
XRIGENS G'ANG,
Nyhetene pr • 3/9 1944.
Vestfronten: De allierte styrkene er  i  bevegelse på hele Vestfrcnten for  å  jage tyskerne til-
bake til Slegfriedlinjen. Tyseerne forsøker å trekke seg tilbake fra Pas de Calais, Ardenne
og Argonne  emrådene, hvor de franske innlandsstyrkene rydder cp og har befridd flere distrikt-
er.Uorrespondenter melder at amerikanske styr'er har gått over Mosel  Ø  og  SØ  for Verdun, mellem
Metz og Nancy og har nådd uti-anten av disse byer. Mosel er den siste elvehindring før den tyske
grense. Tyskerne molder om kamper mellem Magin3tlinjen rg Siegfriedlinjen ved Longwy cg Tion-
ville. - Lenger S har amerikanerne nådd kanalen mellem Rhin og Marne K for St Dizler og er-
obret Joinville Sø fbr byen. Andre styrker av 3. amerIkanee arme står nbr den belgis o gron-
Se ved Ardennerskogen› og møter liten motstand. Luxembourgske frieearer har sluttet seg til
de belgIske. 1. amerikanske arme har nådd den'belgiske grense på en Gokm bred front etter Inn-
taelsen av Sedan Den belgiske grense er cgså nådd  Nø  for Montcornet. En meldIng fra en fransk
kringkaster går ut på at 1. amerikanske aluehar nådd Namur og Charleroy, etter å ha inntatt
grensebyene Tournai og Maubenge. De belgie-e kringkastingsstaajoner har innsiillet sine send-
inger. - BrItitee troprer som rykeer fram fra Arras gjennem Lens mot Lille, står  ike e moro enn
15  Mn fra greneen. Viany åsen , hver hanadiske troppar utkjempet noen av sine heftigste hamper
under forrige, s1g or erohret aV 2. britIsze arme. Britishe styrker som rykker NV over fra
Arras nermep seg Calads. V fcr Arras er basene fore de flygendebomber rent oVet ende ved en
stor angeonde bevegelse. Boulogne rg flere andre kanalhavner evalateres. Lenger  V  ryYter
tdske styr'er fra Amiens mot !eysten og stod fredaz bare  3.km  fra Abbeville VedHSommes ut1dp.
Eanadiee styrker stod lørdag langs Sommes nodre løp. Polshe ztvrer rvdder or i de tyte
steudnlommer mellem Abbeville cg Rouen. stvr-er rykyer.-Inn på le Havre som alIerede
er avskåret etter erebringen av Dieppe. I le Havre holder den tyshe garnisenen, 14000  mann
fremdeles stand Mellem Diepre og le Havre er St Valery en Caux erobret. Lørdag ble det meldt
at all organisert motstand 'yar ophørt i NFrankrfe bortsett fra i områdene ved Compiegne hvor
det pågIkk heftige gamper: Tallet på forsvarerne i Brest er nå  ike e mere enn 20 oce og de alli-
erte forsyner seg med,2 coo fanger pr. dag. 250 fly angrep idag kanonstillinger i Brest. -
1 en 'temmentar til stillingen i Franhrie heter det: Det blir ihke lenger utstedt armeordrer,
korpsordrer eller divisjonsordrer fra det tys e hovedkvarteret. All organdsert motstand er
orhørt og de tyske soldatene søcer hver for seg eller I mindre avdelinger tilbake til Tvs-lamd,
Det viktigste mål for de allierte er å nå fram til de tv&re befestningene før tyererne  kan  be-
mannee dem eg de allderte vinner lett dette kappløpet cg har alt bak seg tusenvis av HItlers
beste tropper. ---Fredeg og natt ttl lørdag gjorde det allierte flvv&pen et kolossalt innhugg
i de tyake transportieolonnene og ødela eller eizadet-1500 biler;230  hestekjøretøver og 1  000
jernbaneVegner.1 100 lokomotiver blo satt ut av seiliet. 250 fly ahgrep,søndagLudwigshayen
og joecitbS,angre-) natt til lørdag Bremen.  - På.61  timerIikre det-lkgevært flygendebelber'e-1
over S Englande - Allierte fly har I august kasteteover 140  boo  tenn bembereover tvske
I løpet av august var et eneste ty&e bbmbefly oyereEnglend  eg  dette blb nkutt -ned: - Det-'7
britien ImperIurns tar siden ingen begynte er 1 091 623 talne I -kriesetyr ene.blamdt sjømenn-
ene_og sivilbefolkninge. - Sjefen for de franske drinIandsstYflene-Ile de France,  b.a7" i an-,
ledning av at frans e kvinner er blitt barbert på hodet og Merket-med bejeekors, axsrict alle
mediemmene aV Inniandsstyrhene an-at slIkeinetoder ildce skal:brUkee-og:at de Stm:blit'gePet
i sliet vils bld strengt etreffet, Den første standrett baru*nrt-holdt I GrenbbleMmt 6 bed-

-
lemmer av Darnans milits. .
S Frankriee: Lyen er angått ved kolonner sdm ry-,ixeer fram m6t byen fra 3  keater.AMerns o
stytter,star S limfra byen I S. Styrer scm rykTor Tram fra Grenoblentår .16km fra byen

styrker står rå V siden,av Phone i byens,utkant: Styrkete,.-ø for LYon har gått over Rhri
og oerså-overs:ziedet bielva Aim. Tyseerne har nå trUkhet nesten alIeesine-stvrker S tdr  en
je fra Lven til Atlanterhavct tilbake. Ved MiddeIhavskysten har amerfganske styrker-ry'r-et 12
jmn inn I Italia og tatt VenterniF,lia. En annen kolonne som ryh'nr Innever I landet mot overgang-
en  tli lavlamdet ø for Turin møter bare begrenset metstand.  -eY
Itaida: Den gotiske linje er gjennembrutt på en 3a.cmbred front i AdrlaavsnIttet og allierte
stvreer har aIlerede linjen 5km bei,seF;under framrybaingenMot RimInIe2o1 m lenger fraMme;-og
elettelandet mot Po. S. arme var  i  all hem,:mliehet overført fra andre avsnitt, eg angroPet som
ble satt inn med stor tyngde i for Foglia-elva, gikk tvers gjennem de ty-s1;:c fOrsvarslInjene  ve:
første framstøt. Den gotisee linje vat ike organisert i dybden-, men terreneet bød rå gode for-
svarsmuiiheter. Den 71.tvege  divisjen  Som s'eulde bnre hoVedtvngden av,angreret  er  så å
slettet. I anrådet  ø  for Fireeze har de aliierte egså hatt god framgang. Yellem tirenze og:det
Tyrhenen hav har allIerte styrker gått 'ever.Arno pa flere steder Castelfrancoer erobret og
5,armo ry,,/orvidere fram. Helt ute ved kyston, er Pisa helt 14gt et'gedt stykke

bak  de amerIgansge styrene  soM ryfki,or.fram motIrQea. 2 dagerpå rad hajr stcrcetflvstyrmr ,
rettet angrer mot de .gre-=-kacjonene på Balgan .
Degoslavia: Jugoslavisi:e stvrker kjemper 1,DonaueMrådet.3bver 5 for Beograd er erbbret.
[ Montenegro er tyserne på fulittilbaketog..



øetfronten:  De russiske styrkeae ledtker opp lange Donau med en fårt av 40km om dagen, og Donau
beherskes fra G1urgiu t1I Svartehavet.. Russerne står ca, 101 inne i Traneylvan1a og rykker  e
fram uten å møte saig motstand. Den bulgarske grense er nådd S for Konstanza Da russerne
rykket inn 1 Bucureeti hadde de med seg de rwtenske fangene som ble tatt ved Stalingrad. Fangr
ene ble løslatt og fikk anledniag til å vende hjem.  -.eee for Warsjawa er tvske motangrep elåt
tIlbake ved forstaden Praga, Iikeledes er tyske angrep slått t1lbake i Litauen.
Bulgae1a: Yredsforhandlingene er-nddlertidig stopeeet etter Bagrianovregjeringens tilbaketreden
og regjeringsandannelsen 1 Bulgaria. Den nye regjeringen under agrarpartiets leder Muravief
ansees av de allierte å vaere tilfredstillende da de medlemmer som hadde vanskeligst for å ak-
septere de allierte betingelser er skjaltet ut,
Romania: Sjefen for den rwrereskevåpenestillstandskanmisjon i Moskva har uttalt at Romeeesa
ønsi—igina mob111sere aIle styrker 1 kampen mot Tysklande
Sverige: Det evenske utenriksdapartenent melder at det etter samråd med den norske legas'en
Stockholm har forbudt alle nordmenw å forlate landet uten spesiell tillatclae. Forbudet vil
ikce berøre de frie nordirenns adgang til å reise til England hvis de  får anledning til det.
Utenxiksdepartementets representant Ernst Beeksenlus uttaler at hensikten er å helde tilbake
quislingagenter. Sjefen for  Plyktnengekontoret,  Olaf Helseth. ee utnevnt til øverste sjef for
de norekc poeitistyrkene i Sverige.
Nerge: landbruksminIster Pretheim beklager cegMterkt over sdne tyske venner for tiden. Saken
er at oljes1tuasjonen nå er så vanskel1g for tyekerne at det er blitt nedvendig å ta drastiske
sexitt for å dekee det sterkt økdde behov for genoratorved. Foruten at det sivile forbruk er
skiret kraftig ned, er det giit ordre til å hugge 120  000  favner generaterved 1 tillegg ti/
det kvantum som tidligere var fastsatt for  19144. Alle er klar over at dette 13-te lar seg gjøre
med vanlig arbeidshjelp eg tyskerne vil derfor sette inn soldatet og Org. Todt 1 hugsten.
Av hensyn til transporten forlanger de at hugsten skal feregå nmr de store trafleekårer. Forst-

e meister Stahlmann vsd Re1chkemmleaelatehar av disse grunner fremsått krav om at hugsten  Weeee
foretas ved snauhugging av et 5i  metere bredt belte på hver side av hovedveiene. Det er bl. a.
Visse strøk i østfield og 1 E1dsvoll'- Ruedaltraktene han akter å hjemsøke på denne måte.

Nyheteree, mandag den 4. september  1944.  k1.1S3o
Vestfrtenten: Britiske stvrker har_emgått Lille og byens fall kan ventes når  san  helst. Bretem
har 15.7 - 1--framfra Tournai tileBrUxelles på 6  timer  t. •Leyenble befriet igår aftes, bere 12-
dager etter at Paris ble tatt. Styekene.rykkee videro fram og står bare 161 fra Intworpen ved
Hoen.eialinee er nådd. Britiske stYrker-står ogeå ved Alest eg Audeearde. Amerikanerne sem har
rykket fram fra Maubeuge har tatt Mons og  Står S og 0 for Bruxelles. Pra ferras har'brieiske
styreer rykket gjennam Bethune og ståteemr Aire.tanadiske og pelske styrker hae tatt Abbevill.
og rykket 32km fram og nådd elva Authie. Kampene am le Havre fortsetter. 3„amerikenske arme
har gått over Meuse på flere steder.:St Mihiel er tatt. Ifølge ubekreftede meldinger er Metz
og Nancy orobret.-Det har nå ikke  •Vi rt il,ygendebamber over England sidea fredag.
S Prankrike' Lyon er erobret og mnerikanske styrker står 191 N for  Bourg,Yillefrandhe er er-
obret av franske styrker, sam nå-står bare 175km fra general Pattons arMeer. AmorikanSke. styrk
er har nåell 1111e St.Bernhardpasset som-fører Inn.til den italienske provins Piemonte  e
EttnatZe allierte hax lagt den gotiskeeIenje bak seg og står 1. Adelaaelee ttet fra Rimin:e-te—Pa vestaven1ttet står amerikanernehalvVeis mellem Pisa og Viareggio.pet meldes em itallensk

folkeopetand 1. hele Liguria.
østfronten: De russiske tropper rykkeednftei vestdelen av Transylvane-e alper mallem Ploesti

og trasov og står  6ok.n fra Bresov. 401 m  til.av Donaezt bredd langs Bulgarias grense er renset
Og russerne forteetter opnarsjen. Irenerykkingen mat Jugoslavia fortsetter.
LeRese.ayesee  leetos tropper har igjen brutt 4 av de hovedbaner tyskerne må bruke til  1  Aretten,

Romania: Den rumenske frededelegaajoni Moskva har fått fullmakt til å undertegne vapenastillk•

atandaavtalen med de allierte.
Yorge: Utenlandske meldinger am kameer på enkelte steder i Nordelorge blir ikke bekreftat på
rtEWailignorskhold 1 London. En effieer fra den norske overkammando advarte i. en radiotaleig
mot en for t1dlig militmr opstand. Det må bare foretas-aksjener i forbindelse med allierte

operasjonen: og bare etter at det  er  gitt kaar ordre fra den allierte over-ammando ved Siseehew
Pi and: Pinnland og Sovjet har.etter avtale innstillet kampene på den del av fronten finnen4

holder fra kl.  S.00  imorges, og31nnland har brutt dee, diplematiske forbindelse med Tysklandej
Tyskernehax fått beskjed an at detys7'e-troppene vil blet avvetnet og utlevert til de alliettL
eamekrigefanger hvis de ikke er  ute  av-laadet innen 15.september. General Renduled har
at de 160  000  tys ere som står leLLTinnland skal være ute av landet dnuen den tidog'erVrkeni

bar i all hast begynt evakueringen inn.4  Norge.,- :Meddelerjan dn-at  Pennlaad endelig har!

tatt skritt 1 retning av fred vil vekke admindelfk,glede Norge og  hele det'ner3kefelk

sker at regjeringen må ha hell med seg 1 sine bestrebolser på å bringe2ineland ut  av  keeige:
og ser det som et godt tegn at Russland i1r.1har lerevet betingelsesles kapitulaslon.

DU SKAL SEMIE AVISEN VIDEREe$TRAKSIDU HAR LEST DEN VR FORsiZTIG .


