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-7 Vestfronten.- De allierte armeur kjemper seg -videru fram Iangs-
Ee' le-vsTfFonten. 3, am. arme har utvidet framstøtet mot Saar-
bekkenet trass i hard motstand. Pansurstyrkene står ca. 20 km. øst

for.Saargemfind. All.- tropper har gått ovur tyskegrenson på et nytt sted
for Thbenville. Knutepunktet Weissweiler, 20 km0 øst for Aachen er inntatt.
Marktroppene har her fått den førsto støtto fra lufta på 10 dager. Det kjc„m-
pes.fra.hus til hus i Coslar vest for Julich. Kampene om Vtaalo neel-mor seg sin
siste fase. Tyskerno holder framdeles et 1 km, dypt brohode rutt overfor
Vunlo. Fiendtlige grupper V for Maas er tilintotgjort. 59 for Aachen har de
all. rykket gjennom Hdrtgenskogon otter 10 dages kamper og har nådd Hfirtgen,
som de har rykket inn i. Tyskernes setter alle krefter 5.nn på å sthge fram-
rykningen dnn på Køln-sletten. Do all, fører frnm 2 støtkiler hur, som nå
står henheld 9vis 6 og 12 km. fra Dfiren.- Tyskernes motstand på sletten 1 nddre
Elsass-er i ferd med å bryte sammen. De allhar inntatt 10 fort i Maginot-
linjen og har bl.a, besatt en stor underjordisk ammuhisjonsfabrikk og her

-erobret store mungder materielle Etter erobringen av Mutz har disse troPpor
rykkot videro mot Saar og står nå 8 km. fra den te grense. Strassbourg or nå
holt rensat for fiender, mun tyskerne holder framdeles brua over Rhinen til
Kuhl. Etter et lengeru opphold på grunn  hv  bedrøvelige værforhold er nå de

1-Uftermadaer påny Satt ihn for fullt. Tusener  av  brit, og am, bombefly
Med sterk jagereskorte har angrepet oljeraffinerier,krigsviktige bedrifter
og kommunikasjonssontra. 27 jernbanetog ble bombet i Nedurland natt til søn-
dag og 31 igårnatt. Den t, jagermotstand i luften har vart storkere i det siste.
I et angrep kom sålodes 400 t, jagere opp, hvorav 122 måtte i bakken, mdns
2M, selv mdstet 50 fly. Italia.- Sør for Faunze har brit. og polske tropper
brudt ned- all fiendtlig moteltarld-OFX  rykket inn i byens forstuder. De forføl-
ger fienden nordover og har nådd elva Lamonue De møter hur bare svak motst&ind,
Mentobelvedere er tatt av amerikanerne.---Fra Titos hovedkvarter meldes &t,
tyske trtppor fra Rullas forsøker å bryto sug riordover mellom Montehugro
og Albanial men blir slått tilbake av Titos troppure Dot raser huftige kamper.
østfronten.- Nø for Budapost avskar russe på lørdag riksveien mellom Budapust

som or et meget viktig trafikknutepunkt wldes nå å være erob-
-ret. Offensiven i Chockoslovakiet fortsetter. I øst har russ. gåttg over flere
elvor i fjullene og inntatt 60 bobodde stodor foruten byene Humine og Miha-
nevce. All t, metstand på øsel ur næ opphørt og russ, tok her ut stort bytto.
Man mener nå at den russ, vintoroffe står for døren. ---Fra Stillehavet
des at do all. 13urma har trongt 19 km, inn på jap, okkuport TrliFåae7Ugså
de kinesiske-tropper.har hatt ny framgang her. 60 000 japanuru er utsluttet
siden effensiven i Burma tck til. Ytturligere 30 000 har satt livet til i jun-
gelen. Tokio er bcmbot for 3. gang. 72 jap, fly cg 19 skip er ødelagt ved
Filipinune under fcrsøk på å kemme de betrengto jap, trepper på Leyte til undS.
Finsk kringkasting sa igår om Nord-Norge* Dut nordligsto Norge st4r Tcran en
Turlst,-;ndigødeleggelso. 250 000 monnuskur blir dre-St fra sine hjum uten å
få ta mod seg hverken .mat oller klær. Man må spørge sug solv hva i all verden
tyskerno tror de vinnor mod donno råskap. Dut ur un blind, sansuløs villskap
overfor uskyldigu menmsker. De tyske lodure glommer å ta i butraktning at
regnskapots dag vil komme.-- Sprongningun i Vålerunmgt. som krevut flere
monneskeliv, var s-om vi før har opplyst ikko satt ignng fra ansvarlig hold.
Resultatot av sprongn.på Akor og Nyland var at 2 sture båter blu sonkat, I
eljetanker satt i brann, 1 sprengt i 1 satt på land.--Søndag ble Fjell-Ha,ncg,ns
karosserifabr. i Sandakervn. scm dispe av 1 ungarsk ''jøde", sprengt i luftun.
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Da de danske sahotc.”e tok lidtø”ebelt"
jvirrEka avåser 'r.sodnsor n=ece oplysninger om det frelflge kupp, da

Danmarks stø:'ste lernbanefed-se "3t.urehalt" ble rørt over til Sverige av
saboterer. Det var den 30 nov  ember on kvelden at fergen gikk fra Xorapr
til Kjøbenhavn fer å repareres. Dan sikk nord om Sjelland eskortert av en
tysk minesveiper. Det var storm og hoy sjo så den lille mdnesveiper kren-
get så volåsomt at sjefen ga ordre til at fergen skulle gå inn til Hundestad
for natten. Det var her "Sorsbelt" fikk sdne blindpasasjerer, for i Korsør
var det streng kontroll. Ettcr ot døgn sikk fergen atter ut med minesvei-
peren som eskorte, Kowet midtveis j sundet, Jom har cr 4 km, bredt, dukker
de 5 sabotøror plutselig from med rovolvera og håmdsranater. Kapteinen
visste intat før kan haddo on revolver i ryggen og on mann ble plasert i
maskinon for å eQ:,rge for at det ble satt full fart på. Ingen kunne gjøre
motstand og det kan jo hende do holler ikke sjoree noe forsøk, men derom
tier historien. Don tyoka minesveiper b3a ikke -itar over at kursen ble satt
mot Helsingborg sar Oct var for sent. Den kunne ikke ta i›tjen fergen, som
sna:t var inne i svansk fsrvann- or minesveiperen måtte EjØre vendereds.
"Storebelt" har aldri -åft mgilem Danm,ir'r og Sverige, men bare i dansk fart.

Over co3 tcren bember er kmstet mot mai på krigsskueplassane
nidetelt ciarTgd-e7ï . dc aniertos lanstigningsoporasjoner i
Nord-Afrika fcr.:  2  Lt J, )v,,r 10,000 f  1 samme tidsrom,
og over 40 % sar do tyske oljotilførsler er evekg„aet som følge av unsrepene
på oljeraffInerier sd Dalkan og I 'lyskland, I et teleEram fra Rom heter
det; dVi kan nu rette anF,rep mot mg1 i Sør-urop.. hvor vi vil uten å for-
styrres av det tyslip -FTsen, Vi har fellsterdi% herredømme i luften
over våre armeer, vgre ne.‘-ner, våre til:ørselEldsjer og flybaser.
Intet fiendeplan eporovor c:02 Midielhavet o  j,J=jon fiendtlise ubåter i
disse farvann u  - hcter dut, -----------

Ungarns enaral.staUsfi ef,  ser or innstS v  tyskerno, er en avskyelig
sadist og massenoraer.  sori  Unaarn sdno ugjerndnger ble dømt til
15 års tukthus, Kan nater Halmnz  eynar  on er keptuin da tyskerne
rykket inn i Jugoedavia, hvw han ble sjaf e uw,3nrska besettelses-
troppor i byen Ujvidelc. For  å otmtuere et ek-mpel buordret han her

. .massemord - på cn ha.'1 bdoi, sejjk at, 8000 menneekEk', Odde serber og unsarere
ble dreptltfl.coee ble kctut i Donmu hvor  du tSo-A  onkring i månuder etter-
på, Dcn davæs'endo minj.streT.'esident Bardcsi andertrjkte saken, men da
Kallay kom til mmkes,n tok hmn ep s e 1:e: i pLrlioentat  -ted den følge st
k.apteinen og firc 1:7 hans nedhjelpare bLe arrDotert og etter an lanm
proc.3ss blo hen dceit 5 åro tuktbuo— Få  cO  m,yjs:sk måte fikk tyskerne
Errangert en flukt incd fij for Ja 5, Ee nå tyekerne halt tok
Plakten i Ungara ko-J, do 5 ticduTc2urunda tilheku - o ru er hoddulun sltså

blitt genernfltabsjef 1  Tirrern, - leizIstene  v(it  nek hvilke uhyrer da
setter i spi:sen far

Stemningce i Svefe mot tywr_crne vokser rsesktfra dag til dag.
Dot går ikko cn dag uton at de svensku r::NicH" har 1,.dcnda artikler hvor de
drni sk.arflt tilerda  mot yandflenu -  uttrykk, :3om utådig bonyttes. Ikko minst
ar dat tyskerise:3 on lei0j7E)flfleflJ:, fziamfard mot befolkningen i Nord-Norsa,
oom lanr s,itt sinnene operer, borbart rcee. n  av  verienshistoriens
stwiste tragc,diug, .,;agane Nyi_otor: i'Don sv-unsk: keYtralitet fristes til
dct ytteroted, rikedon nar representane ::nteroellert statsministe-
ren em hv like ceo,:lysninge regju_er.an kan [;± tilstnJdan i Norge og
ku  fornoldsrcal:r tfatt ra avehLe 51d3 2or g nj e lec den nødlidande befolk-
ning. Dut er 0flift  i Sverige om a; ittet skal searas for å yte hjelp.
På bak6•une av Ciunfle ccatemmige oeirflon i vgrt eroderland i så
is. nseenda rommo Hnariin.tci.h MT ist langc 1,sgnske artikkcl i våre dggsaviser
i don rette bul,; ening,  2,2te:Uorsavisane førr  H g et (,;aneke truende sprog mot
Tyskland."Tyskerne  1:1? ik'cz:LoIngar kunne solu 51 nt en protest aller en
svensk advarsul er en beit nfarlig sak, som mLn LYygt kan forbigå Eller feie
til. aide. Situeejenen on ne/ct ,edarlades enn clan er vart tidlisere".
Dutte er rane foc earene,


