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Lørdes;2, september 1944.

Ord fnr dasen, bjonmefrontens parols lyder: Ikke la deg provosere av
noen.streik eller lignende aksjon uton.ordre fra

ansvsrlis hold. •
Utenriksoversikt, jet er i dissc dsser akkurat 5 år siden Hitler startet

Ta?1-'hieY-1--Vee-ti-sdkrig cjennom sitt ogerfall p Polen, få hadde kanSkje
dengans den frysende fornenmelsc st denne krigen skulls sl& sin for-
sjenser i varighet, oc eTt varstidois.da lynkrigen:mod sine -panserfram-
stst, masseflysngrop Pos onrfsninser så ut.til s skulle gi Hitlor en
overvelsende revansje.for det nederlosS hans forgjonger, \Ulholm den 2,
led etter litt over 4 års kris. Det er nå omkris 5 Ars dngen full grunn
til å sla fest, at lynkrigen son tyskerne til å begynne med lot til å
boher-ske suverent med st£.Cts av sin absolutte ovorles:enhet i fly og
pansekrefter, idagens snart hvsluttede slag om kLrankrike,-heller på
s brinbs3 dc forensde nasjoner den falle seir i near frsrbd. Bare knappe
3 nåreSer etter st den lykkellse kombinasjon Churchill si_senhOwer
tullbrek o denne krigs stpsste ng Aristigste sksjon, invssjonon i Nornan-
die, hsr krisen nådd de klassiske slasmarker fra 1914 os frs somnerdaS-s
sne 1940 sg-det utkjempes lynslag sv samme karakter som 19491 bars don
sndro voien. Og som franskmennenos Maginotlinje ble engått ved Sedan -
Maubeuse, er dot Eisenhev4er - Montsomery omgåelse.sv Rommels Cson-
essisjon og punktering w den tysko front lenservest, som forste til .
det sensisjone110 fremstpt som idaa bar brakt de allierte panserarmeer
nær den belsiske ostyske grense. ;si å bite ses fast i uaen, satte
Roinnel r5G senere Kluge hole den tyske 7. armeS eksistons på spill over-
for on hpløs overmskt og panservåpnet vest-Europs gikk den ssms vei
som tidli sire flyvåpnet. Vi skal nsturlisvis ved denne anlsdnins osså
si ds sliiertes'hemnellse våpend den ære det fortjener: Sen franske

, • i?
tR4dtC1 hsr slått til i det tsktisk riktise øyeblikk, os den fr-nske
,c1 L..T .ses,tni_ngen surepa ble på btt to tro slått i utallige små stykker,
hjolpsiløst undorlssno sarnisoner utehtorbinnelse mod hversndre. Pariser-
ornes drsmatiske befrielse sv sin esen by bli nok- sv  stor militær betyd
nins, men hsr fsrst os fremst fitt den store betydning som monlsk og
pOlitisk faktor. Og fra sør rykker Se anerikanske styrker raskt nord-
sver lhonedalen for å note Pett6ns pssserarme et sted ikke langt fra
fllesce-Boraines Jen flsnkebeskyttelse for invasjonsarmeen i nord som
lendsangSn i ser-frunkrike vas ment a Skulle danne, er blitt av kanskjo
storrs. betydninc enn fre først sv ventet, bl.a. fsrdi dette felttog
msset snart røpet at kosnnel ogsa hsdde trukket til ses en stor del av
Blaskowitz's stykker i ser. Or Kessolrins i Italia vil ----t rtmescu sna
nStte erkjenne at insen soterlinje kne redde hans 'sturkt lemlestede divi-
sjsner som midt i ot fientlis lsnd hsr trudsolen frs Msitlsnd Wilson
i vost os Tito i sst og slpone i rysgen, nu mer som en hindring enn en
hjelp.
I øet er det også inntruffet besivenhetor som innbyr til visse paralel-
ler, 2:onania har skt fred som Bulsaria gjorde dut i septonber 1918.
-,Ssb neS:vit megst rsskt katastrofen Sengang s  Og dat tlltrods for at
tysksrne Sengens hadde fred i øst es bare holdt forholdsvis svake sik-
rinss- os - besettelsestroppbr dnr s -I das er østfrenten en overveldende
fakter som binder store tyske armser og gjennom sommeroffensivens even-
tyrliso rssultater hmir brakt ' "ovjetsrmeene til nnrheten av Østersjøen,
til øst-Proussen, det u1ykkelis Wsrsjswas porter, KSrpsterpassene og un-
gsrsk jord os i. disso dsser til solve den tyske krigsmaskins sunnhets-
brøns Floesti. I 2ukarest son alt i dlere dsger hsr vcntet Då den rus-
sisks innrykning sitter en resjorins.son har citt rostone av den
rusenske hiser ordre til å gjpre fellos sak Sej de allderte, og Bulcariar
frafell sen ken ventes i nær framtid, varslor høylydt om st holo Tysk- .
lsnds Belkanvelde faller sammen som dt korthus.
Kampon om Tysklund er bes:ynt ) ferclipis på frenmod jord, msn meset
snart på tysk jord, hvis ikke den desperate klikken som ennå leder
Tysklend velger å se sannheten i pyneno eller bli fjernet mcd en ny og
mer vallykket "generalstreit'. I denne situ asjon spiller den tyske



pro-)a-anda ut sine-siste furtm-ilt-e-lcartxreloir*-spprnillaalmstraBE-0
de Utrlandske journalisterj skulle ikke det tyske folk kunne berge seg
ut av en håpløs situasjon gom russerne greide det 1941 og engelskmens-
nene greide ubåtkrigen etter sitt nederlas i xrankrike i 1940? uet
rette svar var det vel ingen som våget gi herr Lresandter Sonmidt: fordi
russerne og engelskmennenes stillinj var håpløs bare 1 den tyske proper
uanda. msns-fem.Ts opps11tning av den tyske krigsmaskin (3L: drepende
slag mot dnn tyske krigsproduksjon har fort Tysklandtil slutten av sine

resurser. uet eneste argumentet.eroebbels ennå har tilbakn i sitt pro-
pagemaarsena1 er det hemmeligc våpen. uet tyske Enni, som nazi har gjort
alt fot e kastrere, skal redde Hitlers Tyskland. rjtter nedkjempingen
av V 1, vil viuten tvil høre de merkeligste røverhistorier om fan-
tastiskc virkrinser av nye Våpen som slår Goebbels landsmann, baron
MUnehhausen, helt av marken. Og jo mer fantastisk avgjørende disse våp-
nene skildres, je sikrere kan vi vsEre på at krigens avslutning er na2r,
forblafende mor.-

Nyhetene fra LondOn fredav; 1. sept, -kla 18,30.  

Vestfronten, ...merikanerne har idag inntatt festnineSbyen Yerdun med
Den tyske .garnispn sjordo forsøk-på motstand, men ble fort

onringet, .De siste neldinger går ut 16hat anerikanerne har nådd fram -
til-utkanten'av Sedan, ,,merikanske styrker står nå bare 15 km. fra
Belsia.. Britiske-styrker-Strommer over Somme. St. Etienne er inntatt,
og treppene stårtbare 4 km. fra Dieppe, Goneral lifberbaeh, sjefen fer
den 7. tyske arme; er tatt til fange. En milit medarbeider i Times
skriver at-meldingene fra Nord.,Frankrike bekrefter.den oppfatning at
dit neste store slag vil bli utkjempet på tyskjord, Etter erebringen
av Va1onee rykkr- amerikanerne videro nordover i hurtig tempo, 441liorte
stfrker er rykket 8 km, inn i Italia, der italienske prtisaner har
sluttet-sog til dem, Tyskernå har siden 25. august mistet 400,000 mann,
hvorav over halvrarten fanger. 20 tyske infanteridivisjoner og 5 pan -
serdiviSjoner er tilintetgjort. Ca. 4000 tyske fly er.gått tart i deEne.
periode, '600 turge ameflkansitcp bom,:efly angrep flyplasser i bLyB-Erank-'-
rike igår. Minst 120 utSkvtingsbaser for flYvende bomber er nu ødelagt.
Britiske mosquitefly eoMbet inatt MUsseldorf. Et større tysk kriesskip
overga:sog'igår.betingelseslost til en britisk destroyer utenfor ar-
seille.

østfronten. Huesiske sterl'er er rykket inn i pukarest. Sør for'Buka-
F=Fef.gen, Malinovsky hurtig fram mot den bulgarske grense,
20 km. vest.for Warsawa har russisko styrker inntatt en viktig tysk
festninesby.

Tyskland, Gøring er avsatt fra'sin stilling som sjef for det tyske
luftvern. Tyske etYrker som er rykket inn i Slovakia, moter, innbitt
motstand fra ungarske og jugoslaviske styrker,

Italia: 8, arme rykker videre fram nord for arno-elva. Den er i ferd
77flno,dkjempe tyskernes siste stillinger i Gother-linjen, -

England. General :_ontgonery er blitt utnevnt til feltmarskalk.

Norge. Vi er bedt mn å„irnta et dementi,' Bjørn Gebhardt, Oslo er
enkelte illegale aviser nevnt som angiver. Eette viser seg a vBre feil-
aktig. Han, så vel som andre av fanilien Gebhardt, Oslu, er alle gode
eg1cbra1e norduenn. Vi ber vårs kolleger i den illega1e presse om også
å distribuere dette dementi.
Peagende 3 angivere advarer vi mot: ødegaard (falsk navn), han
samler inn penger og mat scm ansive1le: skal gis tiI flyktningene på
skauen. "Arnstrøm fra bndø,.hans virkelige navn er Jon Henrik Lndersen
Bodvin, 27-åEr,-7.7s og slank. Under foregivende av t han vi1- reise
til Sverise søker han forbindelse med eksportorganisasjoner for å angi
dem.
Og fra Fredrikstad har vi fått advarsel mot fru'Berresen, Nordre Sanr,
Hyaler, sift med kaptein Borresan Ered. Olsen. Lier;iversken er tys født
og gosir hva hun kan for å angi folk som prøver å flykte.


