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yeatfronten:All. tysk motstand  p&-Oherbourghaavergagar  oprohørtgetter at de siste stvrker-nå_  .
Kap de la Ilague overga sig lørdag ettersiddag etter et amerikansk ha,jonettancep. Flere tu
sen fanger ble tatt, små fiendtlige grupner som forskte å unnslippe i småbåter ble alle
senket  av  krigeskne som ventet dem utenfor kysten, Amernrano rne har ialt tatt over  142 000
fanger påGherbourghalvøya. Det tyske motangrep  med  7  panserdivisjoner mot den  allierto kile
Odon avenittet har nu pågått  i 3 dager uten at tyskerne har kunnet notere noen frarogang,

men her 1idd  srere  tap. Den allierte kIlen er tvertimot blitt utvidet under de harde laamper
san  tttkjempes. -  Lørdag  bombarderte krigsskip, hvoriblandt slagskipet "Rodnov" de tvske trop
pe og panserkonsentrasjoner i Caen avenittet med kanoner av største -kaliber. 2.annes styrker
har ødelagt 168 tanks - Amerikansk.e tropper.har hatt en de1 framgang i Saint ./te avenittet,.
og erobret høydaslraggsom behersker bven.

avdelIng . av den franake. inneniandsher har akubt---eine-tyske---lergor- oom revresaller-fordi
--tgekerne-har 4utt sårede patrioter. _ Tonragianighaoren vil forg-frattIden-ekyte de-tyake lang •

• ene  hns  tyakerne ilte•anerkjennergelskarette som str1dende,og behandaer tilfangstagende som
ve4ige

angrep  3 on,o fl y.fragbaser i Normandie og England jernbanemay tronapetransporter9g •
konsentraajener...i Paris, Rouenanrådat, og S for Orleans  Diese  angr ep• 111.e fortsatt. lørdag_
og stondag. General MontgenwrY har rettet en -apesiell de RAP flygoreasom natt til
dar,  rettet et Silntetgjsrends angrou atet en ator tysk tankanegm1ang L Caen.-avenittet,- og dert
ved-forpurrn hele dot tysiT motanarr.  - Natt til lørdag-anggop";475Vtkot3  fabrikker  for-syn- •-
tetiek olje 1 irorheten. av.Peroberg i V.T yskland og.har i de siste netter-logt ut miner i  fiend
-11ge farvagn. yamge ailierte bombenv rettet ,Lørdeg,-og aøndag •angrep mot stg4rtbanene for do
føree1sse fly i Pas de Calaiaområdet . S tyske,fly ble akutt ned mot al1tarte. Idag Ogr  12"
natt yar igjen flygende bomber over S Kng1and og skader og tap av menneskellv er meldt

De ruselas etyrker rydrer-hurtig sernmen em  Minslc, Nø 2or byen-hergraveiake- trep
per  eWmpertrigov, det slate tyske stittepunkt banon.Oraja--Minak, og-rykker hurtig fram.
Russiske-fork,oepser -står mindre enn 561-m fra Minsk dette e.vanitt-.N for Dorieby har -russer-
.ns  gått over Beresina- over en fl3n bred front. Russerne har tatt igjen  de-flyktende.:taake
etyrker og har flere eteder  g&at  forbi deta -.--t-for•Polo•ask har russerne gått over den polske
grense av 1939. Polotsk nu nesten anringet. Rieserne står  .ba ge  85.!on  fra den lithauicke
grense cg den viktige banen DvInak Wilna, og har siden offensiven boganto-tilbakelagt  1/3
av veien til øst Prøyesen. for Minsk har russerne gått over Pru -, 351no V  for Megiliv og
fortsetter framrykkingen, SØ for Minsk rykker russerne hurtig fram fra-Dabruisk og står
mindre enn fra Minsk. Hisserne tok her fredag et rekordantall fanger, 12  000  mann. Det
ble tatt 7 gan,-er s& mange fanger somt ble funnet døde. V for Bobruisk fortsetter den russ
1ske framrykningei fra Slutsk mot Baranovitsche og  nisserne  har  c-21ått en stor kilo i de tyske
stillingene og presser tyskerne nedoVer mot det nye rassiske angrePsområdet N for Pripetelva.
- Irra Mosyrområdet rykker nu russerne frao langs nordaidan av Pripet og har tatt Petrikow.
Det rw-nenske korunikeet melder om 1er ved nedre Dnjestr, og N for Viborg har russerne
brutt inn 1 de finske stillingene i 2oInn dybde, Me1-1om Onega o Ladoga fortsetter den russ-
1ske frategangen.14o landsbyer ble tatt fredag, - • Russiske fly angrep fredag Eirkenes og Petsa-
mo, 7 skin  vå tilsammen 11.o. 000  tonn ble senbet .
 .Amerikanake tropner 1 kystavsnittet har gått over Cioinaelve og står 25-ias $ for Iivor-
no. Syen Cecina er omgått,. Lenger inne i landet rykker de allierte tropner sammen om Siena,
og stod lørdag lokro$ for byen, som det amerikansk e artilleri beskyter. 8.arme har hatt fram-
gang på begge sider av Trasimenosjøen troas sterk tysk motstand, Ved Adriaterhavet  hex  8,
arse under framrykkingen mot Ancona gått over Potenzaelva på flere steder. . Fly fra Itdia
gjorde fredag 2 600 utfall og lørdag 1 oco mot mål 1 N ski-psfart utenfor Jugoslavia,
og mål 3. Ungarn. I den siste tid. har fly fra Itdia lagt miner i Donau og hernmet trafikken der.
Jugoslavia: De vidspredte overasjoner mot tyske  lronnurikasjener fortsetter. MellOm Earajevo
og Conjiz er jernbaneskinnene revet opp og flere atasjoner adelagt . Banen fra Beograd til Adri
aterhavskysten er brutt ved erobringen av Derventa S for banen Beograd - Zagreb. I ø Makedania
har friskarene innledet en ny offenal v.
Det _Sjerne Øeten: I  a  Kina har de kinesiske styrker hatt frarggng ved Mvetkina. n Saivan
er  viktige høydest1.11inger erobret i den mitre del av øya. Amerikanerne har foretatt aegrep
på 2  av de andre øvene i gruppen. Java.nernes bap  påSalpan er 4 ganger så store somde amer-
ikanake, Havneanleggene i Takao på Yormosa  er  angrepet av nattbombere,
Danmark: Situasjonen 1 Kjøbenhavn er tilspiiset . Generaletreiken mot vortforbudet fortsetter.
Da tyskerne fredag skjøt vilkårlig påmenneskemengden ble dot ovart mod vepnet motstand. Tys-
kerne har stengt vann, gass og elektrisitetsforsyniagen til byen, Det danske frihetsråd
faller fullt ut streiken og oppfordrer til at strelken skal fortsettea, inntil følgende kraS
er imøteknwonet• 1) Portforbudet ovnheves. 2) Schalburgkernset fjernes fra Danmark.  3)  Det må
1.1±tt  tas represalier i anlednimg  av  generatstreiken 4) Gass, vnn og elektri sitet sfore yaingen
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gjenonnrettes. 4) Veiene og.jernbanene åpnes.
London: Kronprine Olav  er' etter- forslag fra forsvaresjefen general Haneteen utnevnt til
øverstkawanderende ovet aSle noreke styrker. Utnevnelsen gjelder fra 1/7 inntil videre, ee
nest til første statsråd SOM kan holdes i Norge, General Hansteen viI tjenestegjøre eom
kronnrineen$ neetkommanderende og vil etå over de enkelte vånena ejafer. Eronprineen fvller
41  år  den 2.juni og har åå i 2oår deltatt i etaterådemøter.

Nasietene er for tiden travelt beskjeftiget med ågi det utseende aV at det ik-e er tale am
noen mobilieering, men at det bare dreier sig om en utekiftning av de mannskanene som nå er
uttalt til"nasjonal arbeidsintsats". De tordner mot lathansene som undrar sig sin plikt .  lar
andre bmre byrdene for  sig  aldri har gjort en dags arbeide oe vil ha arbeide 1 'ord og
skogbrUk og anleggsvirkeomhet. 7onholdet stillermed aAdre ord fulletendig på hode. Det har
hele tiden vert klart at den nerske nngdom vil gjøre sin plikt i,denne tiden. Dens plikt er
å adlyde de ordrer som gis av den lovlige norWne regjering og dens orgauer Regjeriraen har
stadit.t)Pofordset ungdomren til ta del i landsgavnlig arbeide bl.a. arbeide i jordbruk og
med vedhoget:.'  .General Hansteen ba om det i det oppropet han sendte til de registreringsplik
tige årgangen2 og Hjemmefront~Ledelse gjorde det klart i ein siste parole Om arbeldsmobili
seringenf at man heller skylle Irjelpe bøndaleam å ligge på skauen uten å gjøe noe. Det
ungdommen nekter å gjøre  er  altså ikke annet enn å ddta tysk  arbeide. -
1 si at'ungianen  lar andre bere byrder  for sig,  er  like bakvendt, Ungiammen står idag i bit:
ter kamp mot våre fiender, en kamp som ikke kan føres uten offer. Det'er derfor bittert for
den å se at den i stor utstrekning atår alene i kannen. Den nekter enhver inneate på tvek si
de.oganventer at også andre skal gjøre det samme. Det har desverre ike vert sånn, og er det
framdeles ikke. De som etter nasistenes påstander nu-dtal avløses av årgPngene 1921-22-23 er

.folk av eldre årsklasser som forlengst har gjort ain arbeidsnlikt og derfor hatt  avløs-
ning. De har gjort sin inneate på tysk eide i kaspen og har svittet anplikt. Det er ikke
mereenn 14nn Sem fortjent at de nu da det e  Inger lønner sig å arbeide nå anlegn:mne •  skal
vere nødt til å forteette. De av disse arbeiderne Som er utskrevet til unasjonal arbeldsinn-
sats" har  it ka bare handlet mot sin moralske plikt, de har handlet ddrekte mot ordre fra de
lovlige norske myndigheter. Det er ingen grunil til å syneatynd På dem seda om de  må Side eavn
VI er inne i sluttkampen. Enhver inneats nå tysk  side  forienger krigen. Det er derfor et enø:
mål am det ikke snart er nå tide å stanse vårt bidrag til Tysklands kamp, og forlangeet  elle
de som har sviLtet nu tar skjeen i den anan hånd og oppfyller sin plikt. Eh ting er I hvert
fall klart; vil de hjem de som idgg arbedder for tyskerne, så må de selvsørge for det ved å
reiee uten å spørre om lov, Ingen nordSann kommer til å melde sig for "å løse dem a.11

Nyhetene man  :3.  uli 1 44.E1.18. o.
Ve$tfronten: Idag tidlig ånnet amerikanerno et nytt angrep fra V siden av Cherbourghalvøya
og sydovermot  la Haye  du Pults, -Angrepet ble åpnet med en voldsom sperreild. Sjefen for
de aiste tyske styrker p. Cherbourghalvøya, oberst Keil, ble tatt til fange på Kan de  la Hagl.€

-igår, Ved Caen har dat eiden igårmiddag ikke foregått noen operasjoner av betydning, uten  ai
ameriksnerne har rettet ut noenkller, Stillingene på østsiden av Orne er blitt ytterligere

.befestet og utvidet og fiendens virksomhet her har vert mindre nå grunn av de store tian han
ble tilføyd lørdag, - På, grunn av dårlig ver har flyvirksomheten vert innekrenket. Noen fører-
løse flyvar eyer Inneland idag Store styrker allierte fly har angrepet startbanene for dtm
Pas de-Calais:'

Russland: TVekerne fortsetter flukten i Hvite Nussland skarpt forfulgt av risserne.- De to ki-
ler N og S for Minsk har begge gått forbi bven og avSåret dens viktigete tilførselsveier. NV
'for Minek har russerne erobret Wilejka og Krasnoje, og dermed avskåret forbindelsen tll Riga c
Wilna. SV for Minsk har russerne inntatt Slutek, Stolbzy, Desswitsj og Slobodka, og'avek&-
ret sambandet med Brest Litovek, De tvat kiler i N og S står S5km fra hverandre. Mene tron-
pene fullfører omringningen av byen, har ruesiske friskarer åpnet operasjoner inne i Minsk,
hvor det ramer heftige gatekamper, I NZ står russerne bare 20km fra Minsh. Onerasjonene
Hvite Russland tiliegges overordentlig ator betydning, man taler ikne am en tvsk tilbgketrek-
ning, men om et katastrofalt agmmenbrudd for den tyske midtfront, Dette elag vil vere  et av
krigens avgjivende dag, heter det,
Italia: Framgangen fortsetter på ålle frontavenitt etter at tvskerne er kastet ut av forein.
kelsesstillinger på enkelte frontavsnitt. S for Livorno er Cicina tatt. Lenger V erobret
idagmarges frana-e tronner det vf-tige hnutenunktet Siena.V og 0 for Trasimenosjøen forteet.
ter også framgangen. Ved Adriaterhavet har8.arme gått over Musone elva, tatt byene Loreto og
Osimo, og står 12km fra Ancona, Sterke allierte bombeflyformasjener har angrenet Messerschm-
idtfabrt-:keneog fl-nlasser eamt oljeraffineriene ved Budapest. Videre er krigsviktige fabrik-
Ler på grensen mellw Østerrike og Ungarn angrenet og jernbaner ved Zagreb i Jugoslavia,

DU SEAL SENDE AVISEN VIDERF STRAFS DU HAR LEST DEY fllt FORSIETIG.


