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H DW V2STEUROFiaSKE FRONT: Over  1.000  britiske fly hadde natt til fredag
Bremen son sitt.hcvednAl, Det var store brandorr men et tUngt .skydekke gjorda
'det negot vanskeIig å se resultatene av angrepet.0 - For'å  bflzigéforvirring

' i det tyske forsvarble manue flyelaSser i Nederland-angrepet atran annen styr-
ke betbe- og jagerflY. .4iitter n?-ttens operasjoner  Or -det i alt  52  bris.
tiske,fly av allo -typer SOM ikke er vendt.tilbake tifldne-baser.H.Dette er det

Yetørate antall fly som.det britiske fIyvApen har tapt:i et enkeIrt angrep, men
det er allikevel min:Ire'enn5 % av hele angrepsstyrkenb Tyakernes tap under
angrepene på Startritanni.a nylig hr vmrt lo og ofte opp til  25.%  eg disse-
angrepene har vntt ctfø-.2t av langt  styrkon
_ Den 14o. tyske infantoridiviajon er blandt do avdelinger soM har lidt store
tap. ved Sobastopol, Det  or  nottepp blitt epplyst i Tlyskland at folk i Bremen
bare kan sende telogrammer-til slektningt RUSeland, etter dt de har gjennams.
gått en streng sensur av de .10ka1e.naSwyndighotor, Sensuren av forbindelsen
mel1on-fronten.og Tyskland er nå så,dtreng at meldingen  em  ødeIeggelsem av den
14o. infanteridivisjon fra Bremen, vil,bli holdt'skjult -fer befolkni;ngen i. Breu.

. nen, p& samme måte sou meldingon  0L  angrepet  av 10000  bombefly ever Bremen vil
bli holdt skjult for troppene ved front0;10.

MIDTØSTZN: Fredagens britisk2 kommunik3 fra Kairo me1d2r at britiske dekn*ngess
stYrker torsdac var i kamp med fierdene fortropper. Fienders hoVedstyrker beve-

r_ger seg langt ørkenjerabanen  oc  skanringen-var ae første tropper:kommet ti1
--et punkt 75 km, vest for Mar a Mat+.uk, -t kommunikdet het-,r det videre at bri-
t6rnes hovedstyrker iLla; har vrrt kanp_ -
;')Det britiske  fi7våren  fortaettar  aine angrep  mot/-fiendenel transpertkolonner

og  hjelpor de britIske mobile tropper ued åpåføre"flendon store tan. Britiske
bombefly og auerikansko Liberator-fly har.igjen:re-ttet nattangreP mot Benghazi.

Det blir tyakurao ,r2gan1serartusenVisaV fallekjermtropper på Breta
og i Hellas og nt pr sce trT.spoztfly  -Ser . tropper bak de
tiske linjer

RUSSLAND:. Tyskerno fortsettor sino vc.1:_somme angrep:på ,Karkowfronten og ved
Sebastopol  og  dot meldes at kampne yarto hole natten til fredag. I Karkowav-
snittet hvor v.Beck  har  kastet inr.1400,oep,mann og store mongder av.tarike, har
reederne evakuort Kupjanok„ et jernbaneknutepunkb lob km. SydøSt.for Karkow.
Under do sisto trefning,ne i dette aVonItt tapte tyskerne 140 tanks.:'I et an-
grep ble 1.5co tyokete drept.

I hele går-aendte Mannoteta friske tyske..og rumenske .stytker mot Sebastopol,
Det var kraftig banbing og granatild cg doretter masseasurep av fly og tysk og
rumensk infanteri. Byen Sabastop01 er ri4ner. men gatnisenen  sep  Mannheim rå
ha slått før hans fraustøt mot EaukarniS kan  begynne,  kjeuPer:.Videret r:Den rus-
siske flåte bringor fremdelas forsterkrAngeri)
•pE* POLSKE  REGJERING har sendt  ut  slyck1oring bu de  tyske massenord.av jøder

undgr okkupasjonen av  Feolen. 7000000 er blitt myrdet av ra'4istene d Folen,
heter det i erklaringon. Foruten flassemordene av jeder har tyskerne-skutt 198
polakker i at fengsel i Warashata de sisto.få dager.  Fra  Stockholm blir det
meldt at -de siste 14 dagene eut7.)0Ooc pclakker polsk Shhlesion oe ot annet diø
strikt, biitt sendt t:11 arbeidsleir

VICKY melder at 5 mennesker som ble arrostort utenfor en matvareforretning
i Paris den 31nai, da to politinean ble drept„ or døut til døden, og-nango
andre til livsvarig fengsel.

DEN ARGENTINSKE REGJERINC  har sondt en protestnote  til  Berlin på grunn av
senkingen av Gt argentinsk.fartøy9  og  vonter nå på ovar. Protostens ordlyd er
ikke offentliggjort, ren "TtMes" korrospondent Duenes Airos sier at noten for-
langer at skaden skal nrsteAtss, at det argentinske flagg skal respekteres  bg
at argentinsko fartoyer skal ha leide. Befolkningens harpa sti.ger og de.
nonstrasjonene fortsetter i Argentfto, Etter Steinkasting mot don tyake ambas-
eaden i Buencs Aires ,ble Vinduene i o tyske forretnincer-knu.stPå torsdag4

DEN PøRTUGISIs3 3 STATSMnISTE?.. har nåny bekreftet-at han'Srnler sag loyal
.td1 portugals allianse ned-storbritahilia. , Selv on vi er avgjbrt nøytrale sa
-haa, vil det ikke vi2re klokt .av vårt folk'å  slå  seu til ro inad den tanke at vi
aldri kopper til å slåsat
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Qmislings hird"bar nå fått hove til å vise bvordsn norske bønder skal behand-
les uuder den uye ordning, t yenvidno gir donne skildring av det som hendte
i Selbut Bygdoa sku2le ittraffes fardi mind-s  enn 1 Ç av dent 4,5oo  innbyggere
er trisluttet N0S0  liordag den o rai kjørte  4'biler  uad hircl1c, under  ledel-
GO av fyikesfører Rogr,tad lun på cn d.rd hvor benden  hadde stillet  sitt  huS ti1.
dispeaisjon  •fOr  elekt og veirzer tji, et tlg lag dan i7 ma‹, -Hirden  sa  nt„do

dav At• par•dage, De rorinijLe få mat og villa ta.seg. se1v .tilat-
-tt-hvia åe 1.14kP gikk datt Darattar dro•de nt fer å  hento gislor etter becte  tys-
ka monat,r. Lonåerne ble•tatt undev arbuidet og fort  til 6&'dn I alt ble dot
tatt  4o  menn, frs 6o år-gamieu  Li' tnga Eu.:ter, De ble- arrestert otter lkfl .
tor aom 1727 satt'opp på forhal‘, •

Mennene.måttc oVernatta tå gl•-rdan på  bare  grlvet, DQ fikk ikko mat før-sønt
dak; feraiddagiT-mon boia uattou el; sendag måtte da imre.mcd på å hs straffe-ekser..
sis. Denåtto  krypc lango stt.'ekniugor på- maven, eg enkeltvis eg:troppevis  gjen.
nemgå ot hårdt gymnostakprogrnmno. De ble skjelt ut for evin ag idieter, tit på
natten-ble:en•fange 3yk eg øm wergonen Var-han avovt dArlig,HHI.rdou  nektet å
hantagege Da.en  hirdiann meldtaa.t-matinen haddo avwre smonter,  avarte hird-
ejef Uarl Tottarsan9  som gjord3 cog kjefl ander det sow hendte foran  domkirken,
at man-kuhno skYte mannen, så O10 han Lvitt saartone, -  Loge ble omsider hontot
vedymiddgctider,• Han-konstateri.a an elverlig  nyr2lidelse ag condte-mannim på,-
s."*kabue,. .

.Søndag ble 15, Lann utkommant på en io.ng  mars-j gjennem bygden og tvungat
ropet Kusjonal Samling vil.ordmr 9 rettn.ra og fred, -  Man trust med å Sonds

'frngene til Ukraina. De  ble tirUnget St å lose N,Siprepeganda Qg pagge  sotrain-
atanatt, . -  Solkorsetble  haist på flaggntangen, Fangeue ble oppstilt .9g

komnamdert  til-a gjaVeHitlhfluen. da  fl,a.gget skulle fives om kreldon,
,Hele  cendag bla dat aatt 1 ganc; tarvermkajoner mat bygdas øvrigo befeming,

Hirdmenn uzte lange landevelen b1lJrp jg folt  ble slått  neå når  do ikke kun-
ne konma-o ng fort. mck. unda, Hafosu- bo sen4-t  og folk jagar. ut, Da kirkn-
klekkene kaldtb folk til  heymassev kjørtz,  hirdmenn  inn å kirkJvelen ug-arresterte
en mengdo mennasnerson fonst blo rnbatemgt 1'ot grlsehus eg  aenere ble jaget
fran og tilbake nte i verene,

Sondag kveld ble fangens rå eården 11abt, Ba:o 2 ble holdt igjen.og ført
til Trendheim. De blo imidlertid alaa2.2 Gngem otter, fenr statspelitiet
fant ikko skyggo av'bevis for at  mish_Lndlede boseer Ladde  forbrutt sog
not noe sou 1121.‘vt,

TylkeJfaver Pogated hav ^onamo brJ1-.:t fJ:rota±hainzprassen til skryte av
dens.behand1ing av  bondono i Selbu,
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_Den tysks kvingkaster i Gelo, aem i onko-fle sendinger bruker  norsk, til tross
for al tyakerne her forbudt nordmenn å ictte, sendor ut  de mast fantastiaka
ner, det Didte or dot tlitt påstått t noveka sjefolk  er blitt skutt i "h. gland
og Amerika, Av gedo  griumer tar ikke ty2kefle kunnat oppg1 etteste  navn på-
diese,.afro,

Derimot er det tt1sampen noen tnson norske sjafeLk  sen j ispat av forrigo yor-
denskrig da Norg:J var nwtralt ,. og i lopet av dynne krigen er blitt dret av

..krek‘rno„  Alle dorjo navn vii aldri bll glent9 selv ou noen minneplater blir
stjålet, •Nerske sjotienn  leiger ikke åreno inn fkr2:  havene or.bLitt folet rene
for .piratev,
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: tiorgo gjer laan seg klar til å feira-L)!Jillet. ON-70" Arsdawin  forRoald Amund-

sera fadsel, Han var en god nersk ejora=h, na tyskerna under forrige verdens-
krig begynte sin lumake og cvskyelig..) tor>aicring ar noroka c4-ip og gjonnmeorte
don nten varsel, slik at omkriue 2.aeo narske sjofolk-onkon, da sen1
te Roald Amundsen tilbaks til den tyuk2: le;san alle de heye tyske  utmerkelser
har hadde fått, Ear sar eva:: bara hode-gn 4".”a at folk som voto on

..slik.umennnskelje rtngeokt fer 1.di2vlige ?:‘ordmtl:am liv. Otto Sverderup :sendte.
ogar, sine tyske erdoner tLl'oaico æ Bet f2:e.undre neon em Roald Anundseps.-
naVn blir tatt tll :Lnntakt for forredcrne c.g.tyskarr.:), p. aanta måte som QuiSling
har forstokt A.få OTer eg noc C7 glanaan. av ::ansons navnm
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