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FRENDS ER FREITDE VERST.'

Attentat mot Hitler "den av alle tyskere så

høyt elskede Ftihrerr var den sensas)onelle mal-

ding som ble sennt ut fra det tyske hovedkvarter

natt til 21. juli.

I Tysklånd har alltid de militære vært en

stat i staten og Tyskland har ikke vært et rike

mad en arme, . men en arme med et rike. Genera-

lane higlp 4 sie tid Hitlor til maktan fordi de

trengto en nasjonalåstisk maspebe,ngelse.bak en;

for å kunne fremme sine militære.planer, Hitler

tilrev seg etterHvert i egenskap..nv rikspresi-

dant -11 makt, ogsa nver gdneralene; men da han

innledet en ooprussning som til CY med evertnfl

generalenes vidtsdende ønsker, var det liten

eller ingen.oppostsjon blandt dem.

HDen.fullkomne harmonj hersket mellom genera-

lane og Hitler under den første seierrike fece

av krigonf men etter at felttoget mot.Russland

var *nnledet: og det ble.mer og Mer i det bla

med den4yske seder, begynte opeosiejonen blartt

ge3neralene ci gjøre seg stadig more gjeldende:

Genarnione hadde intet imot at Hitler hadde til

hensikt underkue Lele Europa; men detiaddp..47
mot at Itans med  syt setpre .omkestninger forbered-

to forssk på erobro verdensherredommet

lyktea ved hens dtlletantiske inngripen i don

militære ledelse.. Ettersom krigsn har utyiklet

seg til en ktastrofa for Tveklanet og de--dyktig

stq generh.3* i den tyske hær er blitt avsatt,

har dot dannet  sOg  en meget sterk og meg:et

brEdt opposisjon b1andt de militære met Ritler
se

eg partict.

Gneralene hapet at de ved  a  styrte Ditier

og  danne  en ny regjering skulle oppna fred'Med''

de allierte.og derved spare Tyskland og den tyi

ske hær for ytterligare ødeleggelse. Deres  hen-

sikt er klar - de vil ha et best mulig grunniag

for opprustningen til nesti krig som or dit Mål

n: nrbeider Vel kjant er uttalels. n fra

tysk offisershold:  jVi  har tapt denne krig,. men

vi skal vinne den neste."

Attentatet rect Hitler var mislykket d, men" nit-

lor har måttet sette inn hele sitt vedt utbygde

Seriorapparat, S3 og Gestapo, . for å undertrykke

det indre opprør himmler har forsøkt å drukne

oppstanden i bled men da den er.sa vidt fr-

grenet og har tilslutning innen alle hærens gie

ner, helt opp til generulstabans sjuf; von

og hjemmekærens sjef; general Fromm,

har han bara fdtt tak  i  et fatall av lederne;

og eppstanden kae say sem helsYflamme  eUip  igSn

Det er klart at den utde.asneng sum n, fore-

går, hvilket også in.flømmes på ansvarlig tysk

hold, i muget sterk grad vil svekks den tyske

hær,  og framskyrde den allberte seier.

Onsda 2. au.ust.1

1RIGS0VERS1KT. •

Krigen har i don .siste tid vært preget av

de alliærtds store' framganger på alle fronter:::

De s•ierrike allierte armear marsjerar mot -

Tyskland fra øst, vest og syd mons de . allierte

flyarmadaer dag og natt bombarderer "det tusen-

arige riken
Den røde arme har fortsatt sin offensiv på.

østfronten Med en kraft cg hurtighet .som er

uten sidestykke i krigshistorion.. Den største

og kraftigste offensiv har funnet sted påmidt-

-scinittet hvor russerne kar rykket fram ti1

darsjawas porter og har nådd Vistula (4eiensel)

på en 150-km bred front. De har alleredgesatt -

over elva pg lader na opp  sino  bruhoder på

vestsiden til dot avgjørende støt mot

Tyskerne hadde i løpet.av vinteren byggetut

sine festningslinjer nnder honsyntagen til-den' -

føleliga mangel på soldater. Mod jevne mellom-

rom fra nord til syd var.dtt bygget sterko

festningar,og mallom disse Var det tynt'benat

te festningslinjer der hvor man mente det.Var. -

ufordelaktig'for don ruanisk6 ledelse å  foS-O

en offensIV. Russeirne gikk til angrep nettSlip

met disse svake dinjer'og deHsterke fes:tninger

ble .snart liggende.langt bak de hurtig frard'.e.

rykkende'motorisbrte russiske armeer. I tur og

orden fålt de som modne pærer, og pa an dag,

'falt Stanislavev, ' rest-Litovsk, Bialye -

stoke Dvinsk,Siauflai og 'Reøetno. Senera er

trezmysl og haunas falt. Dermod'er en rekko av

de sterkeste tyske støttepunkter likvidert.-

Etter  disses  fall er Tallin, Riga, Tilsit, •

arsjawa og Krakau de siste stere tyske feste

ninger eom må nedkjempes før.veien  j ?fWes'
land.ligger åpen. I nord er Narva og Hungere.

burg fa1t og i syd star ruaserne ved feten.av

aCarpatenee Man kan nå klarere seerussernes

nærmeste operative mal. En støtkile- har-trengt

langt inn i Lattland og har nådd Mittau 40-km

fra Riga. Hermed er general Lindemanns 30 div.

i østoreussen så og si avskÅret uten andre re-.-

trettmuligheter enn sjøveien. En annen støtkile-

er rsttet mot Memel og Tilsit cg rykker fram

hehholdsvis vest fer Sialuiai cg delsnoy (v-fer

Krainas): Denne siste støtkile truer den tyske

Memellinje fra nord og det er dessuten av stør-

re betydning a erobre Ustersjahavnen Memel onn

Rigai da den siste vanskelig kan benyttes effek-

tivt så lenge Dagø  og øsol  i Rigabukten er på

tyske' hender, Foruten å truue fra nord, trues

østrreussen av de fra vast for R.,femen fram-'

storr,nclie russiske kolonner. midtfrenten .
et5r rarsjawa fer fall og syd for denne by
peker de russiske stotkiler, etter å ha paSsert

flva San, 'mat Krakau og Schlesien, somrier et av



kly8  an ds etørete industriemrader. Lengor syd

•

russerne ved feten av Karpatene, men m den

ne effensiv kammer til a fertsettes inn i Tmj4k-
koalovakia og Ungarn eller om den bare har til

hensikt å binde tyske styrker er forelø?ig ukla

PA  vestfrJntan iklormandie har den allierte

offensiV na-ft mbiet" gad framgang. Særlig ameri-
kannrne  aa  vestavsnittet har rykket hurtig fram

eg har nådd Averanehesstter å ha inntatt Gran-

ville. Briterne rykker fram'S (ig  30 fra Cauneent
( -8 for Caenkog derea framrykkende høyre flanke

har sluttet seg tdk amerdkanernes venstre. Ame-
rikanerne rykkor etter inntagelsen av Averanches

videre inn i Brstagne og slaget dm Cherboutg

halvøya er dermed avsluttot. Tyskerne kari ikke

lenger_Støtte,seg til havet  på  den vestre' floy

eg deres.forsvarsæullgheter blir derved betyde-

lig forværret. MUntgemery vil sannsynligvis ret-

tc et framstøt sydever  Ungi  kysten av Exåtagne
fer å sikre seg erina fler gode havnerjmons

hovedframstøtet biir rettet mot Raris. Det åpne

terreng mat Frunkrikes hovedstad ligger n foran

de allierte og de tyske styrker ved Caen eg

for Orna truus med  a  bli forbigått i  ryggeni  Je
allierne forkynner som sitt hevedmal tilintet-

gjørelsen av de fyske stytker i
Italia fortsettdr den allierte framrykning

n!et Firenze, ug frunten strekker seg nå fra.Risa

1  V, kangs Arnofloden til Emooli, S for Firenze
.g Ut til Senegalia ved'Adrieterhavet. Senegalla

eg den sydlig, del av Pise er pd de alliertes

hender:

Luftengrenene mot TysklUnd fortsettar med
stigend 'e  styrke og særlig Stutgart, sentret for

framstillingen av presisjensihstrumentor, er
blitt flittlg besøkt. På vestfronten har det
tektiske luftvåren 's-tdttet markoperasjonene og

har myket opp db tyske stillinger F vesentlig
gtad før hvertengrep.

I Ilet fSerne  :38-ten har'amerikanerne gått i
land på Tinian-og Guam i saMme øygruhpe soM Sai-

pan, og det meldes om god framgang.

NYRiPTENE TIRSDA G.

Vestfronten. Amerikanerne fartsetter sin lynof-.
fensiv 8yddver og øst fra Averanches og tys-

kerne trekker scg tilbake så fort deres kjøre-

tøyer kan rulle.Tyake fanger strommer inn d b•*--
ro mengder og bare i går ble.det tatt oVer 6000
fanger._Sldea Sorrige tir8dag er fangetallet

kommet aep i 16.510. EnIcarrespondent skriver at
alle tegn tyder pa'at tyskerne trekker seg'hode-
kullsitiake .langs kystend •lva s(I/1 går  ostever

fra kysten S.for Averanches er fersert på t3 st

der i nærheten av grensen mJt Eretagne.  k  0 ryk-

ker amerikanerne mot Vdre på bred front; herfra

ken de svinge inn  pa  hevedveinn mot Paris og sdL

ludes.emge de tyskere sem befinner seg i offirådet

pa  begge sider av Cann. Cgså på dette avsnitt

evergir tyskerne scg i flokkevis. Mange hadde
gjemt seg i låver  og temme hus og ldd av sult.
De gjorde ikke motstand, men ville bare ha mat

og klaget 0\;er at deres offiserr hedde^latt dem

i stikken.  æa  de alliertes venstre fløy fe'rtset-
ter briternes offensiv syclover fra Caumont og

de er gatt oVer elva eeleve. I 0 er to by-r

eretret ,g i V slutter briterne upp om amerika-
nerne nedenf r Levette-skegen, sem cr erobret,
eritiske trefeer Sar rykket fram mer  enn  16 knø

8 for Caumont og kanadierne har okkupert S.

Sampagne. Det allierte flyvåpen på vestfrenten

gjerde mandag 4.500 utfall. - Fru Lendon med-
deles intet mer om hvorvidt Remmel er dJd eller
ikku.-En høy  tysk  offiser SoM -1;:de:t  hørte taIe

em Rommels tilstand meddeler at han hadde ligg,:t
bevisstløs 1 6 døgn og svevet mellom liv  og
død. Han opplyste at feltmarskalk Rommel befent

seg i sin stabsbil da et alliort bombefly angrei
Rommel ble truffet an granatsplinter i hodet og
ble  øyeblikkelig  operert. Itder forsjk på å

transportere Rommel til Tyskland skal han hur-

tig ha blitt dårligere og er sannsynkigvis død.
østfronten. På østersjøfronton er de tyske

hovedstyrker avskåret fra øst-Preussen ved at

Mitau, 40 km SV for aiga er erobret. r]n SS divi.

8777/7 ng en annen divisjon var sendt for  e-.. for-
._ .

svare byen, men de ble kastet tilbake ag . revet

opp.-Det cr hittil tellet opp 2.000 falne og dd

or tatt mange fanger. De russiske tropper star

nd 25 km fra grensen til øst-PreUssen etter å h

forsert Njemen over. en 250 km lang front. Tys-

kerne  nerr- lTilt linjen ved Njemen  dkatastrofe-
linjen"; de visate at et sanmenbrudd der  ville
4pne veien til øst-Preusssn. I dette avsnitt:

er den store jernbancatasjon Mariampale eg de

viktige trafikknutepunkter PilVdskiii, Sjesta-
kow og Sejeny, 10 km inne i SUVUlki-området,

ætobret. Kaunas ligger nå IG km bak ruasernes

linjer. På midtavsnittet kjemper russerne.i . .

darsjawas f:rsteder, men det er sparsemme mei-

dinger fra ±.eskva hvilket pleier bety et stere

begivenheter er under utvikling. - Det epelyses

et 10,000 amernanskbyggdde  fly cr sendt til
dussland sidenukte?er 1041 i henhold til låne-

og ledeloven. Halvparten har fløyet ruten Alas-

ka -. Sibir. - Den polske.statsminister Mik-,e. .-

laiczyk er kammet til v.oskva fra London og har

hatt konferanser med dun amerikanske og britisl

ambassedor.

Italia. Fra Italia meldes om heftige kamper om

hdydedragena V fer FirenZe. pra raataa.av pror.

.ten meldes bare om patrulje-  ng  artillerivirk-

Hunhet.

'Flyångree. Ca-500 bambefly fra Italia angrep

måndag oljeanlegg i Plcesti ee Buouresti. Samne

dag var 1.200 amerikansdc'e. beninefIreskartert a,

700 jagere over Vest-Tyskland.

jfillehavet. Det meldes um nye emerikansks

landingsoperasjoner pa Nederlendsk Sew Guineas

Tyskland. Meldinger fra alle deler av Tyskland
viser at generalenes revolte var landsesatten

Genoralenes slagerd var. "Rred for en hver'prds
Tyrkia. Det tyrkiske kabinett tradte-tirsdag

sammen til hummelige konforanser og onsdag ska]

det tyrkiske parlament samles til ekstreordi-

ert møte. 2a tysk hold mener man at eusdegens
møter vil føre til avbrytelse av de diplomatisl

.g økenomiske forbindelser med Berlin..Alle.ue)

isj3ner i den  tyrkiske  hær er inndratt pg aks
diplomatene forbereder seg på å forlate- landet,

Situesjenen har skjerpet den politIske krise i
ulgaria  t)g. Remania.


