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TFRONTEN.- På vestfronten har tyskerne sidun 8/11 og ut må-
neden tapt gjunnomsnitlig 6600 mann om dagen.- Am. har begynt ,t
nytt angrep SV for Dfiren. Ved denne by og i Mornschauavsnittet har
de all. okkupert flure landsbyer og arbeider seg ubønnhørtig fram-

over Rhinlandet. På onsdag hadde de 3 km. framrykning i dette område. Kamper
.pågår i Rolls Broich. Dun 7. am. arme i Alsasse nærmer sug Waisenburgåpnin-
gen og har inntatt byun Seltz ved Rhinun 25 km. sør for Karisruhe. Tyske for-
sterkninger, smrlig pansere, rykkur mot dette område. Forøvrig presses tyskerne
tilbake, noen over Rhinen, andre til forsvarsverker i Siegfridlinjen. De all.
har gått over elva Blies i Saar og renset byen Habkirchen for tyskure. NV for
Dfiren holder de all. 12 km. langs Roer. Kraftigu formasjoner brit, bombefly
har angrepet Essen og kastet 1500 tonn bombur. Mosquito s har bombet Osnabrfiek
1250 tunge am. b.fly med 900 jagere har angrepet Luunafabrikkene ved Mersuburg
og skiftetomter i Hanau, Darmstadt og Aschaffenburg. 9 bombefly gikk tapt.
Syntetiske oljefabrikker i Blechhammer i øvre Schlesien og mål 1 Wien ble bom-
bet av fly fra Italla. Brit, fly har angrepet Wittun med et tap av 13 fly.--
Den første 10 000 tonnur er ankommet til Antwerpen med levnedsmidler for bel-
gierne. Matsituasjonen bedres etter hvert.
ITALIA.- I Italia ur det opprettet 2 nye bruhoder over elva Lamone, SV for Rave
venna'. 3 tysku landgangsbåter som forsøkte  a  landsette styrker i Ægeerhavet
ble ødelagt av en engelsk krysser.
HELLAS.-  Kevolten i Hellas fortsettur. Den brit. øverstkomm. har framsatt for-
slag til bileggelse av striden, men har ikku fått noe svar, og den beklagelige
strid fortsetter.
JUGOSLAVIA.- Tito og Subatschik er blitt enige om å danne en provisorisk jugo-
slavisk regjering.
øSTFRONTEN.- Russerne har trengt gj-.:nnem du fiendtlige linjur på en rekku stede
ved Budapest og kjemper i un nordlig forstad til byen. De  har  renset opp støtte
punktet Gøddølø. Det er sannsynlig at russ. vil fortsette framgangen langs
Donau i retning av Wien. Tanken på russiske styrker på dunnu front påvirker
allerede tyskurnes disposisjoner. I Ungarn har russ. videru inntatt Kiselab,
i nmrheten av og nordøst for Budapest. Denne by er suntret for Ungarns stats-
baner. Under russernes operasjoner vud Miskolcz har tyskernu kastet inn nye
forsterkninger. Jernbaneknutepunktet Boldo ur erobret, NØ for hovedstaden er
byen Esescd inntatt. - Tyskerne ur på grunn av den overveldende russiske over-
makt i ferd med å trekke sine hovedstyrker tilbake langs den eneste gjenvårende
retrettvei mot Wien. En tysk selvmordbataljon i Pust har sprengt alle bruer
over Donau mot Buda. Nord for Donaubuen fortsetter Malinovski framrykningen
.mot den jugosl. grense i retning Bratislava og Wien.
-STILLEHAVET.-  Flyg. festninger av den største type bombut industrimål i Japans
tredje største by, Nagoya på den midtre av de jap, øyer. Pa Leyte har am. be-
gynt ut nytt angrep nord for Ormoc. En ny jap. konvoy er tilintetgjort og 3
jap, troppeskip er sendt til bunds. Det var ingen overlevende. Konvoyen var
ikke kjent med at havna Ormoc var inntatt av amerikanerne.
I Mandalay har kineserne rykket fram 300 km, og står nå i adskillig bedre po-
sisjoner 1. Burma enn tidligere.
NORGE.- I Hjemmefrontens parole ur det en bestemmelse om at alt tvangsarbeide
for fienden skal utføres langsomt oz dårlig, denne bestemmelse er ikke ensidig
rettet til arbeiderne, men gjelder også bedriftsludelsen i samme grad. Dette
synes ikke disponenten på Bmrums verk å forstå. Etter de opplysninger vi sit-
tur inne med driver disponenten det reneste slav(.system for å få opp tempoet,
for derved å øke produksjonen til tyskerne.- En tysk soldat ble skutt av en
svensk grunsevakt. Hanx nektet å utlevere sinu vapen og vildu skyte på vakten.
Den t, konsul i Zfirich har trådt tilbake da han fikk ordre om å reise hjem.
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OM 1-t;Ok 'n..13 seseedent skriver "Dagens llyteter"
Rnosevest st3-1-nrühySS-Vertskeli-situnsjon, dn han ved gitlerstyrets etart
begynnelsen av hans f2rste presidentår så krigsfaren nærme seg ikke 'sare fer
de eUropeiske folk, m n ngså for ftnerike. Churchill har sagt at England sov i
disse arene før den aenen verddenskrigs utbrudd. Amerika lå i en ennå dypere
søvn, så den høylydte snorken trengte helt inn i de hemmelige rom, hvor Hitler
la planene for sine bliflengrep. Og det er nok ingen tvil om hvor glad han var
fornd,et: Denne gangen skulle Amerika holdo seg unda og gi de tyske armeene fri
bane t sit sprang inn o ver nabostatenes grenser. - Men Hitler tok feil. En kan
ha for's jellige meninger om hvilket feilgrep er størst hes denne verdenshistori .
ens støtste spesialist i feilgrep. gans innstilling til Amerika under Rnosevelt
ledelse kan ihvert fall gjore krnv på en de første plassene. - En skal ikke glæ
me at hnn lot sin propaganda franstalle Adolf Hitler og Pranklin Reosevelt som
den internasjonale rettferds og freds uadskillelige tvillingpar til menneske-
hetens velferd og lykke. Por å gjøre det lettere å forstå for amerikanerne bad
han dem tenke på at Adolf Hitler var Europas George Washington. Likesom Washing .
ton samiet det nordnmerikanske kontinent holdt Hitler på med å samle de stri-
dende europeiske folkene i en familie det mhtte vel amerikanerne selv kunne æ
Denne kartise var rettet til et folk, som nok var ufølsom for en charmør av den
art, men som var aldeles likegyldig for Europa og alt, som kunne hende der,
framfotelt var det likegyldig overfor den tiltagende krigsfare sg fast besluttE
på ikke å la amerikansk blnl flyte på de europeiske slagmarker. - Det var i den
ne sStsasjan Raoseve-let tr.:te fram med sin verdenshistoriske misjon. Hans først
oppgave, og kanskje  d  e veeskeligste, var å få det amerikanske folk til å for-
stå et det var dets gen skjebne som stu på spill, da den nazistiske "Washingto;
begynte å preke om fred og folkeforsoning. T de første hrene under den voksende
krigsfare førte Rnosevelt den rent paradeksale politikk å innføre en nøytrali-
tetsleggivning, som eirkelig skulle sperre veien for Amerikas deltagelse i den
truende verdenskrig, samtidig som han opbsd snme ytterste krefter for å gjøre
den amerikanske opinien moden for å gå inn i krigen. Ennå ett år etter verdens-
krigens utbrudd var h n ved presidennvelget f.)r fire år siden ikke kommet len-
ger enn at han måtte la seg gjenvelge på parolen å "helde Amerika utenfor kri-
gen". - Ved den tiden sto Hetler som Eurspes tilsyneleende herre. Men England
tenkte ikke på å gi  (sp  leempen - gs,jenvalget til presAdent ga Roasevelt frie
hender til å fsrsere AmerTess inngripen. De Hitler endelig sendte Poosevelt
sin krigserklæring i desamber ett år senere, deltok Amerika faktisk allerede i
krigen på Englands side. Ved valget iår står amerikanske ssldnter på tysk jord
Iikessn Roosevelt førte Amerika inn i krigen etter lange ferb eredelser, vil han
nå kemme til å føre Ametena inn i freden - ikke bare som seierens president, me:
også som fradens presidente ?sserika skal ender hans ledelse innta sin plass
selm et aktivt medlem I Se. sgee  -serganisas2on som skal trygge et fredelig
samarbeid mellom folkene.

En tysk desertør har hatt en samtale med en svensk avis om forhol-
dene i Tyskland. Med hensyn til krigsforbryterne uttalte han at soldatene i al-
mindelighet nødig deltar i mishandlinger. De utføres av særskilte fermasjoner
og indiside n Selv innen SS eg gestapo er det særlige utvalgte. gver tysk solda
inkttne nøye, eg d( som antas å være tilstrekkelig brutalisert gjennem den nazi
tiske pppdragelse easvisning på slike opgaver eller melder seg frivilligg De
soldater, sem gir tglkjenne avsky overfor brutaliteten, blir sendt til arbedds-
leirer . hvar de bler enna værre behandlet enn krigsfangeneg Det hender at solda
tene flykter for a bli skutt og fa en ende pe pinslene.- Bade i Hamburg eg Berl:
hadet forefallt enkelte demonstrasjoner, men SS har altid grepet inn og skutt
nee fste. I hvert rW3 ar det en nazistisk kontrollør som.rapporterer alt. P;
feJtikkone er 4et gnse bflru bevepnede SS-nvdelinger, men ngsa i hver avd. er de-
nnnie som spesialarbeire ntdannede SS-menn, som passer pa alt, også,på verks-
mesti
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n. Ingen vet av arbeiderne det er snm opptrer som Wemmelsge SS-wenn
men nL e vet at  de  er der.Bøndene kontro1leres,avnde saka1dte landhselpere ,
urn're, anataske natleraster, sJm Kal h eesne jil med arbeadet. I hir6r trappe-
st's-  er det en såkaldt politisk offise, s‘nr, skal anmelde enhver opposisjonel:
yT sng. Alle sem høs er nns sånt er nliktig til å aanmelde det, ellers blir han 1:
ke hardt straffet ssm han skulle sagt det sllv,  nem noen sier noe sant tal megs
sa vet jeg altså ikk e om det kenskje er en s•son, som bare skr melde at seg
ham.- Dette fr yktel: -e og minuesøst r:ennorte system kveler eg a si alI oppe•
sisjong -På grunn av ilt dette og he-ie det t. folks ausnmatisering trodde rser:
tøren ikke på noa onrør uten at det kunne utgå fra et hold sem hadde anle ning
til a utsende berar'irir og bemekttge seg radlostassoner.sålv de mange mis  . 1.1"Uf

1. arbei4ere, som m lege krig ss n  ri=11 set slne egne landsmenn, kan ikke gå t:
revelt Pa grunn av dn;-1Strånge eavoktngng.ps nlle arbetdsplaseer:Men desertøren
trodde mt aet var en seven1e  eg  etbredt mtenøye annen  det t.  tosk,bade
diktateret-mg e krigen. Ut nd  tvas ønskei; det tyske folk demokrati, sluttet han.


