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Jugoslavia. De djerve serbisks f:;iskarer f^rer partisankrigen i et
en.;ang slik at en virkelig kan snakke om tofrontkrigjr.il lends al-

lerocle . Fxiskarene star under ledolse av den serbiske general Mik-
hailovitsj. Det har lyfclces ham a skaffe seg en hasr pa over loo.ooo
Diann, Allesammen er trofasto serbiske patrioter som f01ger sin f0rer
i liv og i d0d. Det er lett a. tenke seg hva slags vansker denne hae-
ren har a kjerope med? ikke minst med matforsyninger. De har fatt en-
del fly fra Sovjetsamveldet son serbern© selv liar fl0iet over, det
er al hjelpen utafra* Men de har allerede vunnet store meng,der»

.'• materiell fra tyskerne og italienerne. Partisanerne kon-
trollerer na omlag 3/4 o.v
og Montenegro. I marc ble
en liel italiensk division

dex gaale Serbia og store deler av Bosnia
det melut at serberne hado.e tilintetgjordt
som var lap/t i by en IJiksitsj i Montenegro*

og i Bosnia er prakrisk talt alle byer og jernbaner blokert av par-
jisanerne som tilf0yer de tyske og italienske garnisoner der blodige
nederlag.
Hellas.: Det er forferdelige tilstander i Hellas, Okkupasjonsmakten
har skapt kaos i landet, Det s:? skTikende matn0d og en omfattende
sabotasje fra sivilfolkcb slik at tyskerne har overveiet a stoppe
alle tilf0rsler, som de selysalct bar latt grekerne fatt av sitt "stor-
sinn" til de "arbeidssky elementer" som tyskerne kaller dem.Dansk
"Politikken" melder fra/'kompotent hold-gresk" blir det dementert
at det skal vsere 2ooo d0dsfall dagli pa. grunn av hungersn0d. Det er
"bare" 18o-2oo dagli,, I marc meo.delte den engelske avisen "Daily Te-
lega
15o

aph" at
til 2oo

Pinnland.

det under okJaipaL'.jonen var henrettet eller sultet ihjel
tusen
Den 1

grekere,
ma."-?3 aki ' i :tatE.a.ktene ut et nytt staslan pa 2 mill,

finske mark til krigsformal, Haz.iregjeringen Ryti hadde engasjert
11 Suomen sosialdemokrati" tirreklameoa.-gan for tiltaket, men det ble
en kjempefiasko, Ingon ville tegne seg pa. til et slikt formal. Det
lyldr.es ikke a fa. noen til a. tro at det ya? arbeideiklassen som sto
bak dette stn^slanet. Bladet loinne ildve nevne et eneste eksompel pa.
at tegningen nadde noe hell mellom arbeiderne og lanet ble aldri mer
tegnet onn en trdjepart,,

Italia.: Avisen "Baseler Kachi-ichten" melder at der er opdaget en
"illegal" fraksjon innen det fascistiske parti. Pralisjonen var

leder av flere av de mest kjondte fascister og var rettet mot Musc-
lini og Hitler og den stigende tyske besettelsen av Italia likesom
den var for at Italia skn.lle treldce seg tilbake fra krigseventyret
mot Soviet*, Det er alt foretatt utrensning,

Tyskland.; I Tyskland ble br0draajonen satt ned til 285 gr. fra og
med 1 april pr. dag for de fleste voksne personer, men det er langt
fra alle som far sa inye.-. I det h0ve har det v®rt virlceglig uro i ar-
beiderklasser i K0In,Chemnitz, Dusseldorf og Andre steder. Pa. flere
fabrikker i Blohm og Yoss Werkeno i Hamburg jleine Werke i leina og
en spesialfabrikk i Ridt, protesterte arbeiderne kollektivt mot ned-
settolsen. G0bbels liar mattet ut med e.n harsk artikkel i "Das Reioh"
der han truer med d0dsst::aff for motstand mot krigspolitildeen.

Pra Bern i Sveits bli?; det me.ldt at tyske SA styrkex* er anbragt ved
alle tyske rustningsanlogg for a ra bot pa. sabotasjen. SA tropper
driver i '. jJerlin 0velse:;: med barrikade;? og mitrlj0ser i gatene samnen
med poltiet, Det er ment som skrsansler mot arbeiderne.
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