar ikke tlistede, men hans
dobbeltgjenger Berger ble drept. 5000 offiserer ble henrettet. Flere av hoved-

- mennenes familier, som Stauffenbergs og Witzlebens og andre er senere helt ut-
slettet. At offiserer Og det framstående generaler skulle ville betjene seg av
en tidsinnstilt bombe, som kunne fuske i et avgjørende øyeblikk i en så farlig
situasjon anser han ganske utelUkket. En offisers vapen er den pålitelige revol-
ver. Pomben var plasert av gestapo. I riksdegsbrannen hadde de et godt forbilde.
Han antyder at Hitler siden er satt ut av sg-Illet Det es ikke utelukket at
Himmler og r;øbbels under falske foregivender han -1ukket snseekte offisener til
Bendlerstrasse, men allikevel ikke fikk Tatt d  sa  mang;e som de nødvendigvis måt-
te ha med. Ifølge rettspratokollen sa gadenaloheret Høppner klart og tydelig
at årsaken til et han lot seg errestere dg; dkke begikk salvmord var at han ikke
kjente seg sor et svin. Få presidentene foreennorsel, nvilken zologlsk ka-
rakteristikk han anså passende ror see genesalobersten
Denne makabre ordveksel skjular kanskje heda taagediee, hela sennheten om 20.
juli. Høppner visste, da han ble arrestert at kan  0J-7, hans vanner hadde fallh
som ofre for en provokasjon, - Nå, det får væve med det som deg  viln  Snkkert
er det at fra 20. juli er alt foråndret.i Tyskand- Landet styrter fra den dag
med fUll fart ned i avgrunnen. Det sterkeste inntrykk av .Tyskland nå er krigs-
tretthets  Allerede  for 2  år  siden begynte den e  men her vokset endemft i de siste
par måneder. Tapene i øst og den VellYkkede landgang i Frankrike har gleit be-
folkningen helt apatisk. Hitler er ikke lenger nden gud for dem, Hans tidligere
brautende taler er nå giennemskUet ag han kritiseres og skjalles ut temmelig
apenslyst. Sagaen cm de hemhelige.våpen utløste en saule mera interesse sg d&-t
vaktes litt håb. Nå cr ot-se  det forb1, Overald noter en enstelse fer fremteen
og en skyldfølelse på grunn av a'ft som er hondt Hitlerhilsinen atter atten-
tatet skapte sterk forbitrelse innen adaæan: Militæretaten  sa  det sdm et nytt
knyttneveslag fra det hatede padææet, Fhan er mdæntandsånden ikke uttømt
Tyskland. Men kraften til å heTde nt bonnen i.kke lenger  æ  pnopagenda eller i
nasjonalsosialismens stereotype trnsetningerman i felelean a at det
gjelder Tyskland, og et det ikke er noe annet veg, Echbeantallede har tatd
veldig på befolkningens moral of motstandskneene 5es1cjitelseeremmane vaT Lv32 -
ken tilstrekkelig mange eller e,ade, Under enfelleha  hat  Hgra,n4Jeg ifos sammer
dreptes 240.000 mernesker, Soldatene dasantarer rege?g, dee  npp,a4e  J.5C00 ira
Berlin cg 100nG00 fra hele riket. 3,01igfeshed e7- ae  sah følge av bemfingen
ytterst elendige, Mtllionev av measeska drn-as  zde  - hjeetøse• pmkæing i
Tyskland. Bortrømte og foreldrelg åe  bevn sgm'ates r dndr i hossmæal, ag Tlyn-
dighetene står onte aelv eeeter store resaeaer v - o Er rnc-v6er;,r ereblemet,
Flere steder cr det brudt nt eeddeheer aæddeg t“na og manval p medisin
og legehjelp gjøn nødstilstanden.nkrikendat Stese daler av 2en Tyske ungdom
står fremmede overfor de nye kniterverdler eg ddegr)-sam 1 den siste genera-
sjon har erobret verden, Den nazdstiTke diceloer her ikke 2.dvnat dem adgang
til noen selvtenkning t då  Hitlen nad Ikka ensket at den ekal i naen utdannolse
utover bajonett eg gevær. I en av 'sine matæa teL er har ner attrykkelig erklært
at han bl.a. er kommet til verden for å ntæsdee den falskT 2urestIlling, som
menneskene kaller samvibtlghets Arbeldalivet gar meget dårldg- Fagarbeiderne
er kaldt til fronten - 14-15 års gatter og kvannen has lantatt plassene. Det
er hyppige bedriftsulykker, mye sykdom-og sleett arbeide.. Den brede masse har

• lite kjennskap til terroren i de okkUperte land. Dnn vet visseing at da milite-
re og gestapo går hardt' fram mot representandene for den aktive motstandsbe-
vegelse, men når det tales am at tUsentall- gisler blir henrettet, . stempler den
det som utenlandsk propasanda. Folket kjenner meget vel til den hjemlige pro-
pagandas løgnberetninger, og legger da gjeree samme mål på fienden, Det er få
ting gestapo passer mer pA enn å holde befolkningen  n  uvitenhet. Det er asods-
straff for å høre på engelsk raddo. Matsituasanen er i de siste maneden betey-
delig forværret. Det er snalt ileke flen ckkøperte land å plyndre mer, ag åa
produksjonsmidlene ligger langt eede- blir meten derettar, rhbrnarbeiderne kla-
ger over at de som regol ikke f 9•:  andtdet enn tynna surear med litt hrønneaker
kjøtt er en rardtet. Det er derfor stadig neclighetes Led febrikkene  ag

'arbeide-ne idommes strenåe straffer. (fartsettes. neste nr.)


