
KRIGENS GAN G.
U. hetene tirsd 12  1°44,
Yestfronten: For første gang på 15o år kjempes det på tysk jord, og den trig Hitler slapp
løs over verden er ført tilbake til das Relch. - Etter en hurtig framrykking gjennom Luxem
bourg har 1.emerianske arme rykket inn på tVsk amråde N for Trier ag møter bare svakere tvsk
motstand. -.Styrkene sto igår, kvell Iokm :nme 1 Tyskland, i hjertet av Siegfriedlinjen. An
dre styrker lenger N har rt:xet- innl Supen, Ebn frasrensen. Siegfriedlinjen er under artli
lerlill fra Aachen til Trier: - Slaget an klbertkanalen er vunnet,-da de alllerto nu har
fått så store styrker over.›enalen at tyskerne,ike kan  slå deff  tilbake. - I Holland har
britiste styrker ryktet ave 7 :soulot-kanalen og 151 m fraM .På :veIsne til Fandhbven.- I kvst
området .)17 for 3rfigge er flankenberghe inntatt. . I området ved.  Calais er le  oop.Mann mnring
et. Ved Dud.:erauc. ble et par mindre byer etobret. - If2klge-'en :,:orrespondentmeldingkapitvier
te garnisoaen i le Havre etter  36  timers intense angr93: Minst 3:5b0: fanger ble tatt, og res-
ten av den 5 000  mann sterke garnison er drept ellet earet. - I Drest kjJmoes det fra hus
tll hus. Det meddeles offisielt at 3. og 7. amerikanskearme har elUttet si saMmen V for Di-
jon, Styrker står i utkanten av Veseul, og Belfortifåpningen-er stengt for tyskTetrett,
De fraiske inulandsstyrker har tatt sjefen for garnisonete i Annemassa og Begge er
s:J1diee i grusomheter mot sivilbefolkningen og forakte å flykte til Svelts. - De allierte
tok igår 12 oob fanger og et enormt bytte nå Vestfronten.
Luftoffonsiven: Over 1  000  bombef1V fortsatte idag for 5.deg på rad de .r.onsentrerte angrep
mot tyske mål aovedmålene vas oljeraffinerler i en rekke byer Midt-Tyskiand, og indu
strimU i Kiel 'og• Frledrichstadt: - Inattkastet en stor styrke RAF bombere 2g6 000  btann-
bomber mot Darmstadt. Berlin'ble også angrevat, Mpscitos angrev de samme byet og la ut mi-
ner. Igår ble tyskerno tvunget. til å sette int en stor del av de jagerflyreserver som var av-
sett til forsvaret av Tvs:dand, da 2  000  allierte flv med jageresorte angrep oljemål i Tysk-
land. Luft:amoet, hårdere enu noenstnne, ble utkjempet, og amerlkanerne alene skjøt ned  175
ttske fly. I de stste 2 dager er derved arer  3oo  tyske flw skutt ned 1 V. De allierte tap
var  73 bombere og 29 jagere. 19 av disse landet I Frankrtze. mineeveipere er eatt i brann
av Beaufighters utenfor  -htlstiansand. - De norske flygere i V har flyttet tll flyplaeser
nermere fronten.
østfronten: 'Tluseis ca patruljer føler sig fram i øst-Prøyssen og skaffer opplysningor før stor-
angrevet mot »Tyatland fra-Ø setter inn. Nø for Warsjawa raser det heftige -atewpnne' 1. lom-
scha og inne  d Warsjawa'vter PolakSne-fortsatt motstand mot de overlene styrer. -
I Ungarn behersker ruseerne loolcm,av baten nordever fra Brasov. - 2 tysel generaler er tatc
til fange. 1 Bulgaria.
lyrkiet: ' lfwlge meldinar fra Tyrklet holder tyS;erne På å rse de Egeoiske øyer Derblend
Cbios, Lemnos og Lestos. øverstkommanderende på Zreta skal ha gitt ordre om tilbaketrekvinr
fra øga uten å vente på ordre fra hovedkVarteret. - har stengt Lrenen for -A-se trop-
per og siVdle flyktninger.. ,
Det fjerne østen:, Den japanske, skipsfart er tilføyd et stort nederlag idet F9 ncin ble senket
eller -ekadet i eneneSte,tretning med ameri anerne utenfor Mindanao i Filt&ntnene. .31andt dis .
se ble en hel konvey  på 52  sti.p senet Ameri-anerne møtte ingen motstand fra fl1en , 62 ja-
panske-fly:ble skutt ned, Inget ametikente scip gikk tapt.  -17 skip på vel til Bnrma med for-
syninger.er ();_?:så senTet elier skedet.-Stter 6and: oppbold på grunn av regntiden, er ::Jampene
igjen blusset -opp på Arakanfrplaten,,pg det meides.pm store japanske  tap.
U.S.A.: Amerim bar innbudt 55  land:ttl'en.luftfartkonferalse for å legge plenene fDr en in-
ternasjoneal luftfart etter krigen.,!-,Ffleste nøytrale land er også innbudt, men i'vke Argenti-
na. Det foreliger planer am.en regUdering åv den ukontrollerte; konkurrerende sivile initfår+
til :forde1 for mn ':ontrollert internaslonal.luftfart, og opprettelsen  avv en dnternasjonal norm
Norge:. AvdeIingssjefen 1 likvidaSjonS:ontoret, nasisten Sig. Knutsen ble s:utt fretag",:vell.
Det er likvidaslonsicontoret som behandler inndraging av eindom og formue tli,nordmenn som har
begått "statsfiendtli virksomhot."
Ved "Westfalbuns forlio var det 5 nord_nen spm ble reddet,  4  som- fer;nevnt.  45  nordmenn
omimmu

Tysklands deling.
"Fordens.Frlhet" s'krIVer.i sitt auguetnummer bl.a." Det tyske folk,  eller  I hvertfall store
deler av det drømmer om den tredje runden. Å forhrhdredenne tredje rundeu er for:framtiden
den av alle verdenSpollttse opogaver."
Det er klart at skal en ny verdenskrig kunne unngås, må Tyskland, opphavet til Furopas
cer 1 de siste gen-rasjoner; konfrolleres på en eller annen måte. 3p:4rsmålet bare heorle-
.des.
-Enneite mener åt "57-sklands enhat må opphaves. Sunner Welles har gitt en framstilling i denne
retning: Sp2trsmåletblir her: Lig cJer det iunen de,politiske muligheters område, for en lengr-
re tid, la oss si en generasjon, Lepprettholde et styre 1 Tyskland.som av det tyste foiks
flertail oppfattes som utålalig?



Om man nu seu1le innsette et sliet reeiee så ble neste spørseål: Av hvek eeke1 det utøves?
At de fe neutrele skulle betakke sie kan en ta for eivet, Det er mulle ar russerne skulle
være viletiee, men nhs en ser på den overdrevne op opphissende propaeanda som er drevet cm
"bolsjeviksoøeelset" skulle en ha vaes alie •for å ee nonet fordelaktin i et alikt herredøfrre
i eelloceurope i en generasjon framover. - Tilbake ster eneelskkenn oT: arerikanere, eventu-
ellt i swarbeide med russerne. At ihvertfall de første skulle kunne passe en slik oppgave
med politisk takt oe menneseekunnskaper er klart, men det finnes et avgjørende hinder, nec-
lig deres vilje til h te på Elie; opTgaven. Beege folk har store eeesiale, økonomiske og po
litisa oppeever foran sie hjemne, oppgaver som kommer til å leeee beslag på deres beste
menn ae evinner. Den oppeaven dether er spørsnål om vil sansynlievis oeså komme til å kjen
nes ytterst motbytelie for dem så enart man er komeet vekk fra den forherdede kriesmenta1i-
teten. Til slutt passer demokrateene meeet dårlig for en.slik oppgave, den må forbeholdes
voldsdiktaturene.
Resultatet er derfor at tarean om en varig fred i Tyskland som tyskerne komner til å ejgee
alt for å bekJempe, er praktisee uutførlie, hvilke andre svnspunkter man enn ser det fra.
Det tvsee ri-ees opeløsnine lieeer neppe ineen det muliees meråde Det er viktie ikke å un-
dervureere verleheten av de nasisteisle resultater i Tyskland. Forsøker man sig på en opp-
løsning blir det hver tyskeree  mei  å få stand en ny gjenforening, og det er emå muligheter
å hoide denee streven nede. Det eneste man kunne terkee sie var on det kateekke Tvek1and bh
forenet til en stat med øeterrike. Det tesee rike og østerrike har aldri hatt meeet feleas
så en skillsmisse mellom dem ville sansynligvis ikke bli vanskelig om man kunne skape et le-
vedyetie østerrice i stedet for det som ble danaet ved freden i St, Germain. S'i Tyskland
oe esterrike har jo også mange fellas tradisjoner.
Veedensfredens bevarelse kan altsh ikke bygges på en opphevelse av det tyske rikes enhet.
De allierte har sikkerte ennu ikce helt klart for sie hvorledes problemet Tyseland skal lø-
ses, men hvordan det enn er, det blir fra alle hold presisert at Tysk1and må holdes milittrt
beeatt i. en årrek-e framover.

Nyhetene oesdae den 1 . se tember 1 44. El. 18. o.
Vestfronten: Det allierte hovedkvarter melder at ennu en amerikansk arme er satt inn

Frankrike, Det er den 9.arme under generallmetnant W. Simpson,  6  armeer er sUedes opomar-
sjert langs den tysk grense. - Est meldes offisielt at besetningen i le Havre har overgitt
sig til den  49.  britisee IZD., en av de tropnestyreer som deltok i felttoget i Norge i  194o.
Britisee tropoer rykeer fram fra bruhodene over Albertkanalen og står 16km fra den tyske
gronse. - Lenger V er Bregge erobret. -  lekm S for Aacnen har den 1 .arme på. enda et sted ove
skredet den tyske grense. - Ved grensen til N Luxemburg er Bastogne erobret og styrker står

newheten av Olerf. - Den allierte overkommando har rettet en advarsel til befolemingen
/Juhr og Rhinland, og oppfordrer lem tll å rømme disse meråder som snart vil bli kampsone,-
Iger ble 8  000  tonn bomber eastet over Tyskland fra Ruhr til den tejekeoslovakis ee grense.
117 tysee fly ble skutt ned,  69  allierte saknes. - Britis-e fly rettet inatt et tilintee-
gjørende aneren på jernbanestasjonen i Frankfurt, som var full av tyske forstereninger nå ve
til Siegfriedlinjen. Siden daggry  ieee  har store mengåer jagerbombere angrepet mål på begge

sider av Siegfriedlinjen. Over 1  000  bombefly fortsatte IR g angrepene mot sentetiske olje-
anlegg og industrianlegg.  - 53 000  tyskere til har overgitt sig i Frankrike. Dermed er ant
et fanger kommet opp i nesten k million. Ialt har tyskerne tapt langt over 1 million nam
i falne, fanger og sårede siden de allierte begynte invasjonen for  100  dager siden,

øetfronten: 110for Warejawa har russerne erobret Lomsja. - Rumenake og rusaiske styrker rye
17g7. - PFam gjennom Traneylvania og kjenreer like S for knutepunktot Arad, lolon fra grensen til
Ungarn, - Russin tropper rykeer fram gjennom Bulgaria, og bulgarerne presser tyskerne inr
i Serbia. - Tito melder at størsteparten av Maeedonia er befridd. Natt til mandag var
igjen en stor sterke tunge allierte fly fra Italia over Warsjawa og slapp ned store foreyeir
ger til polektene, Under de tidligere transporter er loo tonu forsyninger kastet ned og  25c
flygere hvorav  98  pola-ker har mistet livet under transporten.
Moskva: Russlaed har i Moskva undertegnet våeenstillseanden med Romania. Denbritisee og de
amerieaneee ambassadør var til stede, og den russisa representant undertegnet på vegne av
Storbritania og USA, Betingelsene er ennu ik:e kjent.
Noree: Allierte fly var over hele Oseofjorden i natt og slapp miner helt inn i Oslo havne-
bassene. All trafie: på fjorden er ienstillet og  pe  Oslo havn er også forhaling av betene
forbudt. - Blandt de tvs-e gestanofolc som omkom ved "Westfalen"s forlis var den beryktede

Hein7e, :jent for sine tortuxmetoder på Viktoria Terrasse.
Sverige: Svens a eilder opplyser et tyseerne ikke akter å forlate Finnland til den 15.ds.,
men tvert imot bygger en Vestwall i miniatyr mot grensen til Sverige og Norse.
Tyql,clasd: I Berlin har Gestapo begynt jakten på ca loo poo utenlandske arbeidere som har r2
fra sine poster o< som man frykter vie begynne gueriejaviresomhet i selve Tyseland.
eestapo jager egså 8o  000  tysee desertører som holder sig skjult på landet.
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