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FRONTEM:- På  lørdas meldte Stalin at  hwle  dtt t. forsvan no'
BudtPest hadde,"trudt sammen. Russå trOppur har erobrut en lands

.ty.bare  12 kmnord for byuno De har nådd Donau nord for Budapest,
I Nord-Ungarn har russ, igår rykket 15 km. vestover gjennom dalen

langs elva Itel på grensen mot Checkoslovakiet, Tyske avdelincer som ble dre-
vst ti1bake'mot eva biu utslettet. Den uneste retruttvei som tyskurne i dette
avsnitt har går plunnom fjellene. Hovedstaden trues nå fra 3 kantur -og tysker-
ne sunder op store flystyrkur for å stansu russurne, men uten hell. Byen Vac,
25 km/ nord for Eudåpest tr inntett. Da Budapest ubønnhørlig vil falle en av
de nmrmeste dager, har Uncarnc quislingregjering flyktut mot Østurrike. Vud un
kricsrett i Budapest er 2 uhgarske guneralur dømt til døden og hengt for å ha
dultatt i en oppstandsbevegelse som var satt igng for å styrte Szalacsis regj.
Hovedmannen for oppstanden ble stillet for rettsn igår. Siden off, mot Budapest
begyntu er det tatb over 5000 fanser.-- Genera1 du Gaulle er nå kommet til-
bake„ I et fransk-russisk komuunike hetur det at de drøftet problemune om kri-
sen og den kommende fred. Dut meddeltus osså at det er inngått en avtale om
samarbeide og gjensidig støttu. Nftrmere unkultheter foreligger ikke. Meddelel-
sen om avtalun er blitt vel motatt i Bngland.
VESTFhONTEN.-  Befestedu stillinger i Nuderland er tatt. Oversvømmelsune sprur
seg  vestover stterat tysktrnw hadde sprungt et dike. Det blir nå opplyst at -
mwllom 35 og 40 000 a11. seldater ofret livut for frigjøringun av Antwerpens
havn, derav endel nercke. Ved Dillingen og Saarlautern blir du alliertes bro-
hoder stadig utbyggwti-Den 1, att arms- har-~glramgeflg.i sine-angrep vest
for elva Roer, og har rykkut fram mut 4 t, landsbyur, ntmlig Trier, Gei os
Schaffberg. Denne sistu samt 2 landsbyer nordvest for Dfiren er inntatt. Hele
vestbredden av Roer ur rsnset i området vtd Jålich. Vud Saar har am, fått et
brufeste til ved Sancgemand. Kampene raser nn i sulvt Siugfridlinjen i Dil-
lingenområdet og dun å, am0 armt har tatt flt.ru bunkert I sulve festningsver-
kune. På 3 timur igår sjordu tyskerne d2 mutangrup her, men alle blu slått tilb,
På høyre flanke av dånlm, arme pretsts de all. fram gor byt,n Bitsch. På søndag
vant de terreng nerd og sør for Httenåu, sum er inntatt, all. ståp 1,5 km.
fra Kolmar  og  har kastat tyskernu ut av Tan. - All, fly opererte over fronten
hele søndag. JernbanutTere Coblenz og eingen var hovedmål,ne da 500 tunge am0
bombere eskortert av 650 jagere gikk til ansrep. 400 tunge og bortimot 300
jagere gikk til agrap mot bl.a0 flyplassur vud Stuttgart på lørdag. Fly fra
Italia har angrepet Syd-Tyskl., Skodaverkune i Pilzen og jernbanetomtent  I
Willar i Østerrilte. --ITALIA- Det siste kommunike fra Italia sier at troppur
fra den S. arms fr.or slått ti1baSw et kraftig motangrep sør-vust for Faenzam
De rkker fram i området nord for Havenna  os  har også hatt framgang syd for
Faenza tross heffige kampur.---STILLEHAVET- På Luyte har am, rykket inn
0=0 og dermed har japanerne ingun hrvn på øya. lenger, Store japo styrker er
innuisluttet. I Burma har brit. tropper som rykker langs jernbanwn mot Manda-
lay inntatt3 byer,  Meldingur fra Sveriges Rediuss, Fuhlis og Mfiller er
reist til Tysklpå besøk. Franco er gått av, men spanjolune får ikke vito noe
om det. 30 norske lapper er kommet til Sverige. Du hadde ført med seg 1200 ruin
som imidlertid snudde og styrtet tilbake til Norge hvor de ble meist ned av
tyskerne og jørt vekk på lastebilur. Lappunes tap var 240 000 kr,
Norgesnytt.,2 tyske forsyningsskip ble satt i brann og 2 lektere ble skadut
nord. for Haugesund av brit. fly fra hangarskip. Bjarne Karlsun som har bistått
det t, politi i jakten på rugistruringsp11ktig ungdom ble funnet skutt på Golia
Frndag kveld inntraff en kruftig eksplosjon i Norsk Litografisk Officin, 2
maskiner var rekvire.dt og skullu sendus t11 Tyskland. Skaden var viBtnok_total.
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. bt fin leorgaltoe kkotser er  eppesiejenen  m2t
zJel:Ldrre-fde -Ste'r-kteSter=dt og dypt forankret. BIent de stnre foretagender nærerman bero det hap, at det er engelskmennene og framfuralt nmerikenerne, som skal
kunne redde dem frn den. brede masses sosialmseringslyst. dypt hat"til fiendet
sån som Goebbels propaganderer om, kan en ikke finne, selv om naturligvis de ut-
bombede har det ove -ordentlig vondt, Den apatiske betolkning tar det som et ledd
i krigens gang. Bed blandt borgere og intellektuelle er en på det rene med at
det blir en sterk ut:ikling i sosialistisk retning etter Hitlers fall. Blandt
bondebefolkningen er nlle krigsdyktige innknldt til mildtærtjeneste. Gårdenestelles derfor na  nv  sutter, gamle folk eg kvinner, og stellet blir deretter.
Q-erdene er forfaldna ng vanrøktet. Det tekniske utSdie er mangelfullt og utslitt,A skaffe noe nytt er umulig, en reservedel, ditt verkt;zy, selv en pakke spiker
er ikke mulie å oppdrive. Rapporter fra vestfronten veser at troppenes moral
etter julikrmsen er alvorlig rokket. Det foreligger flere meddelelser om vepnet
sammenstøt mellom de militære og SS avdelinger. Det kan være ag interesse  e  se
litt pr de planer, son eammensvergelsens arbeldsutvalg hadde eett opp, og selv
om ikke Goebbels er av de mennesker; hvis ord i almindelighet bør sta til troencE
samstemmer denne gang hans forklaring under Witzlebenprosessen med de faktiske
forhold. Først og framst skuile det dannes en ny regjering, som straks skulle fort
handle om våpenetillstande Nazistlederne skulle arresteres og alle politiskefanger settes  pa  frifot. Spørsmalet om a redde de utenlandske politmske fanger
spilte en stor rolle, de opposisjonen var bekjent med at Himmler i tilfelle avet militært nederlag eller mndre opprør forberedte en total utrydnine av alle
fanger. Motoriserte enheter fra SS, artilleri og fly var i lang tid i förveien
i bdredskap for dette øyemed.-Forfatteren gar i detalj om opposisjonens indre-
politmske program. Det var avfattet i 20 punkter. Voruten de nevnte, som
Guebbels kjente til, inn eholdt det følgen e: Sanermng av poli ivesenet. Pålite-
lige motstandere  ev Hitlerregimet oh alle viktige poster. Gjeninnførelse av
runnleggende medborgerli e retti de er, op hevelse av terrorlovene ogsh for jø-
enes ve k. Forberedelse rmks agsvelg. Beslegleggelse av armeens reservefor-rådtil de nødlidende. De fra de okkUperte land urettniessig erhvervede produk-

sjonsmidler, samferdselsmidler, kunstgjenstender osv. besleglegges og sendes til
bake. Sanermng av skole og kulturliv. Fjemtransport nv fanger og arbeidere.
Hvorden skal det tyskfl ktl,nne bygges opp? "Ph fredens dag kommer vd.rt
folk til å være sykt ledeme  og  sjel". Nesjonalsosialismen har fnrsøkt å lære
Tyskland overmot, mer d virkeligheten har den bare belnstet det med nye mindre-
verdighetskomplekeer. Det er ganske interessant  a legge merke til at i plenene
som var utarbeidet av sivile og militære i felleskkap Mungar ogsa det synspenkt
som vi har sett diekutert av den allierte presse, nemlig at Preussen deles opp i
sine provinser og derved berøves sin maktstilling d rdket. Forfatterens siste
brev, 3 i tallet, er alle skrevet i september, det aveldttende den 29., ng de er
preget av tredje rikets og Tysklands dødskamp.  Ad-  Mnte eesse dr problemot med
de utenlandske fange r  i skjebnetimen. Det omtreealdge antell dreier seg orkring
12 millioner. De all r fleste er menn i verneplikts'er mellom 20  eg  4 ar.
Omtrent halvparten b r opbrinnelig cært kr:gsfanre- _ har derfor i ruemmandet
fått militær utdanne e ;e. Den annen helvpert er de nk' a tvangserbeeLeree Eår
sammenbruddet finne,r sted vil dissd samden med krlgsfeendeee etgd,Jre bede en so-
sial og teetydelig militær faktor. Tysklend blir festhen, som ikk,3 har tak cree
hodet og hvms undergrtee er bygget pe sand. Det er ingen  dvil  om at det ar-
beidsbrakkene drives et  omfattende mllegalt oreniaasdonser ke  ide,- Hvilken sam-menheng er det mellom fen katastrofele utviklins ved eronter edg den indre krise
etter 20. -mli9  øveralt enerme tilbakeslag, Fverken Adolf Feiders."gebiade felt-herrk-eledelte" eller Ribbentrobp's - den nye Bisrartlikese !JeniaIe utenriks-politmkk"hjelper mere. Uten tvml er det den begynnende oppløsning  pa  frontene,
som sammen med de  elliertes overiegenhet, er  r rsaken, Det er ikke den semme glødover de gam1( trene tyske soldater De vet s'-  vel  at de kjemfer for en Idepløssak. De kjemper ferdi de 171.2).kjempe. De har intet e se frer tml. Slekt, ferilie;
hus og hjem 4  alt er borte for dem, og bak dem er revolveren i nakken, En setund
kan dette ga, men i all evighet gar det ikke. Og sn deretter, je deretter,
Goebbels  har allerede planene for en folkekrig ferdig, Det er absolutt sikkertat nazistene komm-r til e kjempe til det aller siste, og derunder ikke ta noe
hensyn til sivilbfolkningen. Alle forberedelser for den underjordiske kamp er
truffet, og store forrad av mat og ammunisjon er brakt i sikkerhet. En under-
jordisk hær  pe  en halv million menn er allerede stablet pe'benene. Det store
f"  e tall soldater kommer ikke lenger til  a  slåss for  I fahrer und Reich", Det
ed Hdmrler og gestnpo, som nå regjerer Tyskland. Nazismens desperados vil
drive det derhen et drt etter dem ikke lenger skal finnes noer: tysk stat.
Etter nasjonalsosielismen skaL kaos komme, krigen skal aldrik slutte Zet er
den seneste visdor fra disse nihilistiske og landsffordervelige forbrytere,----
Dette er hva en tysk mann med "inside information"  pa  aller nærmeste hold har
a  si om "det mørke fastland" nå. Det er godt for oss å flte at det er andre,
som også kommer til  e  la sin røst høre, ner det gjelder oprydningen 1 Tyskl.under og etter krigen. Himmler,Bormann;Goebbels, Rdbbentrop, Ley og alle
små og store nazipemper kommer nok til  å zdette here på den,


