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- Organ for den fri norske oresse -

Nr. 34 Onsdag, 20. september 1944. 3. j'-'„rg,

Vestfronten: De allierte flyborne tropper i nederland har nå fått forbindo
 lse med panseravdelinger fea general Dempsey's 2, brItske arn
e som rykker frem fra sor etter å ha inntatt jernbaneknutepuntet EIndhoven.
8 km. lenger nord har fremskutte patruljer nådd Wilhelminakanalen. Det er
senere meldt om nya landsetninger i ouradene omkring Arnhem og Niemogen.
Landsetningene har resultert 1 fulstendig tysk forvirring, Det tyske forsva
  av kanalene I Belgia og Nederland er iferd med å bryte fulstendig isammen.
Store styrker canadiske stridskrefter er rykket over grensen til Nederland
1 emrådet omkring Antverpen.- 1. amerikanske arme kjemper nå tYsk jord på
en 150 km. lang front fra nord for Aachen til Trier. Fremskutte avdelinger
nord-ast for Aachen har nådd Ddren 35 km. fra Kaln. Aachen er på det nærme
ste ompinget, kampene pågår 1nne i byen. Øst for Luxembourg står amr,
km. inne i Tyskland. I området omkrIng Metz som nå er omringet, står amr,
8 km. fra Strasbourg.- General Patchls 7. arme rykker nå mot avre RIhn,.de
står nå i Belfortåpningen.-
Østfronten: Det er ennu ikke kommet noen russisk bekreftelse på den  tyske
 melding on en ny russisk offenslv på Estland- Lettlandfronten,
Det er derimot kommet melding om at kraftlge tyske motangrep på dette frent
avshitt er slått tilbake med store tap for tyskerne. Russerne fortsetter
sin fremrykk1ng nord for Praga, de bombarderer tyeke stIllinger i Warszaya.
ime i byen raser kampen mellom de polske frihetskjempere og tyskerne med e
formlneket heftighet. En stor avdelIng flyvende festn1nger med jagoreskont
e har bragt forsyninger av våpen og mat til polakkeno 1 Warszava. Da flyen
e nærmet seg Warszava deltok russiske jagere i sikrIngen av bombeflyene. En
del av flyene forsatte til baser I Russland Andre vendte tIlbake tll 3torbr
itania. 2 bombefly og to jagere gikk tapt, 4 tyske jagere ble skutt ned og
3 andre ødelagt på bakken.- General Konjevs styrker fortsetter sin fre
kn1nftnh de nordlige skråninger av Karpatene.
Italla: 8 arme står nå 3 km, fra Rimini når denne by er tatt llgger velen
 t11 Posletten åpen for do allierte.. Bruhodet over Maranoelven er
ytterligere utvidet.
Luftkrigen: Bremerhaven ef blitt angreput av svære britlske fly, 420.00C
 tonn brann- og sprengbomber ble sluppet ned over havnen,som bl
a e tterlatt i lyse luer. Denne havn ble me get benyttet av tyskerne ette
at Emden var bombet. Mosquitos har angrepet
Finnland: 2 finske brigader rykkor nå mot tyskerne 1 Nordrinnland. Det  MO

1--difTTMOskVa at den finsk-russisko våpenhvIleavtalen nå er undertegnet,
Betingelsene vil bll offentliggjort senere,
Rumenia: Russerne har arrestert Antonescu, det tyske finansråd Klodius og
  8 andre rumenske og tyske naziledere. Disse personer skal straff
@s for sine krigsforbrytelsor,

Danmark: Tyskerne har innledet en aksjon mot det Censke politi, de har inn
 ført politimessig untagelsastilstand over hele landet. Det er da
dstraff for ulovlig våpenbesiddelse, Aksjonen begynte med at detgikk fly-

alarm over hele landet, polItiet måtte da mate frem og tyskrne besatte så
polItlstasjonene og avsatte det danske politl. Tyskerne overtok ansvw eet f
or oppretholdolson av ro og orden 1 landet.
U.S.A. Storbritanla og sovjetsamveldet har sondt en note til Sverige,angåen
 do den fortsatte svenske eksport tll
Tyskland.- En lignende note ar sendt til dcn spanske regjering.-
Den norske Hjemmefront-ledelse har sendt ut en patole som angår alle kunst-

 nere:. Musikere skal overholde sine gamle
' kontrakter, men avholde seg fra å slutte nye.- Skuespillere ansatt ved boy-
kottede teatre skal oppfylle sine kontrakter; de andre må hverken slutto kon-
trakter eller gjeste ang jeldende teatre. For alle skuespillere gjeldeY at
man ikke tar imot filmengasjementer.- Malere: Ingen holder separatutstIlling
Publikum: Man aVholder sug fra å gå på boykottet teater eller film samt kon-
serter tillatt av politimgndigheter.- Husk Parole er ordre.  
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Den ukjente arme: Da don tyskc, den 22, juni 1941 volt_t inn uvor iovj
 ut-bamvelduts gronser, iyar dct ikke mange son haddo noen
anclse om Den  117rs  kampkraft. HitlLr kan iallfall umulig ha Latt dot.
mango år hadde nan lost 02 fte atorc forederiprosossor og on hunrettelsonn

av tusonvis av movj,Aborgexe faci nangu av 19dermc i spissch.  Dc  fleste tro
ddo-• kansjo sarlig 0ttar-vinterkrigcn uot Flan1and- at i bovjct-;Janvoldut v
ar alt kaos og at Oen Röde haw ikke var stort tuss. Mon i stodct fikk man
SOM bekj.nt sc noo  rfanske annet.- Dua liodehaw har onhygtoli; studcrt stra
tugion i olle Russl. :(1s tidliger krigcr, og byggdr viaorc på aic tradisj
onor. I nosten allc Russlands storc krigor har den strategiske plan gatt u
t på å lokke motstnnderen laagt inn i liussland for å tilintctgjdro ham der.
På dcnne nåtun ble tertacno, polakkune og frunskmennene slått, og på sammu
måten blir tyskerne slått idag. Dette henger sannen mod on tohdcns til sp-
arsomlict med nonneskonateriale som ahr vart karaktaristisk for russisk str-
atogi. Russland har alltid vart underbofolkot, barene har nok vart storo,
nom dut har krcvet uforholdsmessig lang tid. å fa ian nyc rekrutter og utdan
nc dem. A setto disponible, reserver inn on stridur derfor not
ssisk stratogi. Under krigcn mod. Japa,1?-4-19b5 var bara on•brokdol av L
aren mobilisert. RusslandhaddL styrker åok til å slå Japam og snutidig un.
• dartrykke rovolusjonon men harlcdelsen var redd for å tdmno nt-reservenc;
og forctrnkk å slutte trod på nocniunn..; vilkår. Hver langt det•va-
  fra at Russlands kreftcr virkLlig ver uttdt i 1317, fikk nan se da lande
t like etter Brest-Litovsk frodun gikk ina 4 års borgLrkrag ned on rekko
gronsekriger nk kjdpot og utterpå bygdu onp sitt ödelaktc niringsliv på 5
ar. En gaanel russisk,karaktercnonskap soE. ,,evjet regicringun har ovortatt
og.utvikIct til virtuesitet, or tiondefUlhctun. De gam1.0 ?ussiskl. böfidur ku
nne ikke snakke ned et bymennoske utcn ustansulig å forsikro on sin 'avidenh -
ot og ubetydclighut. På SD2210 måto har Sivjet rugjuringcn gjennom alle är ;-
inntil kragen drevot onpolitikk son gikk ot po sjule s;.n virkeligc s'Gyrku..
Den nhr solv satt i onlbp rykt,r cm harea og gjunon tallrike kanalcx gitt . -
do andro lands spionvesen tnntrykket nv at det stod svært darlig til ned den.-
-bovjet regjoringen vissto at dct tyskc overfall var uundguelig, non ikko na
  dct vilIe konme. Den pxdvat å vinae tid, og dan visstc ct on nllnindeli
g russisk mobiliscring ville gi signal tl krigen. Da angropot kom, måtte
gronsestyrkeno, son muligvis:utsjorde 1G0-1U0 divisjbner, i först: ongang k
jempc aleno, nens helc den våpenfdre befolkning i EViterussland og Ukrainn
ble-utrustet for å settcs inn SO2 forcorkningtr. Ongaven for dem vtir bare •
å forsinko dcn tyske frennarsj. Da tyskerne blo stopnet liko foran Losk.va
og Leningrad hadde russernu alcrde storc ferdig utruStede avdelinger bak f
ronten, som  dc  enda ikke önskct å sotto inn, Dot utonlandsko diplonater i. M
oskva vontet byens fall, nen i lodcne Jovjctkretsur var det ikke don minsto
nærvdsitet å spore. Ettur den russisko soiur v(Å Meskaya var krigons fftitt
e stadium pasert, og Den kdde har har  son3re  baro satt inn fult aannede o.
g fdrdig organnseTte tropper. Mod  bcosvn tT.1  strategien var Eon allurode.f
or krigen kOmmet mere cg norc bort fra lutoken om sinnriko og komplisorto op
erasjonc,r. Den russiske krigsnnkts sjuurLst, sido hur alltid vart denå OUOT
mc tillgång på nennoskenatorinle. Ner ±ussland tapto den fdxsto vordenskri
g, var dct fordi det manglet våpen og,utbtyr. sJ det kunac utnytte sinu imen
neskomnffer.- bmnrsonhet cr nevnt tvpisk russisi: karaktertrekk, og
Den Röde hær har alltid dflvot en fomolif; 'kultus av reservone". Til  os a
ed de besto clitedivisjoner ur holdt Gilbake flservem. lkku un eneste av
dc c'.ivisjoncTsOm var nect berdut fok krigcn, ur blitt entalt i noon dagsbe
faling.fra fronten. han kan  derfor fl'WG gansko sikknr på ot Sovjet.,Samveldet
ikke vil et ut av denne krig;som sveLkot Uakt. Også ettei k2igun vil det k
unno  gi stne utenrikspolitiske ail o Linskur allitært ettertryKk.-
UN.4Åk melder at forsyninr;anc til de ykkupcyte og krigsheriedc land etterED
 rolia-krigens slutt fortinilsvis kowdor til d onfattc h3mg- og
hvetemul. Molk sulter ()F  kjött vi1  Jnt bli så  rikolig aed da Stilleha
vskrigen fremdelos koLner  til  krovJ cnorme kvanta av aisLo varcr.-
B32 er et nytt amerikausk tunt bombef1y Dotte or dut trudin ou  stdr sto nv

deRflvveade festnir oor" Flyet skni.settcs inn i StiLchavsrigon og
Ater nva auv.  nilitarcKspertor  uttdlow kan en vento seg enorae resultator av
dette "superbombefly".-


