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En av gitlers disipler elut4~ -+
28. juni om stakkats Eurnpa. Han beklager dets

framtidige skjebne,- gan'fOrUtsier-dets fullsten

dige ruin eg ødeleggelse  under  føttene på de

fra'alle kanter -framstormende flparberer". Bva

er grunnen til at Europa utsettes for disse

fryktelige pdeleggelser.? Svaret glr han selv,--

det er den forhatte nazistiske ideelogi sem s'aka

utslettes. • •

Like kynisk som sin herre,Hitler, ser skri-
benten bure to miAlighetcr.- EAten vinner vi, a-

ler -også -skal vi søree for et Europa.går til
grunne me4 oss.

ideg er tyskernes-Sedersdrømmer forbi, eg fbr
dem står det ene tilbake 4 å ødelegge eJuropa i
sin egen edeleggelseskamP. Deres kamp idag er

ikke uttrykk fer noen selVoppholdelsesdrift.De

kjemper ksmpen for kampens skylg, for hatets og

raseriets skyld. Vispheten em at ingen skalfå

det hedre enn dem seIv er deree kampmål. idag.

Den vissheten skal kompensere for deres bleknete
selersdrømmer.- I sannhet stakkars Surnpa.

Nen en ting kan de ikke utligne, en ting ken
de ikke utjevne ved å fertdette sin ødeleggel-

seektmp‘ friheten - lettelsen fver å være kvitt
tyrraniet og vOldsherredømmet. Våre redskaper

eg materielle verdierkan de ødelegge for Ass,

nen vår lengten etter og vår glede fver å• få et

fritt land kan de ikke sprenge istykker for Oss.

—~

UKEOVERSIKT.

Den viktigste begivenhet i uken soM gikk var

innledningen av den. ruseiske sAmmeroffensiv på-
øSteronten, forel'epig bare over et beerenset av-

snitt, men gjennomfert med enestående kraftUt-

-fnldelse både når det gjelder trepeer og mate-

riell. gtøtet var.rettet mot den meget sterkt
utbygde tyske befestningslinje i Hviteruesland,

"Vaterlapdslinjen", som strakte seg fra Vitebsk

til Sjlobin  og  hvis eppgave det Var å sperre len
gangen til Baltiske land og Pelen. I løpet

av tre 5ager ble linjene nordligste sterkest

bastion :Vitebsk tatt med storm, og i raåk rekke

følge bte de  øvrige stettepunkter ejleibin,• Or.sa

og isolert Ag erobret. Det.betyr et

stendig 8ejennembrudd 1 400 km bredde av tysker-
nee nøkk'telposisjon på pstfrentenc.nordavonitt,

og den korte tid operasjonen har tatt vidner om
russerne!s enorme slagkraft, særlig når man tar

i betrakjtning et denne operesjen ogsa ifelge
tyske kilder - ikke representerer hovedstøtet,

som ventes lengre sør. Det neste russiske mål
Hviteruseland er utvilsomt den viktige begis

som det tydeligvis er hensikten å ta medl
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en yeldig knipetangre~e fra Vitebsk i

-NIK-.f.4-0*AJ2r-5-ef4euisk i sør. Mn mulighet som
det ligger nær å regne med, er naturligvis også

et framstst nerdvestever fra,Vitebek-avsnittet

langs-Dvinadalen met aiga, en'operasjon som

sneet vil true de tyske styrker i Estland med

avskjæring, med en rask retrett som eneste al-

ternativ. De tyske linjer.eg.styrker i Hvite-
russland later til å befinne seg 1.fullstendig

opplosning, taeeze har vært meget store og det.

er.et stort spørsmål kv‘r det vil vrre mulig å

bremse opp dentiordnete retrett, særlig da nye

russiske stut, f. eks. not tembergHaVsnittet

og, eller, Dnestr-linjen når som helet kan kom-
me til å beslaglegge de anstrengte tyske.resee-

Ver. .

En begivenhet av nesten like stnr rekkevidde. _
var enerbourge fall, sontbetegnende teek inn-
traff på samme dag snit-Vatebsks: det.er

ranmetets planer om en koordinert, konsentrisk

offensiv mot de tyske posisjoner som nå settee

ut i livet, med knuseride slag fra est vest.og

ser. Med erebringen av Cherbourg er i virkelig-

heten invasjoneforetagendet definit1vt sikret,

Havneanleggene er til tross for tyskernes edeL

leggelse bere forholdsvis lite Skadet,  eg  de
vel forberndite reparae jonearbe ider er allerede

i gang. De salierte vil derfer innen kert tid

ha  til  rådighet en førstekleuses havn slik nt

deres forsyninger og troppetransporter blir .

sikret og kan foregå i et langt raskere tempo

enn tidllgere da man var avhengiA av Enlae:hing
til-spesialfattoyer som•lesset på den åpne

strand og derfor haddemindre kapasitet for

tyneere materiell og var avheneig av noenlunde
etabile  værforhold.  yeen tilferselskeise, som

kunne ha satt hele foretagendet i fare, er nå

utelukket, og . når tyskerne ikke tidligere har

klart å likvidere.bruhodet, har de ikke'neen

sjangee etter denne dsg; tvart imot har de al-

lierte med en eterhavn i ryggen lagt til rette
grunnlaget for langt ærgjerrigere offensive

foretagender enn de hittil har våget  å sebte i

gang. Man må i vest (som i. øst) med spennine -

imetese de kemMende ukers operesjoner, både når

det gjelder å sprenge den tyske ring om brubo-

det og når det gjelder eventuelle nye land~-
foretagender; også'l denne siste forbindelse

er Cherbeurgs fall over,rdentlig viktig, de det
frigjør store mengder tonnesje og sjestrids-

krefter.
- :Finnene hat mot fermodning valt å fortsette

krigen eg knytte sin skjebne anda nærmere til

Tysklands. Det er katestrefepolitikk. Om tys-

kerne aldri• så meget lover å sende hjelp, vil



e' rø stjrker bt det kee

rodie siteasjanen etter at stillingene ed Det

karelske nes er gjennombrutt og de finske styr-

ker lenger 0 er umiddelbart truet med onfatndng

fra. Vihnrg (hvorfre russerne steter fram mot th«

fra Ovir-frenten og fra atvenittet h- for enega.

pen Pelltiske situasjon i Helsinkl er ennå ikke

avklaret, men det er nesten vanakellg å tenke

seg at den finake ledelse har valgt en se-des-

perat linje uten alvorlige tyske trusler gller

ka nsk je..end eg. et.allerede gjennemført kupp.
Finnene står jo  eå .denne måte ikke bare overfor

en fullstendig utsilbtsles og odeleggende •krig,

de kan ogsa ved sin nelstar ighet .sette hele sin

nasjonale eksistens enå spill og ris1kerer ter-

gerkrig hvis konsekvenser ert uoverskueligså

Framgangen i Italta fortsetter tross hard-

nakket tysk motstand på spredte punkter, eg

luftnffensiven går videre med full tyngde met

den tyske oljeinduetri. I. 3tillehavet fortset-

ter den amerikanske amfiebieoffensiv; den ja:.,arr-
ske flåte trakk Seg_ett fer store tap i de inn-

ledehde trefninger tilbaka fra-faryanneno 0 for

Filip;Inene. me'n etter alt å dømmekan det ikke

vare lenge før den blir t'vungest til levere

slag, fienden er nå for nær inn på de sentrale

forsversposiejoner.til at den kan fortsette sin

eksistens bare sem "fleet in teingY.

NYEETENbi: TORSDAG.

estfronterh De rede armeer rykker nå i en vel-

dig halvbne met Minsk, hovedetaden i hvite-Rus"

lend og innfålle,borten til pelsk og baltisk em-

råde,- Ifølge,russIske militærkretsä er den tys-,
ke flukt i ferddned å Utvikle seg til det ster-

Ste militærnederlag i hietotien. De-vikende

tyske diVisjoner har ikke nådd å samle seg et-

ter den lyhsnare russiske erobring av Vitebsk,

Orsa, Mogilev, Bobruisk og Slotin eg bombes

hensyn gløst ev de ruseiske armadaer av styrt-

bombere og jogerfly. Den røde arme er nå i ferd

med, etter fullstendig å ha gjennombrutt Yater-

landelinjen å storme den tyske reservelinje

mellonTeeletsk 1 N og Bobtuisk 1 Så De ft'S.Se

framed stormende russiske styrket har områnget

EobruIsk, hvor de etterlot 5 tyake divisjoner

og feiet 40 km videre fram inntil jernbaneknu-

tepunktet Ossipovitschi snm er inntatt. Onsdag

ble meldt at de 5 divisjoner scn ble omringet

i Vitebsk var tilintetgjort. 20.000 falt yg

over 10.000 ble tatt til fange. Angrepespissen

fra SZ opngis å stå .80 kmå fra Minsk, og an-

grepsspissen fra Ne som rykker fram langs jern-

banen Orea-Minsk kjemper i utkantene av Boris-

sov, 70 km. fra Minsk. eet siste døgn har de
russiske angrepssnisser rykket fram- opptil'40

km. 3 tyake ermeer trues med omringning 1 tri-

angelen Zerfssov - )iiinsk Bobruisk. De slagne

pg.onerevne tyske diviejoner forlater nå nver

hals og hode sine stilldnger og befinner seg på

nordnet-flukt mot V. Deff tyske overkommande

gjør fortvilede anstrengelser for å trekke sine

slagne divisjoner ut ev den truende knipetangen

som lukker seg i hurtig tempo. Onsdag inntek

russerne Mogilev-ug eper'erer allerede nå fra

'betlasser utenfor Mogilev. Med errebringen av

Logllev er en av tyskernes sterkeute forevars-

st1111nger likvidert eg store styrk b r er fnteenr

for det semlede stermlee met Ilnsk. 1 lbpat tv e

.døgn har den redeirme befridd et omr4de  pa  over

65.000 kv.km. og erObret over 500 steder. - Rus-

sernes hurtige framrykning på finske-fronten

fortsetter og de har avensert o.pptil 35 km. -

Det meldtes onsdag fra Stockholm åt tyske trop-

per var narsjert inn i Helsingfors for å nindre

Riksdagen 1 å ta beslutning en SIutte fred-.

Tre av Rikedagens.partier, soe.dem., framskritts

partiet og svenske folkepertiet er imot regje-

.ringen ok'kcmhijr-iansynligvietil å tre ut. Dis-

se  partier danner en overveldende majoritet'i

Riksdagen. Toredag meldes at Tanner er trddt til

bake. Sjefen for den tyske everkommande Keitel

har kdmmet til Helsingfors for å organisere den

fortsatte kamp, og den beryktede SS general

SeteDietrich ventes egså.. Det obnlyses at den

tyske hjele er helt annenklasses Soldatene er

meget gamle eller meget unge og bare få tenks

og.kanoner er kommet-. dibekreftede meldinger fra

Stockholm går ut på at generalene ddet1 og Joedl

er omkomnet ved flyulykka i Lapeland

Vestfronten-. Framstøtet mot.Caen går bra og bri-

terne strømmei over Oder hver de har opprettet

et kraftig bruhode på elvas 8-bredd. Tyskerne

foreter motahgreP på begge sider av elva og 9 av

disse sem-ble utfert med svake styrkor ble slått

tilbake onsdag. Britere og kanadiere går til

angrep mot Caen fra SV; N0 og N. SV for Caen har

troppehe, etter å ha rykket over Odon nådd

Evreey og er nå halvveis mellom Odon og Orne;

Tyskernes battetier beskyter den britiske korri-

dor melloM tedon og Orne, men de blir brakt til

taushet ettetter:ett. Siden angrepet begynte har

briterne avenser‘ 12 km. Tyskerne har måttet set

te inn panserdiviSjoner da de lider under mangel

på Åfanterl, og de trekker nå tropper tilbake

fra andre dibler av fronten for å møte truslen 1

dette område. N for Caen har briterne åpnet et

nytt angrep og står nå 4 km. fra byen etter å

ha inntatt flere fiendtlige støttepunkter, Kam-

pene Me em byen er også blusset opp og den an-

gripes nå fra 3  4anter: Fra Cnerbourg meldes nt

flyplaSsen 0 for byen er tatt: Tet er tatt mel-.
30.a00 og 40.030 fanger og tyskerne har i alt

siden lendgangen tapt 85.000 mann. - Det beregne:

at ea. 80 o/o av de førerluse fly som sendes mot

England blir skutt ned. Natt til onsdag eg

onadag ble det kastet 7.000 tonn bember met mål

i V FrankrIke,'deriblandt startbanene for de

førerlose fly. Oljeraffinerier i nærheten ev

Ieipzig, Oschersleben og utenfor Essen er

bombet.

Ita ia.  5. arme rVkker nå ht.irtig fram og korres-

ondenter meldes at kesselrings hær trekker seg
•

uor3net tilbake. Castagnetn er inntatt og trop-

pene befinner seg 25 km: SV for Siena. Avstanden

til Livorno er nå bere 40 km. Frnske styrker
har innthtt 3 byer,og 8. arme rykker fram  e  og

V for Trasimenosjøen. Innlandsstyrker har ekku-

e,steV~jelt er tatt 32.000 tyske fanger


