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Ventfronten. Amerikanerne er gått over elva Saar På 4 nYe steder,mel-
lam Merzig og Saalautern-- Allierte infanteriatyrker er rykket 10 lm fra
og kjempår i grubebyen Sarreguawines. På et sør];.gere jnnbruddssted er 3
arme støtt fram 4 km paa byc.k emraarde,på en 15 km U:æci front©

Ii=ske IeJukaksotyøker har e±obret• 2 viktige fje11pass
i Alsace og behersLer kde)jellkjeden d Vegeserne.- I Aachen-
Området er det ingen forendmier av betydning,- På -nordfronten er Berg-
steid ved elva Roer tatt av de allierte.
østr=ten.

.2/3 av Ungarn er i russernes hender. De har erobret by-
en Szgetvår i Sør - Unsarn og tatt 3 byer ved. Baiatonsjøen,hvorfra de fo,
setter :rramrykklge:n.. Avstan fra den østrri_kske g=2,,sa er nå mind,
enn 80 km, - Ved Donau har Sugoslaviske patrioter inntatt I1ok,95 km
fra Reegrad. •
Italaa, _ .

.Ravenna er falt. Under voldsomme kamper,fortsetter
arme sine framstøf- Elva Lamone er forsert sør for- Faenza. Et betyj•:,-
lig bru'dode er opprettet,og de allierte rykker fram på bred front.
FlILefly;yuo, =)).

Det tyske jerbanenett i TIest-TySkland er.en meget kom-
plisert og sindrig erKE:ue son det ikke er lett å ta knekk,øn på, Tys-
kerne ber en tac]akL-or cu2.Je til å  akjalte ut em.,øaea.;rJ: sUadjcn.Og‘Ldiri.-
gere Unfikken oVer r01 r )e allaeite eu-fdlit
på og er derio: tun tOr en nori-stGp bong av
i VesU - Tyskland ute,n.:H132kice,' Dt:t; 1-:a.gires iøs ekiftetomter,»okomo-
tivea,^ueuer,jerdbd.nilMåjøø,for 1.kke å snal4e em fatradkor
av sy:J. m_sk Dc,T; fo-yiyer.at de tyske jer'flLanbarbei.denie knizr-
rer mere høyIydt over å være nødt til å arbelder der haor de
erte bember hardast.

I løpet a,v det,siste døgn nd-PLeunaverkene ved Mersebut‘g
og skiftetomter f Bielefeldt angrenet av tunge amorøkene berebefly
,eskorterL av like mange Ved hCilys dkE RAP-maski
ner v,)penfabødkker ved .P.flaP. ri, En stor i'N;ere kr)m for en
garn' L La vinE;ers: foDsvare hovedsta»:en,c deyc kom ttl'•heftige
karoeer, - 91 tyske fi:* ble ned.- .Foruten- de ovennevnte,ble Hnm,Lud-
wiEskafen,Zeuss og N.Jrnberg angrepet.

-Utenriksm».nenter Trfle Lie talte igår i radio fra London
om sitt• besøk i Sveage alle kretsar i Syorige;sa utenriks-
ministerente je i en 11.7e:Jda saa,efal.else  de,7. nør-eøa fcJk ag en Et'-
gende fc“.; flY*re aver d3t som skjer i Yclr.e 112,i± ci,r; -,renske
heter dreXtøt, ;-,:ad_søren en rekke r;lle hersker
der fulleteUdMe, en».Mt mel'om de tm parter, Af  de
mål som kæs De nornke fltdannelse
og og financlie  2p,(5211.  har dNa

-norSke rc.:,9r1hjG cLar norske
er SDL1 føize derar r  st-,c,kt nr,t r.TH: lgn på

100  rilLH.E'nli  kroner s(t n.?.,t2t7) hal ftt a_ddriing til å opta i
Sverige,bety -r derfcr on stcr :fprdel f,32 regjering
stillet seg i de økwAilliske spørstMell.meget imotekåøJilende og vilde gjøre
sitt beste for å hjelue, .
• Bra SVerige'reiste:utenrdksmi_n4eren,som kjent,videre
til.Rnsland,hvor han høVeltil å framr-en takk til de russiske
tropper for deres bidm t}11 frigicrolsan iøeeae.:,CLex:rait ble de nor-
ske representanter møt..; med,storartet

• norske folk ble'hyldet for sin_innunta'. e;yeasmi 3 forbindelse
yded frigjøringen eY-Plorge ble drøftet..,- utteilte tilalutt:
Et godt forhold tl.Sovjet-snmyaidet ilbli en Jiv hovodhjørneatenene i
kro-ruaR ntpnvi l=n1 ti k:r 'ptt p-T,  kri p-pri



Allierte fly  .
har satt 5 tyske skip uten Sognefjorden ibrand igår.- Under

luftangrep i ytre Oslljjord forleden,ble en tysk minesveiper med 28 mann
senket på Hortens havn.
Fra alle kanter.

I Finland er det oprettet et korps av frivillie finner,s:g
skal til Norge og kjempe mot tyskerne.

Alle chefene i den svenske Armekommandoen er sammenkaidt
til et 3-dages mete. De er erste gang et slikt møte fbriner sted.

Igår for 6 mådeder sjden gikk de allierte iland i Norman-
die. Tyskerne har på-aenne tgden mistet 3 millioner mann i falne,såreter
og tanger.
.Fra vår e en front.'

doktor Stang Wolf,som ble sendt nordover for å ta seg
av de tvangsevakuerte,har i et brav gitt en skihdring av hvordan han ser x
på den nord-norske befolkning."50'1: er half-cast kvener,lapper og asiater",
skriver doktoren. "Da moralen står på et lavt stadium blant demler det god
grunn til å frykte raseblanding. De er forte å bedAre og lette a besvangre
Særlig opprørt er doktoren over en deportert som mistet luen sin i
I bevisstheten om at dette var en av de få eiendeler han enda hadde i be-
held,hoppet stakkaren overbord for å hente luen. Så ble det satt ut liv-
båt og to timer etter fikk man liv i mannen med luen.

Det meldesforøvrig nordfra at det er gitt kontraordre m.
h.t. til avbrenningen av resten av Hammerfest. Imidlertid er husene  plyn-
dret og ranet så grundig som vel mulig. Blant stortyvene merkes den så-
kalte evakgieringsobaf Preuthun,født Hellesen,som personlig har forsynt seg
med konsul/Robertsons flygellsom ble plasert Mmbord på redningsskøyten sog
deporterto de evakuerte. Med slike folk i tjenesten er det rimelig at
rerne Whist og Jonas Lie uttrykker sin store begeistring om evakueringens
vellykte forløp.

Mandag morgen kom 3 menn inn i en leilighet like ved Aute-
motilhuset i Bygdø ålle. Mens en av dem "holdt opp" leilighetens beboere
med gevær ute i kjøkkenet,stilte de andre sag ved vinduet. Rett over gor
ten bodde den beryktede ansiver Finn Kaas samnen med sin svoger statspoll-
tjfullmektig Voigt. Da gardinet ble rullet opp x i Voigts leilighet,
smalt en rekke skudd fra det motsatte vinduet. Desværre ble ikke Kaas ram
flet,men Vmigt unngikk ikke sin velfortjente skjebne. Han ble drept på
stedet. Voigt har vært en av Gestapos ivrigste hjelpere helt fra 9.ap-
ril.- Umiddelbart etter attentatet ble ns-lægen dr. Hans Engh hentet for
å lede 1ikskUet. 'Han var ledsaget av 3 statspolitibetjenter som var vep-
nqt til tennene. Selv hadde dr. Engh rovolver i hånden,da han gikk inn i
btlen.

Disiplinen blant de tyske soldatene i Norge er sterkt ”k-
1ende. Det er ikke sunflor kampmoralen å pleie sankvem med mordmenn.Na
er det til og med forbudt for tyskeren å være qammen med de norske jente-
ne og aorske SS-folk.- I Arendal nektet nylig flere avdelinger å gå om-,
bord i en båt som skulde til Danmark med krigsmateriell og soldater.

Om norske barns skote  idag forteller en folkeskolelære-‘
rinno fra østkanteni--71 er vant til a se litt av hvert av dårlig skotøy.

er det værre enn været. Såsnart barna kommer innenfor skoledøren,
ber de: Frøken,får vi lov å ta av oss skoene? De er så for små at de
greier ikke ha dem på seg ett minutt lenger enn nedvendig.

Enda et nord hadde tyskerne på samvittigheten forrige
gke: Landbrukskandidat Plnensol ble skutt ned av en tysk soldat utenfcr
/fisterskjelleren.
Kamobud fra HL.:

Du skal aldrig glemme at vl er i krig,og at krigen gjel-
der vår eksistens som nasjon og vår rett til å leve som frie mennesker.
Du skal være beredt til å bringe de samme ofre som soldatene og sivilbe-
folkningen i de allierte land dagli bringer.

Send avisan videre:


