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Lendohn, 19 ås, 44, k1,6.30,

:Agen og har omtrent rerset hole byen

for tyskere. Generel Patch's 7, ameri-

kanske arn0 rykker ånr i Ffalz på begge

,sidar avis semboung, oj tusge tanks

_står t heftie, komr med 52egfriodlinjens

k.3 ssentter,

LOFTKRIGEN, Sejden seindag har tyskerne

faretatt over 000 f1yutfall pr. dag,

hviiket er debbelt sa meget scm tiOligore,

men ellikevel bere 1/3 av de ellierte mn-

skirers degliase utfell . dno har 1.100

ame.iinanska fåy, hvoriblant 500 turge

bembefly, enårepet skiftetomtore i KO•lo,

Koblenz, Veens og s,adre eteder i Vest-

:,yskland sem er.av viktIghet som forsy-

ringssentra på merikanske armåås front.
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f‘J.g'‘ -‘ Tirsdeg, den 19, deserher
at
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LoOdon, kl 9,30.

VEST„ De tyske ectangrep på en 93 km. A:. ezte fly fra Itelia, som Vare på tokt .

bned frent meelom Nur ng den lusene•erg- mot oljeså1 i Ust-Tyskeand, ble angrepet

she onenes hvr hatt ry frerjsrg. 1. aee- av oa. 100 tyste jagere. Etter å ha skutt

r rikarebb srme her i hele natt vint utsatt ned 48 7v des og jaget resten på flukt,

for kraftfe rress og her mattet trekSe forts7ttes turen som hadde som hovedmål

aeu eoep ko, tååbeke, 2yotåenno er brutt oljereffinerieno å Bloenhameer og Cdortha]

inn i eeigio ved Vonschaui kvor de har i'dvre SchIesia Ofd Mor,-Dstrava i Ts5ek-

hat-ydelig terhsngvirrIng, og ved koslovakia,

Det 3, iencrodd i de alliertes ÖST, I Nord-dst-Ungarn rer ruoserne nådd

åånjer he'r fennet sted i n'arhoten av den elovakiske grense på at  nytt  sted nor<

Serterneeh i Loxemtn.rrg. for Nliskole oc or innon synsvidde av

Seameral fatters 5, amerikanske armé er . dets fOrste efleflekjede. Do nuft-ige kem-

rykket len 1 de gstflge forsteder i Dil- per omkring pudapest reser videre,oq rus-

serne her inntatt et st0ttepunkt 10 km.

nord for byen.

DET FJENNE 051ON, I Kina h r japarenne

opogitt byen Neng Kan2, og de ollierte

rer tntt en viktig nljeby thidt-Purr,'.

På Mindoro er amerikanerne kneoet 11 km.

forbi hovedstaden San jos4.

hELLå,S. britiske tropper 1 Nthen gr gått

til offonsiv samtidig med at Elasås styr-

ker ongriper RSF's hovedkearter i bytin.

Fins har rettet et ultimntum til en indisl

gernison i en mindre nrosk by, og de bri-

tioke styrker har hatt framgang mellom

t.hon og kysten. rlere hundre bulgnrere

or kommet over grerson til Hellas. For`

hendeingno om regentskap fertsetter.

dEse. •e0G s kerrespondent molder fre fron- LUFTKRIGEN. blandt de mål sos ble angro-

ten igar kveld at v, Rundstedt's motoffen- pet fra luften unden forskjelige utfall

såv ikke bor ku,ninrrt, Veicne bak fror- igår var blondt annet V-2 bnser i Neder-

ten er feåle av forstorknenger både så 1 and, by;,no Miinchen, K3 1n, Ulm, rlinster OG

tyskernes og de 111iertes sido. De allin Graz i dsterrike.

•Jrte e'itter uopohdriiQe tuft ,Ingrep mot di t
NORShhhiTt. Forvisto pr.rst r og biknne-

tyske tenas- og persern.åvisjonbr, I, nme-
na Lidluhammur ur flyttet til Helgdya i

rekenske ane: har halt tilhake enngs gren-
Pljåsa -ror å bli mere isolert,

sen til Lehemeerg eg Boågie på en 80 km.
225,000 nerdmenn blir nå bospåså nv Svons-

ano - har hatt ny fry.s-
ka Nornoshjdlpun. 17 skelebearn har

gnng flun st, e nard- Cat fer Sarreg,,irti-
fått bakasr med juieknssk, I Ston-Oslo

nes, 1 relder tyn:onne nå bere
hor bern fra 2 tal 7 år også f:tt slike

åå par fahrikkhygnander.
paekbr, 2,t om utvadelso nesto år



NORD-NONGE - eT IgTERVJU

Under ststsråd Nolds opphold i Vadsd brakt 1 orden, mae;geeettlfe/ler. har .

ble det leUighet  tkl  et ILte intervju n'ed- felec selv uten tilskynSelse fra administra—

den f'drste fylkesea rm oå fri •norsk jord, - jone'ne rgddet lange vegstrekninger for mi-

redaktör Peder Nolt_ ner og sprengladninger',.. En sier-gjdrne at

00slo radio." sier hen, "foradker å -finhmarkinosne er litt trege i starten.

fortelle nordmennene at folk i Finnnark Men når de ferst er kemmet i gangda hol-

tryglet. tyskerne på nine kner om å få ble -der de farten,"

med sydover. Men jeg kan fersikre at her "har fylkosmannen noen ord å si om de

oppe tok vi imot russerne med begeistrIng, deler av Norge som enhå e'r basatt av. tys-

og at det hersker det beat_. forhold mellom

da russiske tropper og den norske befolk-

ning",

"Her De hört em nGe tilfelle hvor rus-

serne hae grepet inn mot guislingene? En

kenne jo ha ventet det etter russernes

konsekvent' uforsonlige holdning mot lands-

forredere i alminnolignet".

"Nel, på jngen måte. Tvert imot.

Russerne har gjentatte ganger erklUrt at

de ikke vil blande seg i vårt indre styre.

Min erfaring ar at de vil falge dette

prinsippet helt ut. De norske guislineer

yllfå sine saker behandlet og pådömt av

norske myndigheter og norsk rett, De skal

Ikke få lev til å gjare mera skade."

"H verdan er sa marbe fdet mellom de le-

kale nerske myndigheter og de norske  offi-

sielle represen'tanter som er kommet fra

Storbrita nnia?"

"Det er de aller beste, Vi måtte jo

danne et administresjonsapparat fur fylket

og kommunene med en gang tyskerne forlot

isteFInnmark. Men da regjeringerepresen-

tantene kom, viste det seg at dot vi had-

de gjort, stort sett stemte med de rete

eingslInjer regjeringen hadde trukket opp,

RegjerIngens representanter har gitt ess

verdifuIl hjelp og vegledning, og i den

utstreknIng det er mulIg, har de aktiet

tatt del i arbeidet med de mange og store

oppgaver som må leses."

"Blir det noen vansker meo A få I gang

arbeldet med de mange gjenreisningsoppga-

kerne?"

.11bot ferstf; jeb vil .p.eke på, er-at- dcn

skremselsaoltasjon tyekerne har drevet med

den påtatte russiske fare, er den rene

svindel. bst-Finnmark er i dag en krigs-

herjet og avSvIdd landSdel, det cr så, men

det er fri dol av Norge med helt risrsk

administrasj'en., bg den russiske krigsmakt

som har befridd oss, opptrer med en forstå-

else oO hens'ynsfullhet "sem e'r enestående.

Det ville ha vert heIt utenkelig under

besettelse. Nvis jeg kan nå fram til folk

i det ikkuperte emråde, vil jog rope så

kraftig jeg kan: Kom dere unna tyekerne

alle som kan. Pröv å -tnyttc den forvir-

rIng som op'estår fiår tilbaketrekningen av

de tyske hovedstyrker begyr;ner. VI har

eksempler som viSer at en avskåret te1efene

ledning har reddet et helt distrikt fra å

bli evevidd og befolkningen fra å bli bort-

fort.

Når' :de t'yske.tropper har for/att et

oMråde, da gjelder det at de som er blitt

igjen, ikke nölor et Byeblikk med å ta

fatt. Det som tysker.ne har etterlatt seg

av matvarer, olje, brensel og andre ting,

det må bli samlet sammen for at det kan

bli til felles nytte og til virkelig av-

hjolp av den nad som uuhgåellj felger

de flyktende tyske troppers spor. Det

fe;rste som må i erden igjen, er veger,

b"reer, telefenlinjer og andre kommunika-

sjonsmidler, Alle må ta fatt. Ingen må

spare på kreftene. Alle må arbeide fOr

ver?" landet, Ing.en for seg selv,

yNet, ikke egentlig vansker. Litt
FINNLAND,  -troghet kan jo speres nnkelte steder. .

Folk har fått et sjokk, og det dTddelige I Finnland er det nedsatt en kemitia

alvor I situasjoren står kAnskje ikke med det formål å sande hjelp til.Norge,

klart fer alle anne. På den annen side og Landsorganisasjoeen har sendt regje-

har vi fet melding fra flere distrikter ringen en skrivelse hvor den bee om at

;te at hele befolkeingen med en geng gikk all mullg finsk stPtte må settes inn for

mann av huse f'r å rydde opp J det for- å bygge epp kgjen Nord-Norge.

ferdelige kaos tyekerne har skapt- Lyse NGRGES-NYTT,  -
og vennledi“nger er satt i stand,, vegor I Namdalen or det neemest unntakelses-
og broer,reparent og telefonlednineer

tilstand for tiden.
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