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London, 18.30.

VEST. Amerikanerne utvider sitt brohode over Saar dred Saarlautern og står
-5F,6rn 13 km, inne i Tyskland. Idag er de trengt 1 km, inn d Siegfried-
linjen 5 km. nerd for Saarlautern. Awerikanorne er rykket inn i Forbach.
I Alsace her franske styrker erobret Rhinau på Rhinens vestbredd, 20 km.
syd for Surasbsarg.
LUFTERIUN. Lritiske bombefly anerep i natt mål i Komn og andre steder i
Vest-Tyskland. I dag har tunge RAfebombere vært over Duisburg 2 ganger.
Wien tie i nått bombet av fly fra Italia.
ØST.. I Ungarn fortsetter russerne å forsterke sitt .grep om Budapest.

I HELLAS har briticke styrker framgang i forsøket på å drive Elas-avdelin-
ger ut a; Athen og Piræus og likviderer snikskyttere etterhvert. Det ra-,
ser et mindre Slag i nærheten av den britiske aMbassade og et større slag
ved Stadion. Eritiske falskjermjeeere holder Akropolis hvor Elas-tropper
har gravet seg inn i skråningene. Siste melding sier at briterne har full-
stendig herredømme over situasjonen d Pirucus.

SONOMI vil danne ny regjering med deltaking nv alle pnrtier unntatt
alcsiorshertiet.

UNTERHUSET var fyllt til sistP I  le  ie,å.ueh um Ende stddling
til de  I-  1  ceg dh.e.  Innledernb beklaget forholdene i Hellas og
menue at regjeringen søkte å stette de gamle partier og var idind for de
nye som_hada dukk e t Opp„
I et foredrag som varte i næsten 1  112 time, tok Chdrehill til gjennæle mot
de oeskyldninger som var rettet mot regjeringen. Han begynte med å si nt
han etterlyste en brukbar definisjon av demokrnti: Etter hans mening er
en demokrat en person som gjør sin plikt og gir sin stemme ved valgene, -
og den britiske rogjering hnr alltid søkt å kjempe demokratiete sak.. Tale-
ren håpet han nadde Underhuset med seg når han ikke betecnet som demokrater
do bander Bom-opptrådte med dcabringende våpen og s'kapte kaos.
ChuraniEl sa videre at etter hans mening kunne man stole på foikestyret i
næsten dli last ren han vidle være sikker på at dette da også virkelig
representarte felket. Grekerne burdo følgeldg vente til et fritt valg kan
finne sted. Ergiand har rPtt til  a  uttale seE i aot greske spørsmaT i be-
traktning ee e laandet i samråd med og med samtykke fra U.S.A. .og Sevjet
hadde sendt cn ekapedisjon dit og under det etterfolgende fedttog mistet
30.0 t»O wnn. England har i let hele fått overlatt utakknemlige oppgaver
og ur blti ekjeIt ut, men det kjenner sitt wal, nemlig å befri Erekerne
2ra den tyske mildtmrmakt og gi landet adEang til frie vale på nytt.
P.apendreu kem til Egypt fra Hellas DE erelde wed en gang å skahe ordeni
det keos soa de derværende greske politikere og militære hadde oppnådd å

stand. Representanter fer EÅM kom også til Egyht før Hellas ble be-
iridi ag ihneikk en avtale mod Papandreu. I dennes regjering satt 6 re-
eresentaeter for EAM.

v

Lendon, kl. 6.30.

VEST. Slaget mot Saar er nå gått inn i sin avgjsrende fase. Le allierte
nar gatt over elven på nye steder. 2e nar trengt 2 km. inn d forsvarssys-
temet for Siegfriollinjen nord for Saarlautern.

Eritiske bombere angrep igår fabrikker for syntetisk olje og
skirtteater i 2uisturg.
esT. I fngarn rykker russsrre nord-3st for fialatonsjøen mot Budarest og
sy3-ves ' for sj3en mot østerrike. De r7tosa her kraftig tysk motartand.
(f.",sterriksko jerni=er og TrbisIkker  or blid t rngrepet nv britiske og ameri-
kanske fly.

1 TROE2= er båt e 3koler, kirker of fersamlinshuo tatt i bruk til de
e3skuerte, mon er allikeve l. ikL:e tlisrekkeiig. Hele byen er internå-
sjenalt br-3et. lyskerne met.ker Tangt 3..er enn det er tilfel-
le I Cislo, 2es 3n er det en hel ti J nenlsndrke arbeidere der. Innbyg-

ietr nesten sei



L de land som er befridd fra de tyske sverfallsmenne oppstår et øm-
tålig problem. Det erMange vanskelige oppgaver som skel løses i de land
som er plyndret, ntsuget og rekket til son de er_ Fele samfundsmekenis-
men er kommet i ulage. Livets nødtorft mangler. .Det er ikke vanskelig' å
regre ut hvordan massen vil reagere, vi har allerede erfaringer for det.
Det er ikke.for meget sagt nt ee må regne med ondnrtete sosiele komplika-
sjoner.

Det problem som det her tenkes på, er de:friskerer SQM under okkupc-
sjonen har fort krig mot de fremmede undertrykkere og i sluttkampene har
bidratt tel å fordrive dem. Disse friskerer hax hel% sikkert gjort.en
betydelig innsats for fedrelendet: De har satt livet inn mange genger.
De har holdt undertrykkerne i uro, De har representert folkets livevilje
på er effektiv wåte. Fienden er demerelisert av den aldri hvilende stri-
den, og folkets livsvilje er holdt ved like.

Når så tyskerne er fordrevet og en provisorisk regjerien er dannet,
kommer så enørsmålet-om hvilken rolle friskarene skel spille. en væpnete
skarer som nylig representerte den naslonel e ee-e:r  i motsetnieg
til den samfundsordning som regjeriegen vil gjenreise. Den etnele uro
og gjæring som uvilkårlig følger etter krigen, kan bare altfor let ekaffe
seg verktøy blant de væpnete friskeeer. Det er folk som er vant til å
bruke sino våpen. Lov og rett har vært ute av funksjon så lenge at de
har eistet sin makt over menneskene. Det ligger nmr for de vennete seerer
som nylig sloss mot de fremmede, å bruke sine våpen for å drive gjennom
det som de i sin opphissede tilstend mener er riktig og ønskelig.

Hvis ikke krigen mot den ytre fiende skel fortsette med innhyrdes kam-
per; må friskarene avvæpnes. Dette er hve ee franske og belgiske regje-
ringene 'ur enbefalt og er i ferd med å gjennomføre. Men hverken i Frank-
rike eller i Selgda vil nextisanene finne seg i dette. De strir imot å
bli innrullert i den ordinære armeen. De vil fortsette å være selvsten-
dige maktfaktorer som de var under sine kamper mot tyskerne.

Det cr en ganske tragisk historie. Disse entrieter blir med ett for-,
vendiet til.enmfundets fienåer, Det er naturligvis deres egen feil, men
det er ikke elltid lett å omdanne seg. Mange mener de behandlee erett-
ferdig når de dankes nv. Det er menneskelig om slike folk ikke vil inn-
rømme at deres oppgave var begrenset til de ekstrenreinære :uruola, og at
de skulde forsvinne med dem,

Disse menn hvis heder er at de ikke falt til fote for omstendighetene,
skel altså plutselig gjøre det. Uvis de ikke føyer seg, skal de teinges.
For det krever fedrelandet. Deres svnkhet er nt de ikke foretår dt for-
holdene er radr.elt forandret med befrieleen, SVERDET  r1iÅ DLI PLOG. Hvis
dc ikke forstår dette selv, nå den gjenreiste semfundsorden ta sverdet
fra dem og sorre fer omdanneleen,

FRARKRIKL.

I et ieeervju med Reuters seeslalkorrespordent i Paris har den franskE
komnunineenjone-  sg  erbeidsminister, Lene Mayer, lagt fram Frnekrikes vå-
penetillstandseeav til Tysklend i sporsmålet om å gjenoprrette transnort-
vesenet.

Alt frenek jernhanemeteriell og alle fertey i Tyskland eller i tynke
farvene nå tileeke]everese elt utstyr på tog og tåter som er ødelagt
under krjnee, eistettes. Ry trensportutel ene  tilbakeleveres av
Tyskleend sd enert -em mulig j “ Tienne og e,ek utslitu materiell.
De tyske preemer og  e - Reinee må etilles under alliert kon-
troll som et e ennenEelig middel til -flureene eikkernet. Mayer framholdt
at han anså det for sannsynliE et Tysklund ikke kune? greie elle disse
erav på e• --en. mee krevene måtte fransettes etter  le eie ec jonele for-
,  „

NCRG2S-NYTT.

Væpnete eenn har på L/e f-Te-eules l',eeek-HerJfebrekker stjålet ca.•
750 "kceuflaenedeaker" ti:norenee teekerec.

Pengselseeent Bjeene nitesen. :nofienceernt,  le,  Oslo, er funnet
skutt,mee eneinceeunne needer eed rejerej2,eee


