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lørdag, la,sept. 1944.

Ord  f er  dfl.  en: Den•svensk kvinhesaksbcychelsas jrunn1ejj,er Frodrika
iffer-aer: 7flket tvinser ph en langt edlere måte enn lovens : jtu skal.

Utenrikscversikt.
Den tysko grense er-p-sert 7-7V-Freri ,fe-C-s-eriTralfront o :sachen står fo
fnll. tot kjenpes på tysk jord ettee at lonne kris nest intensive bom
ra-x: har forberedt 3runnen for markopernsjonene og dng st)m nått
oyer byer oj omrnder av betydnin for (let tyske forsvar o3 opmarsjlinj
fram  til  dat. Storangreret er med andre srd begynt og den tysko propng
tellor ijjen på knappene når cj hvorledes den skal fortokle ot narret
uvitdxr'c folk at det er sma utsikter til å forandrn kovagalsoskrigen t:
stillinjskrij et nnnet sted  pn  vei til Berlin.
Derned r krien i visse henseender langt mer overmodon enn den var cm--

1ing det wilheirninske Tysklands skjbnodato 9 0nov. 1910. Fienden sto'
ikke  i I Ysk1an da den tysk .3  uverken .ndib besluttet å kr-r.ltulere. Det
tyekerne som stc, långt inne i fiendeland, hvilket som icjent ferte til

Lunnskjebnesvancire legunde om den ubeseirode tyske krie,
' nakt - lejendan snn har så.stor dol av arsvnret for Hitler oj alt hans

r- scn,.dolkestslegenden. Idag er laicn faktisk kommet lebger. 100
.. 77ers invasjonskris har kostet tyakerne 1 mill. øvede soldater og et
uhsrt sterialtnp, tapct av Frankrike, Belgia og snart lio11b.nd, nedkjem

• ingen nv det siste'håp ir 1, av Luftwaffe. Og i samma tidsrum er Tysklan
forsvarsfront i øst, forcløpig uten storkamr- untasen pa dsn ronanske
frenten, smuldret op ner innen-enn utenfra. Finnlands frafall ved mån
edens bogynnelee og Bulgarias trag'' _iska frontfornnCring etter histor
korteste kris ( 5 time vart :_jsn fra Russland erklærte d.Cn til Bul-
4
garia h, om våpenztLl' s  _ Setyr i. denne kritiske situasjon like mege'
•ison g ),9t nv  stor fordi disso skritt rndikalt forandrer front
1:d_adc(•ved  Åge igjennom store tilbaketrekninger o,,7-t-nttle1t av-

crrernåt-.:oviktign sg  edrriu kri+sduflit*trop-,cenhctors:fcr-
hinrs': »d kj,.2„wi.oaddet. Fflna or praktisk talt glidd 2yskinnd ut av
hendene o. det-vil gå store ddlecav do trOpper.på.Balkan på samme
måte som jlaskowitz's.eøXarme i .Frektike. Og i Nord-
-2innlAnd: dc-kOhnor ikke hjem som annat onn hjemvendtc kri_sfanl,er.
'Så illo .som det,ser ut'f& Tystlan d., krn on godt frustL: Roosevelts sek-
reLet når han forleden i en propasamdakuttalelsa råKring apningeffav det
tiendotuetnellom Churciall_ec; Roosevelt i Quelose-Chvcr invnsjonsplarc
f»rri;o 2.2;an,) ble kns.firmart) sier, at krksen i uropa m.rmest cr avslutt
e- m ta-scsontlij vildo beskjeftige se3 ned Japan. 6 tipptop-ic  rustedc

4-=;:sjcr, 1.;;,,7-'3_; 9. amerikansko,'2. britiske sj 1. kånalisku, stettet
til t oraxsuaktig flyvnnon, or onten i eller få mil fra
"Iinjen", ottor tyske uttdlelser  n  don•c,e forberedes en aissji_yelso av
dotte forsvarstltot til forel for Rhin1injen. :_rsaken er ftfanbart den
at don tysk0 forsvarsmakten fikk et sLt dcdclig slag i Frankrik:e at den
faktisk tJcke ienger har mi.dler til å stabilisore fronten i rest. I des-
pent crkjennelse"av detta taler darfor dnn tyske prepsjanda idag derfox
om folkekrij og htilig krij,crg fors= til dcdon' nv hvcr bendejård og
lorlsby. bo første..erfaringer a::_crila.nennes 1. nrme har høstetietter h k

don tyske crensen ;:or i en uoa annen retning. ie nlliorte korre-
spond,..g  • har nernest innt ykk av å bli tatt imot scm en slags befriore
av en befelkning som ar:trett av krugen og trett av Hitler og iallfall
er ganske uten interesse for -å ta opp nasistenes utbasunerto gjentagelse
av folkekrijen nct Napoleon i 1813. renne rollen spilles sum kjent denne
gang av de folk som etterhvert reisor hodet og kvitter se3 med Jot 20.
arbunCres rapoleon, Ldblf den ns siste. Sclv?mfrrstcinntrykket fx
3-rensebyan'eL3on skuldc være litt bcdragersk, er dot svært tvilsent cmE
lifftmstbanket felk virkelig  vil  1. sej drive til krig hinsidos Rhinen
sa±stidig som Ruhr, våpansmien, blir zjort klar for •evtakiror:ing.
Dot blir  bn  ikke så lc.ngo anledning å fordypn lu i sroblomer hvorfc
det tyske iolk finner seg i mer bank donne jang ern i 1918. For dreblikk
kan i bare kenstatere st Tysklands militære stillin3 er h;:nlos. Ikke ba
i vest, men i høy grnd i Jst hvor det russiske Damokl,..ssvor» hnrnr' +-..



ro neet,r den resenespekkede tyskte listarm hvor felt ut, hvor
de russiske divisjoner forleirest hår passert 1Carpatlin4æ 8 som
Reiohd for få nåneder siden •jorde til Ty.klands eneste nfttUtitce It'stlon
mot ot. Ven hvorledes og når sammonbruddet kommer vot k.nskac quebee—

' nntets nartnere mer om enn—korocralan i Berchtesgnden, SoW nettop har
sendt ut en ny desperat motstandsappol, til ot folk, 90LI snert.ikke vil
mer.
Pyhetene. :tra.London 15.._sebtember kl. ^18,30. .

VestfrertJn. .:merikanske trepper hr rykket inn i Sieeefrialitjen i 3 kn.
C:Waë c-frn.fra. breade. ser—Ost for ..,aehen, eg hateonringet denne by fra
3 kanter. Ra. et sted sthr de 8 km. fra byen, Fortropper sbår al1erede
8 1-o2, ost fer 4a.ehen, Pritiske og anbrikanske styrker som rykker not
a-,achen tra Nederland, har tatt Maastrioht. 3, amerikanske arme rykker
fr= ett.r harde tyske metecflp, og Naney er befridd. z kaupen not lysk-
land det ikke bli brukt fleyelshansketaktikk,-og det tyske folk bar .
fått fcle.dette ved at flere av deres landsbyerallerede står i lys lue.
Tilsynelatende blir de alliorte soldater nottatt scm.venner og befriere,
men tyskerne skal vite at disse ikke kommer som befriere, men son erobrerc
og do skol.vite at den shkalte uovervinneldge tyske hwr btir fullstenaig
overvuneet.. 1,11dert militærstyre er allerede i aktivitet ph tysk onate,

forste som ble gjort var å opphev• alle nasilevtr, raselover ete, og
å opploso alle nasiorganisasjoner.
Pelsee styrker i Belgia rykker nordover frn Gentleg hele cmrådet nellem

eusokanalen og “lbertkanalen er befflad, øet fer LrUgge har kanadiske
tropper mnttet trekkesez endel tiflaka p.g.a. den harde tyske notstand,

Østfronten. Russiske styrker har erobret Prag13 Warzawas stre forstad,
ej russiske styrker samler seg til et angrep som antagelig eår

i retnng av werzam. Den polske nasjonale frihetakomitc i Lubltr har
nå rAtet en oppferariis til den polske hjemmehEer i dargasa om å holde
ut, for hjelpen er nJe.r. Russiske fly har kastet.red mstvarer frt.'e'f—
ninger tfl hjenmeh=en. Voldsomme kamper forewr "L.
Be sist. neldinger fra recsJwa feeeeller , ,uku poIsko styrker
er annrep på estsiden av  til eLa. Ben rode 11r rykker met Ungarr
gf.jenn..)u 2ranssylvania eg har tatt eurcla, 25 km, fra Cluj. I Slovakia har
tatreetene herredenne over ty=e_ornes viktigete ratrettveicr,

Finnlana• Det nolles em ranmenstet mellom finske og tyske tropper, idot
"t'-sbe trorper, antagelig fra Lstland, har elorsøkt å gjert: landgung på
oya Hagd_ana i Pinskebukta. ,ngrepene ble slått tilbakos co ex tysk av—
deling som hadde satt seg fast, ble nedkjempet. Finnene har satt i brann
ellor sonket 9 tyske skip. Svensk kringkasting sa ide:: et virke—
lieheten herskor kriestilstand mellon Pi.nn1and og Tyskiand. Priston fer
tyskernes t-lbaketrekking utløper inatt kl, 12.

Italia. 8, arme har satt over elva Marane og står 5 ku, fra Rinini, der
Teflereeer harde kamper. Det er her tatt 1200 faliger, og tz,skorne er
drevet ned hoydene vest for byen. Llo mann i den 98, tyske infante—
ri‘livisjcm.er tatt tilfange eller falt.

Juzeslavia. Fra narskalk Titos hovedkvarter neldes at hnns styrker har
ei7J'3fef-Ffer Piret i Serbia på jernbanon mellom Sofia ej Jeczrad, og at
de har befriaa cya Brazza utenfor innløpet til Split.

Ere; nd. Btenriksninister Edan er reist til Quebes. Bans m2rveer var nrsd—
venaig, aa der er skjedd ting Son unuliggjør telegrafisk0 ferhandflnger.
Briti&ee fly har angrepet en tysk im.nvoy utenfor Y:risttansand S. 3 han—
aelsskl-e ble satt i brann, oz et oskrtefartgy sprengt i luTton. t par
dager tifligere ble 5 minesveinero g et forsyningsskip c.ngrepot utenfor
Stadt av et britisk harcarskip. Et fartøy ble sonket og de 3 andre storkt
beskaaiget ved kanenild.

Det fjerne fjston. f,merikanske styrker haiegjert 2 vellykkede landganger
W'Yde:07-(fst for Fi'llipinene, øya Moretai nordligst i -Ielukkene var det
ene sted de amerikanske tropper gikk iland, og Palau—cycne dot annet,
Under lisse operasjoner ble 500 japanske fly skutt red ce 173 skip sen—
kot eller skadet.


