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Duis-Land. Russerne melder om ny framrylddng vost for Vbronosj, der omringede tyskn styr-
kut ungir seg. I dette områdo har russorne erobret byene Kastornaju og Dolgour, og dess.
u-.un 8 tottbobysgde etedor til i rotning av Kursk, Restene av O.o tyske divisjener vod
Vokenesj blir nå Itsiottot. Mb fors5åk på å bryto ut av inuringingen blir slått

Under kamper vest for Voronesj er 12 lokomotivors U tog lastet med rnstfritt ma-
teriell og 500 lastbilor blitt gidelagt. "Don stjorne" skriver i går:hVo-
ronesjprovinson er nå befriot, De isobrte grupper tyzke suldeter som ennå finnes der
blir tilintotgjort og overgir sug burtigere onn noonsinde før,u  - 700 fangor til er tatt
under oppryddingon i omrdet nord for Stalingrad. Det dr nå ikke mer onn oa, 51)00 mann
tilbake av dun 6, -tyske atmle som opprinnolig besto av vel 200.000. - Dot muldes om ny rus .
sisk fromeane i :nukasus ottor gårsdagens inntagelso av Tikbcretsk cg Maikop. Tyskorne
er videre drovet ut fra onnå et stort tettbebyged strøk i Rordkaukaous, hvor tyslmrno
haddo 400 felnu og mistet storo mongdor krissmateriell, Ettor erobrirgan av S,aikop6011
lirger i oljofoltet trues nå Krasnodar på jorntanan mellon Stalingrad og Svartehavot.
Tikhoretsk or et vik±ig jernbaneknutopunkt som forbinder jornbancn Stalingrad-Svartoha-
vot nod Baku-Rostovbanen. Hitlor har forfrommet genoraloberst Paulus, øvorstkomman-
deronde ovur de gjenvsErendo tyskoru foran Stalingrad til folsmarsjall. Berlinerkring-
kastingen innrømmor at tyskorno er ander uopphørlig bembardeont og at soldateno ytor
sin sisto metstand under ledelso av Paulus. Overgivolser blir stadig hyppigero, En
krigskorrosnondent hur skildrot ovorgivelson av 378do infanteridivlsjon undur goneral-
von Dnuiel. Gencralen var i paradeuniform og takkot russorno for dores ridderligu opp-
trodon. ovorgir mcg fordi jeg anser vidore blodsutgytolser til ingen nytto." Sta-
ldnerad or overfyllt av tysko soldater som marsjorer bak hvite flagg, utsultede og
filloto uniformer.
Bordafrika. Dagens kommunike fra Kairo moldor vosentlig om alliort flyvirksostet. Stcro
--titV-Iti r;florto bombefly har sngrepet kessina. Det meldes om treffero på skip i havnen
og på ondostasjonon for forgen til Italia. Piondtligo sambandslinjer i don sydvustliee
dol av Italia oe flyplasser p& Sicilia er anuepet, Et fiendtlig handelsskip  ur  tor-
podort utonfor Itallas sydkyst, Dot italiensko komminiko innrømmor at dot blo sjort
stcr skade på Mossina. En fiondtlag konToi or angrepet mellom Sicilia og Tunisias to
skip ble satt i brann og ot uksploderte. 2 alliertu fly savnes ottur disso angrop, I går
ble B tyske fly skutt nod mot 4 allierto. Sonuro blo 5 tysko bombefly ødelast. Vod an-
grep på byen Tunis ble 50 bombofly ødelagt p& bakkon. Også Biserte ble angtepot. Igår
moldtus at fromskudto troppor av don britisko Cdo arme var rykket inn i Tundsift. Idse
nnlelos om patruljovirksomhot til lands. T:ranske styrkor har erobret en stilling i fjol-
lono vost for Kairouan, - Do britiske myndigheter har offontliegjort en dul unkolthotor
cm hvordanbl. a. forsyningsproblemet ble løst fer å sotto den 8de arno til å ry1'1:0  fram.
Et av de viktigste nroblemer er å skaffc vann til tronpeno. Vannet tas fra Nilen og
går i rørlodninser til Tobruk. Ledningen har en Lm_pns.12tet av 2500 tonn om dagon. 1:;00
tonn pr. das blir brakt til Bonshazi og bringes vidore på tanks cg metnlbeholdero. -
Mussolini har gitt sin stabsjof gonoral Cabh_lero,avskjed. Det hetor at renorulon or
gått av ettor e::ot ønsko. Goneral Caballcro or orstat-tot av Antonio AMbrosio. Cnballero
fulgto otter BrIldoslio som måtte gå i desember 1940 ettor det italiensko nodorlas i Hol-
las og Albania. Caballoro har hovedansvaret for do italionske operasjonor de sisto to
ar.  Avskjedisolsen or et slåendo vidnosbyrd ma den forbirriw sonm horser i don itali-
enske overkommmlde.
FlylÆngropo Gve.re britiske bombefly angrep i natt IRenburg og mål i Vesttyskland. Dct
oppsto store brannor ettor angrepot på Hamburg. 5  fly  savnos. Angropot blu feretatt baro
få  timer etter det andre angrepet på Berlin i. dasslys i ger. Også Ltsdonble bombet
vod dagangrop. Det vnr ingen tysku fly over Storbritannia i nrItt. - Bo danske arboidc-
re i Atlasverkono gikk til streik onsdag. Do forlanger bedro beskyttelsesrom. - Luft-
ann-op mot fiendtlige mål i dagslys blir en stadig viktigoro dol av de alliertes krigsfør
sel. Mange slngs flyor i bruk, fra Hurrieftneflyeno som tar vtonn bombulast til Laneas-
terflyene som  tar  8 tonn bonber,
Qyskland. I går noldtos at ftdmiral Rddor or trådt tilbake,  også  etter eget 4risko, son det
or  skakk og bruk å si ved slike høve, Rttdor har fått en ny stillins som "rådksiver". Den
nye øverstbefalendu for don tysko flåten or Doornitz, tidligere sjef for ubatflåten. Det
er førsto gang Lt  T-Titler har foretatt en større fornnering i flåtons kommando. Den nye
flåtesjofhar sondt ut en dassorden hvor han sior nt han skal fortsotto som lederun av
ubåtkrigen, og at flåton sknl bdos i sammo ånd. Kan •tnevnelse konmer etter at
nylig sa at hnn ver avhengis av ubatene for å vinne krigen.
Nazijubileet, Do britiske  ne  amerikftnske avisur kommenterte i  går  Hitlers tiårsjubileum.
"rrut hors.ket. en nedtrvkt stomning i do fialøse gater i Berlin. Det virkningsfulloste
innslag var Mosquitoflyonos toktor.” Goebi-)els leste It-4-41oret talc under førerons fravrr
for å lele defonsivon på østfronten.



ADOLF H1TLER. Av Jac. Uarm MUller.
Lørdar var det ti Lr siden Iltler ovortok makton 4 Tyskland, Om kvoldon den 30, ja-

nuar 1933 sto han, don ukjonto soldat, d riksdagen og mottok stermtreppenets hyldest,  or
den fakkel som varsiot vordensbrandon var tendt, Lot var det 20do arhundres st.voltsdans
scm becynte, eller som HItler selv kalto det, det tuserårire riko. Det er gjontagolsen 8.4
bersorkenos hedenske eppgjør med kristendommen, Tor mod halemerch knuste do gotasko kate-
dralor. som opplevde revolusjonen i Frankrike, spLOCe ot lat en gang vdlle bli ut-
spilt ot drama I Tyskland, som villo få selv don fran.tka artvclasjcea til  a  bli bare et
loketøyspill. Det var ikke bare nItler sem var areaktea -t.t1 den tyske revnlusjon, han var
også ot uttrykk fcr dypere kretter i dot tyske fokk. Sk.Cade cg roaksjohero offisorer Og
industrielle gribber gjorde felles sak med ham, er httem fram. klen dot som er det mest
traciske op beskjommondo ved det hele, er at folk som tadlaceEp hudde hyldet 1111sons
prinsampor, nå lot seg lure av Borrabas. Det er dot  camlo  c-.-coefj-r tem Rødhette og ulvon son
blo til kjøtt  ec  blod. Mon det or også eventyret om splinton W.7 trollercilet, For Hdtler
har ikke lagt s'kjul uå sine planer. I "Uein Kamnf" skriver han like ut at hans mål er å

gjøre Tvskland til verdens sterkeste makt, oc han taler kynisk om at for on mann nod hansn .masjon or det ikke nedu-ondig med orlheldonnot. Til tross for at Hitlors tidHgero mod-
arboider hauschnigg blottla allo hans avskyolip planer og fotalte cm hans djevelsko opp-
finnelse av det han kalto on "fordøyelsospauso mellcm hver jafs han tok, lot folk seg
likevel føre 'ntk lvdet når han fremstilno-seg solv .som kut:-
turens reeningsmanr, mens han i virkoldghonenvar den store ødeleEcor„

.Sonne moraeløse person, som ganc på gaug hadde brutt sitt ord, ble Tysklands fører.
t'an fikk tdl å hognre med ikko flertall i sin egen rogjoring, Tross riksdacsbranden fikk
han dkke en garg støtte ved valgene. Diktatorisk makt fikk han ved å narre hindortv.sc og
lcve å vatru tro mct konstitusjenen. nan orklatTto at han anså don protostantiske cg ka-
tclsko kirka for å væ.o vesentlige faktoror i det tyske folks liv. Så kastot han macken,
de naajcnalo rJprosntanter ble sjaltet ut av regjeringen og nasjonalsosialismon ble det
enesta tIllatte parti. S2-1 kom angrepet på kristendommon, jødedoeflen, og junglons lov her-
sket,

IL samme måte gikk han fram mot de andre nasjonor.  Taan brukte nøyaktIE don Lame
taktikk overfer stcrmakterte. ian talte først om gjenrel3e tilldten mellom nasjonene.
Don nåve2ronde tyske goncrasjon hadde lIdt så mogot undor tddligcne galskaper at don ikke
ville tenko på å arheido på sa= måtn, fyekland valle oppfdllo blindt og loyalt alt hva
det nadde undertognot 1 Vercaillo.:-.-amrat1in,Alt hvo altlor valle Yer fred og ferdragelig
bet. Då dot i 1584 dkko lyktes hom  a L2. østorrike tod å myrde Dollftss, uttalte han sin
avdkv fer mordet, Hanbrøt Versatbectrektaten i 1936 ved å innføro dun alminnelige vorno-
ellkt, mon kloreformorto vordon mod on.  frodstalo, "Y1 har ikke ønsker om torritoriale ut-
videlser, Vi søker fred,  f ordi vi elsker den, og vd kon ikke unnvmtre den", sa han  oc  bc
gynto sin Eigantiekn opprustnIng. I januar 1937 satto ban Locarnepakten ut av kraft da
han marsjerte inn i Rhinland, og like etterpå erklosrer han igjen at han ikke vil orobre
andros land,  va  vil respoktoro alle artalor.osv, Så f9slgorbegivonhetene slaE I slag.
-Efari.-u---&satte angrepet på.østerrike til 1938. Så kom Anschluss: Så igjen on liton fordlyol-
sesnauso. For å boroligo 1.sjekkoslevakia 2N han at han ikko haddo noe krav mot det. De
forst&r at hur er to folk som kan love sido om side uton at de bollAdi-Ter å ødelogge hvor-
andre. Så kom Sudotavståelson. Men nå er han blitt moro glupsk, for han ser det går så
fint, så denne ganpon er fordøyelsespausen kortore, tLed Bårinens Skodavorkuno,
i sin hånd, eg de dårlir rustede vestmakter, blir det onmo 'I'sjekkoplovajrla ct lott bytte,
"Jec vd1 ikke ha noen trjekkore", sdor han tIl Ghomberlain Nurentesradon. Og heretter
har jec ingen torniter 4ede krav i Europa, SamtidIc med ut han hodde bugynt å undergravo
lnlen  cc  hadde voldtatt Tsjekkoslovakda, holder hen en talo um at vi nå DA vasifisore
vordon.  Ilvorpå han rykker inn i Polon, "Vi kommnr som venney" or hans hilson til Worpe of
Danmark. Så følpor  Frankrikes sammenbrudd, hen nå gjør Sitler sin avgjørende feil; han
fcistår ikke den voksonde kraft i Encland og Amerikk, oE Stalin narror ham ut i ødemarkko

Lermecl troildommon brutt, ii er hans planer slått feil. han feilborognot do unde;
trvkte folks latundo kraft, Fordi han var solv uten moral og ånd, forstc han ikke at tand
kan soire ovor materlen, Han merker millionenes flammende hat, og don tilintotgjorte
sovjetarme oressor ustanselic hanA soirrtke tropper tilbake. Nå kan han ikle lengor
klcroformore det tyske folk, mon mb. piske fram ved å. skrommo mod bolsjevisne og til-
intetcjørelse.

ItaTrt gjonnom frykt er na nitlers sisto ord.

NORSK TYSK  IØSTERRIKSK. POPENISCI - WORSY TYSK EFLSKAP
Va har mcttatt: I Mormann Ro-sL-.1:c  ent'kkei  to.-.91.1tlors bruna nett I Horce", odtsrt

i nvheteno 27/1 4: atod 3et om de nersk-tyskc se1.5baper sen ble et'redskan for don tysko
nasinronaganda", donno forbinnolso novnes "Worsk Tvsk østorriksk ForenIng" sem 1.edet
av un frontredende nordmann, som både var nazivennlig ag nasiaktivistisk innstilt". Dot
har her åa onbart fcrogått on orandringsferskyvning hOs forfattoren, som selv i sin tid
holdt foredrag i  Rosdier  tenker på den forening: Worsk Tysk SelsErap,som ble stif
av prof. Klaus Sansen, nettepo fordi lkko vilde gå positivt inn for nazismon. Rla
dansen skulde ved generalforsamlIgg okskludert, da krigon kom høsten 1939.
Da innstilte imidlertid N,12195,  automatisk sin virksomhet, i motsotning til N.T.S. N.T.Ø.
hadde ingen senere WS I sitt styre, og mottok Ingen økonomisk støtte fra tysk hcld.
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