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De allierte hæem.e .gekvest og est har  e4r.  -h:.tTeranUre.

General Gisenhower sendte tgåraftes ut følgente meddelelse:
"Våre syrker på bakken har fått samband med hverondre. 26.arrtl k1.18
mettes sjcfene for en arrJerikahek 41.171sjon og en russisk 2:ardedivisjon
Torgau. De forbardlet om g:jonstdtg utveksling av allierte fanger. Den
ferste kontakt mellom de to allierte hærene fant sted allerede 25.aprtl
k1.16.40,da en amerikeusk løytnant og 3 mentge støtte på en patrulje fra
et russisk regiment."

"Dette er et av krkens stoTe øyebltkk," uttalte guneral Wileon
tgår, Han mtnnet om russernes-0000 km lange marsi mot vest og om brit-
erne-s og amerikonernes tnnsats: Mortgomore  felttug  I Attrika,landgangen

Prankrike,nedkjempelsen av Siegltmtedltnjen,oergengen over Rhinen og
ødelegpelsen av den tyske hær,vest fot 611Tfttn.

Det vcr et betamTenOe øyebllkk,de meddelulsen ble kunngjort
t radjben. Forret kon den knarpe beskted cm at de to hamene var møttes.
Så lød en strålerrte sejefsfonfare tom ftkk det til å  gå  koldt og varmt
(Tieenom en av takknemlIghet over et vi er så langt. Dernest lød
stemmerEtter lange,sittsemmr ferder t il l'frn:ds og til niøs på nange for-
skjellige kanter,her vi fålt, Hamband med våre ellierte og har rakt hver-
andre henderoe. Nå vtl vr opegave bit å slå ned den tyske motstand som
ennå er tgjed og utrydde nantsmen. Rtkedige styrker står til vår dispost-
stongså vt kan løse derne orpgave. V3 hoor møWtes med våre allierte 1 sant
kameratekap. nå sier vi:"Alle mann frem mot ftenden," De siste ord
ble fulgt ev et brus av toner:Den engelske nasjonalsang. 1-,eretter talte
den amutteneke uteorieksminister Stettjniustog "Star Opangled Behner"
ble spilt, TilCutt kom Molotov srmi endte med ordene:hVi hilser våre
djerve •ii1iemte,"
Krtgsfronteno,

Det er folksrelsning i. Italta. itakttsk talt hele Liguria(med
dur. ttalienske Rtvtera),Plémente og Lombardja er i motstandsbevegulsens
hundorld.v.s, at Genua,Turjr,Mtlano,Brescia og mange andru byer or bu-
frt d av de italteeske patrtoter. I samband med don aillurte ovurkomman-
do har den ltallensko befrolseskomite seret bt en proklemesjon om at den
har tatt admintstrasjonen 1 helu Nord-ttoria,inntil dd alliorte trop-
peno kommer, Det tyeke rof-svaret er brutt totatl sammen,

Genural Schwertn kom t bll tll tr allterte og overga seg med
hele sin stab, hvtte flagg hetses ovoralt. 60 000 tyskere et nitttl tatt
til farrre. De itoltenske nertriotene  som  rykkeio serovbr,har fått kontakt
med 5. og 8, arme som er nå ilmarsj noTidover. 5. arme har tatt Regg14,
Parma og Genuachvof befTl olseskom ttenn alt hodde instell.rt  seg).t.  Gunua
lelapitulerte den tyske kommardenten med 7000 mann. Flåten oT,n.rge  seg  llke-
ledes.- 8. arme er gått over elva Adtge oe ar •robret Padua og Vercna,
som er et vlktig punkt på Brennerbanen. Ettrr inntagelsan av Vorona or
8. arme rykkut fram ttl Gardasjøen.- KrinLkostingen i Mtleno som nå ur
overtatt av patriotene,moldte igår at •ussoltrt ble tatt ttl fange,da
han fersøkte å kOmme sep, over tii Svolts.

I Burlitt raser kampone vIdere med milti størte villskap,
Byen er verre mrdfaren enn bådo Stalingrad og e'arejeva, Urn tyske mot-
stand er ikke avtatt. Allikrver presser russerre seg fram fra kvartal
til kvartal. Den omstridte Gerlttzer Bannhof ere orobrot,ltkeldes vilia-
byon Dahlem. Det kjempes ved iblitiprefekturet på AlexannbrIlatz og
umiddelbart foran Unter den Ltdden og Tiurgarten, RegjeringsbygnIngøne
i Wilhelmstrasso beskytes uopphørlig.

Nord ror Berltn tnhtok Pokossovskts stirker torsdag 3tettin
og Schwudt,hvorotter de glv.k over Oder nK rykket 30 km fram mot Frenz-
laufnær grensen tll Mecklenburg.Uen storr, lomma Stuttjn-Berlin-Damburg
avtegwr  seg  nå tydelig, Spennmnde blir dtt å su om det blir dd allierte
ellur de russiske styrker som fø-st når fram til Østersjøen.
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• 2.britiske arne har,etter voldsomme kamper erobret Bremen.
Skotkke tropper er iferd med å rense havnearrådet,og sekkeptpenes toner
blander seg med de befridde utenlandske arbeideres hurrarop. Bremen fram-
bTr ey fryktel t gere bilde pA ødeleggelse enn noeo annen by.- Brttiske
garded f vfsjone- rykker støtt fram mot 1br merhaven- og Numburg,i helene
på de •lyktende tyske kolonner,som 1 kaotisk uorden søker å redde seg
over ttl Danmark.Tvekerne I Eanamrk gfr inntrykk av fkke å vite hva de
skaYgjøre. Soldatene bevder at de v fl  legge ned våpnene hvis egenslk-
mennene og amerikannrne kommer,men kfempe hvis raseere kommer.

General Patton rykker fram gjennem Bayern 1 et tempo som
tar pusten. f r a en, tter å har erobrot Tfrfgensburg,har ban strakt ut en
lane. arm forb1 Peseau over den østerfetkeke grensa oe støter fram mot Linz,
som fra øst trues av Tolbuchins  hffir.-  Lenger nord har sty/ker fra hans
3. arme stormet Egor t som nyter en  tv'lsom borømmelse som dea by hvor
Henleln stsrtet stn aksjon for Sudettiskernes løsrivelse. I dette avsnttt
står amerikanerne 50 km fra Ptlsen• I' rett linje østover fra Itlsen har
rasserne erabret PrUnn,hovedstnden 1 Bøhmen,hvor bl.a. Fleodi-verkene be-

a-Tart-r-g -er 14 000 mann 1 den tyske rustnIngs1ndustri.
De frenskestyrkede rykker hurtlg fram i ferskjelltge

retninger. På ot punkt stSr de 53 km fra den østerrikske grensa.- Ved
Bodensjøen na.rmer de seg Friedrichshafen, nen tyske Bodensjø-flåte har
evergitt seg til de sv•fetstske mynd t gbdter og er incerndrt.- En underlig
scene ble utspilt ved den sinitsiske Tensa forleden,da marskalk Fetain
ble overlevert til de fransica. nynligh.ter, faris' milttærguvernør,general
Lønig,var tflstede. Da marskalk fetain ville rakte haei hånden,avslo han
å ta den. Et fransk kompanet sto oppsttlt med geverlåpene nodlsom tdgn på
mllitar fornedrelse.
Krtgnes slutt NorEe.

-Ettersom krtgen l'Tysklnnd går mot slutten,drøftes dot
stadtg livligere hva som v f l skje t 1\lb.sd  4 den nærmeste framtid.C.pørs-
målet er bl 4 tt ytterl fg ere aktuallsert ved radlomeldingene ow at den
norske regt_ring fra London har henvendt sez til don svenske regjering
med anmodatng om interv nsjon.

PølgerHe mulfgheter må tas i betraktning ved drøftelsen:
l)Slutticamp 1 Norgo 'før den egentlfge kr,g i Tyskland er avsluttet.fut
er nop e sannsynlie  ar -Zrotte vil skje. Men om det skufle bli fnvasjon 1
No t ge,mens kampen ennS nSgAr i Tyskland,v11 selvfølgeita T,fiertges inn-

-treden i krfgen eed ardep fra øst,samt'el,e  som våre egn og allferte
angrtper fra sør,vnt oe nord,kunne forkofte kampen meget. 2) eGuttopp-
gjør I i jorge når i'?ebrmacht som ,nhet har opphørt å kjempe i Tyskland.
Dt er d.mane sot er aktuell. Utv"klingen koeier da vesentlfg
til A bestemmes av hvn  r ehrmacht i Norge gjør. Hvis ç tyskc hæretyrkere
da nedlegger våpnene,blfr det et sluttoppgjør slik see vt cnsker det,
uten kamp og ødel.ggelser. Aeent tal•r for at dette vil skje. Scfmste:/mlge
rktatiatEmax opplyeninger viser klart at det store flertall fnnek 'aehr-
iffacht,såvel som innen sttfladmintstrasjenen,fkke vil kjeepe videre henr.
Men forholdene kan tenkes å utvikle seg slik,gjeefem provdkasjoner eller
vad'dfrekte angreplat den krigstrette tyske Norge tvinges ttl
kamp. Da kan Si;erlges tfme være kommet.At svenrkene und(er dw omstundlg-
hoter kan torbli passtvolkan vt vanskolig tro. eet vil trum:Uttære hensyn,
hensynet til Sverlees esne fnteresser og dets plass i framtidene Europa
forby.
Fra alle kanter,

I Fredertsta ble 6 av byens borgere skutt siste nke.
Da moddelelson om ugferningen kompia byens -befolkning øyeblikkelig ned
arbeldet. T lønet av en t f me var generalstreiken total.

Sevss- I nquart,som undslapp fra Foiland,skal vmre .koe-
met til Norge. - Den tyske elessesjef,g‘neral nittmar ter tett til
1 Bdrlin. - Ednuard trerriot,ttdlteere borgermester 1 Lyon,er befridd av
de allterte.


