
KRIGENS GA.X G.
Nyhetene pr. søndag 25/e 19411.
Vestfronten: Det endelige angren mot CherboUrg er begvnt, og amerikanske tropter kjemner

byens utkant mindre enn 1km fra bygrensen. Hovedframstøtet mot bven gjøres av tronner
som ryk Ner fram fra Oeteville og disse behersker høvdedraget S for byen hvorfra de kan se
havnen og kaiene. Dette nøydedrag betegnes som nøkelen til Oherbourg. Andre trooner rykk
er fram på en 16km bred front  ø  og V for bven og står få km fra havet• Tyskerne yder for
tvilet motstand. Porsvarsverkene rundt byen Var en Maginotlinje i mindre format. Tyskerne
kjemper 1. underjordiske bleMl.hus av kelleeale diMenejoner, men blir drevet ut av flammekas
teravdelinger, t et enkelt bunker ble det tatt joo fanger Et tvsk fors& p evakuere
tronoer sjøveien er forhindret. Den tyske kommandant, Sch1ieben, har gitt ordre til tronne
ne am å kjempe eller dø, En stor del av troneene følger egså denne ordre, ng overgir sig
først etter å ha skutt den siste patrou, mpens andre skjøt sfne offiserer og oVergav sig etter
at allierte fly hadda kastet flVblad ever byen.
Tvskerne har gjort etkraftig angrep -fraS ved Oaihttan for å'bryte gjanom amerfkanernes
korridor og Unnsette Oherbourg.: De heftigste 1:aMper på fronten mot S utkjemnes stadig ved
Oaen som nu bare'er en ruinhop. Månge tyshe motangrep. er Stått.tilbake.. Brdtis:fre tronner:
har på ny inntatt Tiarttifleul.l.es eg voldsomMe.kamper er i'gang • Under kampene LNorman'
die er 1 tyske generaler fait Jyskarne hevdet et mediemmer av Org. Tedt som
sivil orgarisasjon, er tutt aherbourg og trUer Med å se-yte det tddobbeltanantall amerika -
nere hvis det vdser stt &vmSdfSre riktighet.
Lørdag bedret vetfo~dene sig og flyvirksomheteztbia igien intens. Jernbanemål og fl:T-
nlasserliLampemrådet  ble kraftlg angrenet, likeså ble tysi"e kanonstillinger og bunkers i
Oherbourg belagt med bomber. Lørdag ble 22, og søndag le anlegg for flybombene anzrenet i
Pas de Oalatwområdet. - Aorske Spitflres e40t.dgår ned 4 og skadet 1 av 12 tvsbe jager .
flv oVer rbrmandie uten selv å. lhde tan.
Frankrike: Den frans're hjemmeher legger store hindringer i veien for de tyse forsvninger,
og har ved sabotasje bragt telefonsvstemet i ulage. Mange' jernbaner er lammet eg et tog
lastet med førerløse fly er blitt angrepet og 5 vogner ødelagt. - Sjefen for Gestapn i S
Fratkrike  er  henrettet av franske partisaner.
Italia: På vestwsten har franske og amerikanake styrker hatt god framgang på bred front.
Langs vstveieï er Follonica erobret, og framrvingen fortsetter. Rekognoseringsflvgere
melder at tyskerne allerede forbereder sig nå, evalmere Livorno,,s(aledes har de begvnt å
tilIntetgjøre havneanleggene. - Lenger inne i landet har de allierteerobrei Roccastrada;
samt en rekke latdsbyer på hovedveien tll Siena. Videre har S.arme nådd østbredden av Om-
bronifloden. - På midtfronten har, g,arns fortsatt framrykningen  ø  og V for TrasimeneXsjøen.
Tyskerne har satt'sig fast fjellstillinger og yder braftig motstand. - På Adriaterhavs-
fronten står de alliere 24.km S for Ancona.
Middelhavsflyvånnet har i de siste dager konsentrert sig om jernbanemål, bruer, flyplasser,
og tropnekonsenttasjoner bak fronten i Italia. De har desuten bombet militære mål i Jugo-
slavia og strategite mål i Rumenia. Det onplyses at det skin som tirsdag ble angrenet
G enuas havn var den 36 coo tonn store oseandamper:.!!Rome).' soM ved Italias kaPitulasjan ble
ombygget til hangarskin:- Det meldes at sliflpet bIe eterkt skadet ved flere treffere.
Tysks forsterkninger tMekkes nu fra Jugoslavia og Ungarn til Italia for å fylle de store hul-
ler i Kesselringa armeer. - Den italienshe motstandsbevegelåe melder at det er brutt ut
generalstreik.i Genua. I Piemonte og Liguxia har partisanene vert i hård karn med tvskerne. -
Partisanen• i N Italia har også avskåret Simplon linjen. S for Bologna har en stvrke o ca
4 000 mann samlet sig i fjellene for å kunne støtte de allierte under framryltingen. Den
tidligere faeisti&-e neldtiminister 1-Roma er blitt hatt til fange av partisanstyrene ,og
han er nu overlevert'tll-de allferte myndigheter.
Juggslavia: Et komMunie fra Titos hovedkvarter melder at partisenstvfkene har hatt.god
framgang i T Italia, og tatt meget krigsmateriell son bytte.
Russland: -RdSserne har brutt igjennom de tyske stillinger  oig.leRet 4 store åpninger i fron-,
ten. N for Witebsk er det slått en brese i fronten som er bred og Uoksidvn.-og rusSer-
ne har nådd-Dvina i en bredde av 35km. De to på hver side av Witebsk haravshåret jern-
banene Polots'T og-WitebsY - Orsja. De truer med å emrinse bven, og  atar  nu mindre'
36vs fra hverandre. Lenger S står russerne mindre enn 2ok.m.?ra Orsja hvor de har brutt i .
gjennom i 151-m dvbde. De ståx også 4o fra Mogilev, dette aVanitt har de sIått en bresje
i fronten som er 5chn bred.og 2&-re dyp, og gått over .7.:anja. På den fins?-0 front har den
russiske Ladoga flhte gitt kraftig støtte ved engrepet over SVir, og elven errau ov-rskredet
i hele Sin lengde . Busserne har rykket 3o1m frameg inttatt 2on steder. I Vlborg sektoren
har finnene antendt store si:ogbran,ter for å forsinkn dét russiske framgang, - I den siste
tid er det lait senkrt 54 skin deriblaudt 2 destroyere. - Valgene til det øverste Sovjet er
utsatt til juni 1945,
Det_fjerne østen: Den amerlkansbe flåte har eidin forrige søndag senket 4 japanske hangare
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Den tys1.-e Transocean lgorreseondent I Toio shrivr r at densom har Sainan,har sam'' g

tIdig luft•og flåteherred~et I det vestlIge Stiilehav. BvIs wnerikanerne erobrer denne sr-
kommer bne Javan og Pilsiflueno under de tunge bobeflys kontroll.- De dmerihahskeorerasjo
ner vå øya • harfortsatt frwngang.
I Bunna har kinesiske trorover og engels': lUftinfanteri trengt inn  i  Mcang Jananernes til
baketreknIng I Eohimaomrket fortsetter.
England: Admiralitetet melder at'den norshegibåt "Ola" på nytt har utderloet sig under na
truljetjeteste I nordlige farvann Den har sethet 1 forsyningsskin på 2  000  tonn og sansvn
ligvIs l•på 2  5oo  tonu, samt Skadet  I  stort forsyningsshin p g 000  tonn som giPki en sterht
sikret konvoi-utenfor norske?psten, har dermed senket  25 000  tonn på  9  månader. Kan
teinen og da audre off1serneisr alle howet til England etter at ?gxigen i Norge var aveluttet

Tiden som komeer.
Krigen er kommet inn i s/n avgjørende  fase,  flle er klar over det, og alle hrefter blir satt
Inn på alle fronter. Tvskdand har fått krig 1.1g's bare på to, men nå. tre, ja fire forehjell-
Ige front:r, og kampområdet blir stadig utvldet, Det er denne situasjon tveherne har fryk-
tet og de vet a kamven er ubøneherllg tapt. Men en tapt krig betyr nasismens utslettelse.
Dette vet også våte hjemlige tasister og det gjør dem desperate i frykten for den rettfer•
dige dom som ventet dem VI vet-at nasistene forbereder nve aksjoner etter at arbeldsmobi-
liseringen er blitt en fiaskt, Først og framst blir alle i ""den farliga alder" arrestert
hvor politiet konner over dem, cg det er meget viktig at de helder :eig  akteit Og svredt ut
over landet. Derneat forberedes en aksjon for få det norske folk til etter trusler og
prooaganda om "bolsjevIftspøkelset" å gi nasistene sin tilsynelatende=tilslutning.
Den"Illegale". presses epvgaved denne 7-oaev er fornoen å  Ei  nyhetene fra London,å evelse fol-
ket sammen ved å spre varolergfra Hjemmefrontene Ledelse og instruksjoner fra den allierte
overkommando, Xed hrigshandlinger i vårt-land vil denne onpgkives betydning 251cesI høy grad.
Det er derfor av største betydhing at alle blir delaktig i pressens meddelelser vedsn hur-
tig og nøyaktig distribusjon under utviselse av den største'fotsiktighet. Finn en, helst
flere, sem du kan stole Vå og lever avisen videre til dem Vi ber våre lesere hjelve
slik at distribusjonen blir helt effektiv, I en-tid da hurtig spredning:av vUgtige varoler
kan vere avgjøre:de.

Whetene mandag, 26.juni  1944.  h1:18:36.
V estfronten: AlI organisert motstand i og omkring Cherbonrg tr Opphørt. Før de alllerte:
tropper glkk til angrev satte de inn med en voldsom hanonade fra flåtens tyngeteskYts  og det
grove artiller1 på land, mens store flystyrker hamret løs på de tyike befestninger i.kontinu-
erlige angrep. I de sIete  24  timer er det tatt  3 400 fanger cg tyskerne ouSr elg fortsatt
hundreVls. Det ytes kun spredt motstand  på •3  punkter, og 4  tyaba divisjoner er smadret i

byen. "Cherbourg  hat Frankrikesstørste havng og trobringen av den betyr at krigen i V går
inn i en ny fase. Verdens størsteskip som benyttes som transpfrMskin kan nu losse materlell
og tropper ddrekte nå fransk jord. Elsenhowers operasjoner vil fra nh av utvilole sig til en
hovedeffensly jom vil støte dvpt inn I Frankrike og ødeIegge de tyske harer.

shr  Seulles btetlmorges britiske og.canadiske tropver en hraftie offeneIv, og har
hatt god framgang 35 tyeke tanks er blitt øde1agt.-Allierte flystyrker fortsetter bom-
bardementene av jernbaner*brUer, 4mt.gerplasser, flyplasser, -tropnehonsentrasjoner o.1, med
godt resultat, Aoscitos -angrepInatt indueflinål V forDuisbutg og fly fra It?lia angrep Bn-
dapeSt foruten I kampSenen. - Noen førerløse flv vax Inatt over Sngland.
Russland: Russerne har nu brutt gjennom den 35ol'm lange frontenmellom Vitebsk og Pripet på
7 steder. I Vitebsk raser det nu heftige gatehamver hvor restene av 5 tyske divisjoner er un-
ringet. TVskerne har-tapt lo  000  mang I kampene ved Vitebsk de siste dager. V for byen er
15o steder erohret, Ruseerne har satt oVer Dvina i 3o2 bredde Lenger S står de bara  131m
fra Crsjå. Bresjen ved Mogilev er 751rmbred og russerne er gått fraM  3clem.  Tsjausi er inn-
tatt, Ved Bobrutsk har russiske styrker brutt igjennom i gokm bredde og gått fram 35hr.må 2
dager Ved Rogatsjev har russerne gått over Pret. Mellom Onega og Ladoga har de batt nv
framgang N for Onega har russerne Aått over Ostenelva cg har tatt  2  stasloner nå Mnrmansk-
baneu, Rele kanalen til Hvitehavet-er på ruesernes hender fra Onega.
Italia: De all1erte tronter vedlikeholder presset mot fiende og har gått fram flere steder.
5.anme harinntat: havnebVen Plombino rett inn.for Elba 6okm fra Livorno, Styrket smm
fram nordøst oyer fra Grosseto er over halveis til Slena. Branske styrher har gått over Om-
brone Og tatt Pa7anico. g.armes tityrher har under hårde karper inntatt flere landebver.

formasjoner ryk-er fram mot ND, fra Foligno.
Det allierte luftvåpen har foretatt ?raftige angrfp mot,jernbanemål mellmn Genua og Svezia.
Norge: 1,ørdag MIddag ble en mant funlet i shogeg ved Holmenvlien. Hanlar shutt gjenolom ho-
det med 3 sLudd. Det viste sig åverektnera  ingurdolbstisom er'hjent fer å vvre en meget gor)
nordmann. Man altar at mordet jr enkevaaht av nasistene. Metoden er jo vil fra det
dane Schalburgkorvs for å shaffe uønskede permner av veien.
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