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I juli var ortfronten 221501.;111.

dag loar den strukkm seg
10110 km.

elrorrisk er den.

TUREN ER KOMMET TIL NORDFRONTEN
Formiddagsnyheter 26-1.

Erumgang I aniugrud.ekioren
pf, I lii La: bred frori r . lIeftige
kemper rn av Ga1,ina,
km tor 1.eningr:&. lernbane-
ne pu,see:r Gahine nveke-
ret li-11 rodf neree kLur mn på .
jerobanrn melkot :Pc1,,M0og
down Framgaug fra ovgno al mut

 1a1 Tr1111111-11.1- :1år ja hilre 15 :

km fra Traserhe root jern.
banra giermon kifira eker. TNaffe
ongrep Ark :.1.111"1' lap for
Iiendeu L troklene Virmihos.t mon-

Brubotho lor Home ut..tdet.
trasy sDgende unl •iand.

to elybde. tropproe akir nii ved
. .

ne nverforer for-lerkuingrr iii fln-
marnoradat fro frorden lengore
kler er omerikanerne igjeu gårt
over Kapido. Elere ha krig !,D1-
kneer ved i:lntutt

Store 5ing Gotekam-
per i byen torlo. Partkanem: for-
drevet fra Senj på  Iru kronl hke
kysI. Dorailfing an Vraha 1111 kot
n to• So•ie Ilogongrup ut,, dy-
ples,er ved 7nineranona ug Hud i
rnterd.f rankrike. NInsrmiln- 1rf re

s klaud i nat t.

Ukcoversikren
cdsdimovELN Nordrroubra

of eblikketa kamfoentrom. Den
rode arene inidedul l porasjouene
med el fronedot fra Oranienbaum

truklene ounkreng Novgn-
rork En tredjr olferniv er senere
golt gaog i å %I.Lkovfronien,
ILirlu de for.ae. liemekten er
danne en knroelaug meIhno
og reipm..jorn rig arutirlig kjme
en inn armart for do fiendt.
lige -gillingene.

Store resohater er allerede
Kysten mellnm Oranienhomn og
lemirofeed er rensel. 1.karrafollå-

. ren har dermed fårt okele keve-
gekrermeligheter.   g. rho unde.r-
,.fe:k.er na de ruh,i,ke
kreftror. En rekke lkyer
smil hebersker clehr a,:kruingrads

fernbournett er befrickl. — hl.
Peturbov, Kraannie Seln, Preyikin
dhg- K manogvardrehk

Banell til ?•larvrt er evaLi-
ret troppune rykker burtig
frafil ang, den

Framstorene fufr Leningrad .
har fort til erobrrng ii Mgo og
hele jernbonehnjen Leningrkd-Mga
Kiriajf. Dermed  er  nok en lorbin-
delse melkint Lguigrad og MoskNa
åpnek Ogsif 'FoFser. vrd bovedba-

fra rugahke avde linger mot
11:11111.11V1).

I deu 11nAjo av de ovenlor nevn-
te kampeourne er Noveorod

deler jernbaned iii Simek
ryddet, og ramslotet gur an mot
Logn ved jerobanen Innrograd-
Pskoy, 1.::::skrrnes siste retrellvei-

Heudene lap på nordfronten
var den 24 kommett non i IfO 000
onon sorete og fooffer. Vao-
getnlIe1 ar stM.re ron normione.
Dette kommer av at gelleralfelt-
inarskalk Tiaubler nr 111111 iii å la

n•ke ivt. liuLallige Iy rkutr klum-
re erg iii dr u1byggete si ihingere,
rme sona ofte forer ti/ mnrioging,

erligere fratioroug har fun-
ma ,,ted i Pripetsumpene. S!oder

I 80-90 km v for Morir rar bare l0
km i for don gamle pokke greme
er iantotk V for Sarm. er Auto-

ke Motatt. Ved jmnbanen No.
vograd Volyw er

I  Crojtsja. hare 20 km o for BOW-

. 110.,

. II7011e komper foriaetier ved
Vinnion og Uman

' LUFTOFFENSINTEN Berlin
har nå butt ..itt 11 og 12 slore
angrep aiden ID november. Til ng
med det 11 argrepet ble /611110
tunn bomber kastet oNer 1n,en.

Endo,tribyen Nfogdeborg. Inler
Kropp har sine tankfabrikker, bar
ofr5 v;err tsati. for et kraftig

rigrrp: de: i le shippet 211110 tono
bumber. Dagougrepeur :not Vest-
yskland. Nninfrankrike, Hollood

og Belgia fortsetter.
(Fortiettes eide)

Slutt med borgervaktem
Toserier av gode nonlmenn
dr. lo siste foffneekor wakrecei

il aborgrrvakt» i her hold til fol-
kurettsairidig quislingfov ak 6 aug-
10-12, 11e fleste ermpt,iI from fordi
Ile ikke ‘iIte utrerte andre for a
bli funkali i 52LI ted. Dette er
rntteld.t. .111e brir latt . i ror
„,;„3„,-

irrobonevaktem mal er: terror.
Here nordwenn jr allertne
eller lemlefilet av togenr. Samt
dig er alle pre det rene med

hverkrn blir ovet rilure eller
mindre snladasje nm folk går p:; 
vakt. 1 stor ukairekning  har
mukektn vært forelag: erkke flOger

111onelerr k rifi rml det er meninge-
kist t .setto -dt navn nnder. ti -
over landet hor knklenu ofte roà1-
el tilbringe flere ukar

frå heim og artenk,abk og seh.
,..‘Æga: for kost og

Alvortifits1 rr folgrne det kau
få Mul vi ikke Lii, gjor slutt pri
borgen akten, Denue gangen gjel-
der der jernbanevaki. itugivelig
til veru mot sabotarje, gang

konskje folk ..att til ta pas.r
oå andre krip.viktige inde,gg og
til slutt koznener den  egrn  tlige
borgerwokten: Nordmenn Idir plos-
aer1 pà nfaatte steder for å hindre
krigshondfinger id a sargIt for

norsk Idod Ilyter Iont trer de
kans.:3e a kunne Inudre angrep
fra bold.

1 de entr okrne har def furedl
seg  en freleke ov at det ville nam-
overelig  n  forteette Mote fram.
Borgervakten er hfale ILf afarlig
uig vamerende. Stopper vi den ikke
nå. kan der etville seg til Lane-
flurt mobiliaeringr.

rWRileT1 for alle godr nontrumw
nin derfor I ra uiå y ntere:

Ingen moter opp etter innkah
ling til jembanevakr ellf r 7111.111

rinun form for borgervokr.

Sovjet og lahmil bar frihpreltut
diplonfathke ferbindeker.



KRIGEN OG FREDEN  Kringkastingssvindelen. HoRands martyrturn.
Det foreligger rult deteljer oro Da tyskerne atengte universi-

Mange mennesker går omkring del nye inilnekeet en„ Qt‘itt„,„ tetet og deporterte studentene.
i en ukler EIrmn om etter krigen h

mig
mr k le,e,'.„rm ,endo Kein; vakte elet såddig oppsikt over helaå finne verden, tallfa11 den kastin' . en verdem Og dng var det ikke ferste

Yerde" ""1 der", "Inine Form er Norsk Rikskringkes - gang madstane aikk den slags
frorfat ni"g som forts "iort A"- ting A-S dannet på initiatASE av overgrep uelle
ore som vet tat sEett iKKe var
sam det burde være. skjuler den Kultur - og folkeopplvsningsdepar- Både tsjekker or polakker har

•amme måkelige onskedrommen tementet. Aksjekapitalen kommer opplevd det summe  f or  lenge si-

bak en trygg og blfrayd trn på at g
til å m ge  mello12 og 20 mill, den. Men de var riktignok ikke

demokratiene vil komme ut av kr uer
.

hvoray halv
II

arten tegues arier

v

e, bere undennennesker,
• de

p
artementet o

gresten over- Men i
Holland hadde dette med

krigen arms fra en hard og helse- ate avRachodumon, „ „,„men_ J,tudentene skjedd for, og de var
bringende hestekur, etyrket og for-

:,:rutrdng av alle tyske radio1ahriks ariske nok. .11H. etter den tHter-
friere.

ker. Den tyske andelen skal he- rikskr sluistingen Sjks-Innuartt
tales ved levering av sendermate- ntruhtåg var de rgent-lig 11jsacir

nom lidetse. olfer "F ssnnkjanst1e riell og „d„ „„r f„ Tyskland. som på gratut as ulteldige consten-
får ile besirtende klasser endelig

De virkelige initiativtakere til digheter var ditt Ire fra sitt Tyske
eyne.ne opp for det berettigete i

denne storstilte svindelhistorie er sammenhene tig derved ikke had-
det arheidende folks kray, og sto-
re reFormer blir gjennumfort fort ek •

perten Alf li. Wlfist, hoveste_ de fått del i nosisniens selsignel-resdorniner Apenes ' in enior Bod- ser, -I-19de1VSkerr r}g 11011"nder"og smertefritt, uten og mote not - '
etand. krr og de tyske Enynelighertne. mg åe ttnå streve nter å jevne uti 

_. ...__ - .. de ulikheter som sar fidgen av
De store demokrotiske ideahtne Heim og horehus. den unaturlige splittelsen. Dette

er menneskeverd, frihet  og  fred, sa reirhskommisaren i en tele i
driykraften i utvildingen en sta- Beenen er en iiten enebolig, stue,

1941, og deretter gikk han i gang
dig utvidet mulighet for å virke- soveværelse, barneværelse og pike- IneT å hE.,0, knilenderne til å
liggjere dem. Men i en kamp på værelse. Bebnerne er et ekteper bli tvåker'e. r
gy og dod rned jnolsorning„ in,„ med sine to harn, 3 eg 5 år.

OppdrageLseu fulgte folgende
sionen, tvinges fredens, frihetens Så gjar tyskerne gin entrå. Ibt
off humani,-dnens stridsmenn til å legger beslag på barnevadk eet

p pgrgm: biplyndring. tortilr, hen-

omskape Seg i fiendens bilde for hvor de installerer t.o toser tiL Mttelse av patrioter  og  gisaler,

nå sarerne ellektivitet i,krig-
massedeportasjoner til dtm Evske

å opp husyaleLse for tyske soldater, Tys- inau,trien_ fie til. tvångsarbpid i
formj/gli gum ham, fortjerde syet kernel er hensynsfulte og-begrens de ero.in, °1 te INslemrådme, depor-
tinn i den totale krigs tegn, miii- S-er forretai"gsiden til " 11) k`tdd, resjon av lusener u5; studenten
tartsere ungdommen, styrke ali Fra da av og til hutikken aprier Et gatn,kdt punkt i program-
autoritet, drukne det rike spill igjen neste worgen star værebet met, som ennå ilike yar forektun-
ov levende motsetninger i dnven- til familiens disposisjon. inet i andre okkuperte kod, smr
sie, enerettet hurnmosikk. Denne Her har vi nasimentaliteten i hn kiketlyrting i ,,tor rdtaln4 Trt,
oppdragelse til krig og død for et notteokall: Når tyskerne ten•

a mil/. hollemlere. ener en I redjedel
fredens eg iivets skyld, er en fryk- ker på ain egen heim, bl'Y Ide Ety landets befolkning, ekulle flyt-
telig, nunngåelig selvmotsigelse. anille og gråter. I andres heimer tes Eartnyer til kolonisering av de
Men de blåosde optimisters bar- lager de hotehne.

nyembrete - na Ilytapti" — rus-
neglode håp rall at yår seier, som - •-• --- - — - — ' aiske tonr5dene.
skyldtes denne notivendige para- pen kan komme til å styrke bar- flogenderne satte tk.ke pris vå
doksile utvildingen, orniildelhart harier og reakstnnens makt hos kjelpen. De har ikke nne takk-
vil 1 å sont re,ultat en bedre, mer seterherren. kvis ikke folket gjem ne„,gt-,,,,, stn, do enn vi. nele
fri, rundltkidel og sosial mennea- nom den totale krigs Nikjenning rEnIket salte seg til intaverge. Den
kehet, ut krigen nred andre ord klarer å holde målet klart for ovet katolske og den prot,,,,tautkke
her gitt utvildingen et kraftig men å la seg narre av illusjoner, htohe,, enine,,nenn, Lenere og ar-
pulf framover, minner ironisk nok Målet er fred, frihet og rnennenke- heidere, alle har de gått til Lorn-
Mn Hithers Mealisering ay krigen verd, dvs et samfunn uten tabyt - proutisslos kan  m uut I herrefoliket.
sum aet rensende stålbadn. ning og kfasseberredomme.et vi r- Og motstanden pker mier deo

Selonutsigelsen oppLser seg når k el i g dernokrati i IllotSetning Ol sannue loy ston overtilt : lo ,torry
vi nokternt scr i terneue at krig det som var. Fordi det ikke var tryk3/4og terror, sieNS Storty nlot-
er  heslig. nverdig sig forMende, at et demokrati i Eind ug sannbel, stand. De frie menvesk ers loy  rm 1n
stålhadets eneste sikre resultat er men  bar i seg sin motsetning ka- nasirobottene Ekls- kan få tru t
sole  og h!nd.  Likeså nudvendig som pitalen, fikk viden forrige veidens- den legemsdel soin kalles hode, og
det er  å  gå tnn for Itensyuslest krig, og s.y samme grunn kunne som vi andre bruker  å  tenke med.
"g med alle midler å knitse det nastsmen vokee seg så sterk at vi — -- •- •-• - - - - -

1system bybs program det er å fikk denne krigen her. Totale blir nvilje,  *r,sterk at detåger ug munk-

rviggjnre voldsmentaliteten ug mi- derfor våre krigsanstrengelser IIII3t ter speanget over i det ukonomiske
Ittorismen. like sikkert er det at nasknien forst når de samtidig inn- demokrati — del eueste fredsmål
seieren over berhariet og reaksjn. stilles på å skape en heyisst InIke- som varig betyr E rcd.



TYRKIA OG KRIGEN

I og med Den rode hters fram-
gang pa sarfronten rykker Balkan
inn i brennpunktet, og spefirmålet
om eventnell terkisk krigdeltagel-
se blir igjen aki.nellt. En Tyrklas
hrehode på det enropeiskefastland
forer det nemlig. isrr gjennom
Maritsadalen, brukbare oppmarsj-
veier mot Sofia og 5.1 videre ti1
•Ineeelavia fig Romania.

Det er ' •rIlertiel rt sparsmål
orn Tyrkia vil gå med på å bryte
med naytnilitetspulitikk. Lan-
det som i årene for, under og etter
forrige verdenskne. mistet store
områder på Balkan, i Asia og
Afrika, oppge i tjueårene ethvert
krav på sine ikke-tyrkiske besit-
telser, og har siden gått inn for
å bygge opp en ,Fterk nairjonal stat
For å gjore dette mulig har det
tilstrebet et furhold til nlle sine
naboer. Det slotter traktater med
Sovjeuamveldet, Iran, Irak. Afga-
nistan, Balkanstatene, Storbritan-
nia, Frankrike og Tyekland.

Men vidtgaende var avtalen
med Storbritannia og Frankrike
som i virkeligheten forplacter Tyr-
kia til å gå zaed i krigen, da den-
ne hoklt sitt inntog i Middelhavs-
ontrådet. Imidlertid modot Tyr-
kia å oppfylle sine forpliktelser i
1941 da Hitler undeknet Rellas
og Jugoalavia, og det var til og
med den gangen det sluttet venn-
skapapakten med Tyskland.

For 'Tyrkias framtidige holdning
I nede forholdet til Sovjet få stor
betydning. Dette har vært godt
siden Savjet stottet tyrkernei kri-
gen mot lIellasI92l.Eu vennskaps-
og neytralitetspakt ble slutret

de to land i 1925- Den er
forlenget flere ganger, eist med 10
års gyldighet i 1935. I lapet av
krigen er imidlertid forholder blitt
dirligere. Sovjet er den stormakt
hvis interesser lettekt kan kollide-
re med Torkins -- forst og framet
pg a. den-belydning herredommet
over innseilingen til Svartehavet
har for begge land. En kan også
tenke seg at Tyrkias makthavere
frykuo at Savjet vil snke å blåse
hy i den panslaNiske bevegelse
Ann drt gamle Rutoland gikk inn
for, og at Samveldet i så fall vil
prove å knytte de slaviske Bol-
kanetatene nærmere til seg Visse
tegn tyder på gjenfadelse av pan-
slavisk tankegang i Sovjetress-

land; det kom bl. a. til uttrykk
i at de slasiake folks fellesinte-
resser ble sterkt understreket i til-
knytning til pakten med Tsjek-
kardovakia. Men det er tydeligris
en panslavierne av en iy art, ikke
preget av imperialistiake motiver,
men av enske om et jevnbyrdig
samarbeide til felles beste.

er det ikke rart om Tyrkia
frykter russisk influering på Bah
kar

På den annen side er det ikke
urimelig at Tyrkias inpregete op-
porrnmereke utennkspohrkk
løpet av krigeårene har skapt en
viss bitterhet i Sfivjet. Denne po-
/itikle har ytret seg ikke bare i
at Tyrkia har unnlatt å oppfylle
sine forpliktelser til å gå med
krigen, men forst ogfremst i venn-
akapspakten som i juni 1941 ble
sluttet med Tyskland. og som
dro til å sikre de tyske urneers
sorflanke Ilke fer angreper på Sav-
jetsamveldet. Det er mulig at Tyr.
kin nettopp for å ove bot fnr den-
ne opportunisme og denned sikre
seg starus gue på 13alkaus vil alut-
te seg til seierherrene. Territari-
elle otvidelaer kommer neppe på
lale for tyrkerne. 1 svenske avi-
ser har det vært isevnt flere gan-
ger at de allierte skal ha forsekt
å friste tyrkerne med Dodekane-
serne. Dette er lite rimelig av hen-
eyn til Hellas; eyene har nemlig
vesentlig greske innbyggere. Det
er mulig ut de allierte saker å
friste tyrkerne med lofter om vis-
se okenomiske fordeler; hjelp LIT1

der landels industrialisering, kre-
ditter o.a. Men der er tvilsomt
om alt dette i tyrkiske tryne
kunne oppvere de lidelsene som
en krigsdeltagelse lett kunne fere
med seg.

Militrrt itett står Tyrkia for
syeblikket relativt sterkt. En midi.
munu har vært under våpen siden
våren 1943 og to mill- kan mobi-
liseres Iltztyret er godt og mo-
derne, men landets strategiske std-
ling er ikke udelt gunstig.

Tyskerne behersker Egeerhaver
med en rekke baser langs Tyrklas
kyer. Fra disse ville de kunne
bombe de tyrkiske byene Og sam-
tidig ville de kunne gjøre det yt-
terst vanskelig fur allierte flåte-
stridskrefter å slå fram til euro-
rseiske Tyrkia. Også over land

ville det pg.a. de dirligere kom-
munikasjonene, være vanskelige
fore allierte forsterkninger hurtig
fram til Trakia Pi den annen sidr
står tyske etyrker kloss inn på
den tyrkiske grense i Enropa, og
sely um sambandalinjene er dår-
lige også i Trakia, ville det være
en fare for at tyskerne kunne kla
re tilbakelegge de 200 km som
skiller dem fra Bosporms, Marma-
rasjoen og Dardanellene, innen den
allierte hjelpen kom fram.

Alt i alt er altså sitnaajonen
den at tyrkisk krigedeltagelse er
tenkelig, vesentlig fordi landet
sære med blant orierherrenemen
det er en nedvendie forntsetning
at de allierte akter å gå til vir-
kelig storstilete aksjoner på Bal-
kan og kan stille garantier om
hurtig og effektiv innsats.

Prieto møter motstand.
I midten ev desember ble det

meldt at sosialdemokraten Priete.
republikaperen Barno og andn'
landflyktige politikere hadde opp-
rettet en spanek motregjering
Mexico.

Imidlerrid har denne regjeringen
mett motstand hjemme i Spania
hvar det spanske federerte parti,
landsorganisiasjouen, det kommu-
nistiske parti og Catalonias fer-
ente sesialistieke parti. har stillt
seg avvisende med den motivering
at Prieto og hans feller har til
hensikt enda eu gang å gi umk-
ten til de partiene som monopo-
liserte den i 1931 med utelakkelse
av flere store partier som tok del
i falkefronten. Prietos tiltak
ter bare den republikaneke enhe-
ten, org hans junta representerer
ikke samtlige kretser sem er fi-
endtlige mot Francos regime.

Ifelge oppgaver fra New Deldi
leveres det nå ved hjelp av Fly
som starter fra sterre
mengder krigemateriell ril Kinu
enn det noensinne ble fert fram
over Burmaveien. Flyene, stfill til-
bakelegger en strekning på over
800 km fra Assam til landings-
plasser i Yunnanprovinsen, må
over fjelltepper på 20 000 fot. På
veien fra Kinu forer de med ser
krigsviktige eksportartikler, bl.a.
ningeten for Sovjetsarnveklet

HUSK AT DET ER MANGE
SOM SKAL LESE AV1SEN



Rovdrift lønner  seg  ikke.
Da tyskerue innforte 12 timers

dagen i sin krigmodustri, steg pro-
duksjouen med omlag åll pst., men

eptrtoedu (.jennnelink:tselfr(r.tedl knrapiretril
pet. Samtidig eket fraværet på
grtmn av eykdom og ulykker med
30 pst. Nasisteoe er nå blitt nødt
til å gå tilhake til å timers dagen-

De foreete nasjoner bygger nå
fly maneden. 1 november le-

verte bare de amerikanske febrik-
kene 871N maskiner, hvoray over
1000 4 mmors bombemeakineelln-
der. tokter utført fra engelske ha-
ser; ble det fra årets begynnelse
tel ittgangen av november tapt
2189 fly; blant d/sse var 829 ame-
rikanske bombent ask iner.

Delge et dekret som Ditemler
har wetedt i shItten av deserober,
skal nå barn mellom 10 on: 16 år
bslsalle til arbeid i indus;len.

Har 4.1 hort at tyskeene skal
begynne å produsere kanoner på
Askim guminivarefabrikk?

De skal brukes til tyskernes
elastiske kriefering.

.   „
Der FUhrers bynie for tung.

I de tyske dedsannonseee har
suldatene hiimil «falt for der Fdb-

rer». Nå er hyrden blitt for tung
for den guddommelige og Goelthels
bar instmert avisene ima et ben-
tydrettgen til forerens yinSval slay-
fes for framtiden.

Ingen utstillinger!
I den siste tid har en W. 4e-

littg hold t separatutstilling 16m.
marlunds kunsthandel. Vi skal inn-
til videre gå ut fra at dette skyl-
des noppmerksoteltet, mert vil ITR-

Ilerstreke at en gjentagelse vil få
alvorligere følger.

Kommer du EIsa?
Den neste norske filmen som

må blekeres er «Kommer du Elsa?»
Filmen er produsert av nasisten
G. Willoughby sren også på grunn
av sitt familieforhold (stesoun av
ejefattsminister Irgens og neva av
Ilagelin) har dominert norsk film-
/ndustrl siden tyskerne kom.

Vi overlater med dette filmen
til en lignende hehandling fra pub-
likums side sotu «Sangen til

(Ukenversikter. Forts. fra s. 1)
ITALIA Ytterligere framgang

r.s den 5 arme.s heyre fley: Krys-
ning av Hapidoelva og eruhrteg
av flere steder i nasrheten av Cus-
sino. Også armeens venstre flay
er gått tll angrep: Den har for-
Sert Gartgeanefloden og tropper
ar ugså landsatt i, ror munningem
Miuturno er erobret.

Den kraftiee effensiven tvang
tyakerne til å forlegge å panser-
divisjener fra Homaområdet til
kampsonen. Dette kan nå vise seg
sjelmesvangert for Kesselriegs for-
svarsplaner, idet det gjorde det
kovint for de allierte å foreta
den nye. stnre landgaugen i trak-
tene s for den italienske hoved-
stad — ca. 90 km n for den tys-
ke forssarsheje Opernsjonen sten
var vel forberedt, ved den
si adige hmehing av ftendtlige fly-
plasser, forlep nten nevnetrerdig
motstand. Brohnelet er blitt utve
det omkring havnebyen Nettenne
Troppene er rykket emlag 6 km
ffin i landet ng truer tyskernes
ferbindelneslinjer på astkysten. En
må imidlertid vente at motstan-
den vil eke etter hvert, og det eli-

gehh-amerikkuAe truppene er der-
for travelt opp tatt ab å mbygge
stillingene sine. • •

Utsiktene for et relettivt mer
forestående sammenbrudd av det
tyske fersvar av Rome skulle nå
være gode. Itlen Italia-felttoget
111/1- ikke avshutet med erobringen
av hovedstaden. Ifelttoget hatrer
fremdeler preg av en innskrenket
operasjont det hinder heyst 25 av
fiendens 3511 divittjoner. Veten til
Tyskland går neppe over den Apen-
ninske halvey.

SYNII"COMER Den nye land-
gangen i Italia bar oket ineesjons-
angsten hosi de franalte quisliuger,
sote nå påbyr efle sivile å Iorlate
visse omreder av Middelhavskys-
ten.

Allerede på forhånd hadde Ta-
val gjort et nytt forsøk på å L.-
kjempe gjtetingen blant folket,
idet han oppretto militære done
s taler for bebandling av saker 1201

laerri.rbiteT».. I virkeligheten se .
ker han å kopiere de tyske pon-
ridontsudene. Den franske nasjo.
nalkomete har oppfordret politiet
til ikke å statte ,Lavals terroråt-
gjerd, Komiteen opplyste sarati-
dig at 100000 fransketemt allere-
de er fengelet eller attbragt i kom

sentrasjensleir,
Også de bulgarske makthavere

ser seg nedsaget til å straumme
itto tovlenei for å sibe sin egen
posiejan. Det skal dennes et nytt
politikerpte orgunisett sete SS og
med oppgeven å bekjempe «stats-

fiendtlige elementere. Kunngjetrin.
gen om der nye korpset kom like
etter at dett panshviske kownie
i Moskva liedde sendt iii Ort appell
som lett kunde oltegjamingen blant

krigstrette ae misforneyde bul-
gmeree hvis regjering hle oppfor-
dret til å bryte med tyekerne og
trekke hesettelsestroppene tilbake
fra og Iugoslavia.

Den romanske regjeripa har,
sikkert sum et forsek på å bedre
sin stilling etter nederleget,
irykalng og Offisf:Deing ay sussis-
kr beker i Tranadajestrta. Menlan-
det er ennå helt og holdent under
tysk kordrell. Tyskerne
strerer i virkeligbeten jernhanene-
De inspiserer laftfermenet i Plo-
cattområdee 1 det senere har ele
sendt ut trnsler om at unnfailen-
het eller motstand ville fare til
at jerngarden igjen ble upprel-
let. Og rumartere sem etesker fred,
ter ifttlee atåsea «Curnetiren ikke
intiremme det.

- STITLEDAV.LT Opereajouene
preges av deu allierte tuftoffensi-
ven over området fra Ny Cuinea
og Hullaudsk Østindia i s til
Bongkeng i n. fra Marshalloyene
i e til Andame i v. 1 loperav få
dager har flyene senkel 9 japan-
ske handelesktp Og en krysser. Fi-
endens hdrvepen lider •gså store
tap.

IM Ny Gninea står de alliene
nå. ea. 50 km fra Madangt. Kam-
pene forisetter , N Britannia
og Bougainville. Britiske tropper
som for en tid siden gikk oyer
gretesen til Hurnia, rykker fram.

Men elt dette tua Irtendeles sees-
hare som en intdethting til en
kommende storoffetteiv.

ROOSEYEL er bett oppfer-
dret det demokrailske parti eil

stale seg kandidat også
ved årets presidentvalg. Selv har
hau antai ikke ettalt orn han vil
gjøre tlet; men også i 1940 detesal
det lenge for prestdenten offent-
Ligejorde a i han seg stille
npp til valg.

-•-•-
Slitlespdlerforhuntlets formann.

Sthwensen. er sendt til TyskIsed


