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Von Rundstedts plan for det tyske forsvar av

Frenkrike gikk ut på å vike alastitk for inva-

sjenstroppene under seige oppholdende strider

inntil de angripende styrkers støtkraft var ogn

brukt og fronten var stivnet til. tet er det

klassiske skjem3 for å møte en sterk offenstv.

og den tyske-politiske ledelse ev-krhodet

dmidlertid kIar over at Tyskland ikke lenge

ville kunme klare en tofrontkrig i stcr skala,

,pg.forlangte at dnvasjonsetyrkene skulle kastes

på sjøen eller iallfall innkepsles I et så sne-

vert btuhode ht de  ble  beraett enhver operativ

beVegeleesfrfhet. Det.var den plan Rommel for-

søkte  a  sette ut i livet etter at von Rundstedt

/var fjernet fra kommandoen i vest. Flanon var

god nok; den var i virkeligheton don eneste mu-

lige i Tysklends naværende situasjon. Men dot

er nå klart at den ikke kunne gjennomføres. Det

stdrt gjennomnrudd i Nordfrankrika i de ti før-

sta augustdager har vist at Tyskland ikke bare

savner etyrko til å føre en tnfrontkrig, men at

det heller ikke har den militære slagkraft som

må til fOr å sette de vestallierte hkspedisjons-_
styrker  Utc-L.v spIll.

RemMel = og-etterat han ble hårdt såret von

Klugeo- konsentterte de kostbare tyske elite-

troppet og panserstyrker om bruhodet og søkte å

opprente et etivt forsvatsbelta, etterat det

var b/itt klart at tyskernes håpløse underlegar

het i fly og agtilleri gjorde dot umulig å kaste

de alliette ut igjer. Dette hadde for det før-

ste den følge-at en betydelig del av de tyske

styrker ble'oppslitt under de blodige og mate-

rialkrevende slag i Caen-St. Ln-avsnittet; av

de 35 divisjdner tyskerno har satt inn i nerd-

frankrike ( av de cs. 60 sam står til rådighot

i vest), er allerede do 13 revet fullttondig op

Far det annet ble tyngdepunktet i det tyske for-

svaret så ensidig lagt til den østlige soktor

(Caen, erne) hvor map ventet-hoVedstotot, at

vestfløyen ble betenkalig svekket. Da derfor

amerikanernes panser-gjennombrudd kpm her i de

forste dager av august, bret den tyske vestflan

ke fullstendig sammen,  J:g  det viste seg at det

hverken i trotegne eller i amradet østovor i

retning Paris fantes disponible styrker som km-

ne fange opp støtet.

De allierte har dermed vunnot en avgjørende

seier. Slaget om tormandie er blitt slaget om

Frankrtke. Mentgomery har sprengt den tyskereng

arn bruhodot  og  skaffet scg albuerom til on be-

vegelig krigføring hvor overlagenneten i antall

og materiell - ikke minst når det gjelder fly-

styrker og graden av motorisering til lands -
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kan komma til sin rett. De nmerikansko panser-

styrker tyskernc fOrbon seg langs den nes-

ten brulmga Loire opp mot Paris i en veldig

flankeoperasjszt som også truer styrkene i Vire-

Caen-avsnittet med omfatning fra sør, Samtidig

har da btitiske st)rker i CamfeCaumont-avsnit-

tet satt inn en voldsom offensiv, støttet  av  eh

eksompelløs flyinnsats .(6000tonn bember på en

time mot do tyske linjar!),, som har til hensikt

å løfte den tyske nordflanke av hangslene  eg

kaste den tilbake mot den likeledes brUløse

Seino. Tyskerna yter her hårdnakkat motstand,

og om omrigningsoperasjenen lykkes helt ut,- er

det ennå fertidlig å si. hen i alle tilfelle

har de allierte vunnet en seier av første rang

og satt seg i hesiddelse -av bd. -a. det vetdi-

fulle Dretagne mcd mangonye havner  og  hovede

parten av de tyske baser fer ubåtene. knnå vik-

tigere er det at.de nå har sprengt don smale

front tvers over Chorbourg-halvøyå og kan en-

gasjere de utilstrekkelige tyska styrker nver

en flcre ganger så. lang front, med muligheter

for overraskende støt i flore retninger. Og.

aller viktigst er khnsje det faktum at de har.,

kunnet tilføye do tyske eliteetyrkertet ekla-

t3nt nederlag i et regUlært feltslag  . eg  aVSløtt

hvor mangelfullt gruppert i dybden det tyske

forsvar av kontinentet er, selv i et så vitalt

avsnitt som Nordfrankrike.

På østfrentcn fertsetter den russieke fram-

gangen averalt, men i ot langsommete tempo,  sik

kort fordi dan rmde arme etter sitt starmløp

mot de baltiske land og Warsjawa i jull trengtr

en mindre pauSe for å bringe sine tilførsels-

linjer i erden eg omgruppere treppene for de

nye offonsiver. De vil sikkert ikke vecte lenge

na  seg, og særlig star interesse vil det knytte

g  til angrepot met Set-Droussen; etter alt å

døMme fcregår i disse dager.en gigantisk rus-

sisk  oppmersj ved grensen. Også lenger sør har

russerne skaffet seg ypperlgeutgangspunkter

fr_Jrnye effensiver ved bl. a. å enprette et

stort btuhode på vestsiden av aorchtsel, hvcr=

fra de truer bade tarsjawa ag krakew, eg ved å
erobre en rekke av de viktigste oljesentrh i

Galizia. Men kse: her i nosto rekke vente seg

støt både mot de't overbrdentlig viktige øvre-

sehlesiske industriområde, ved siden av Ruhr

Tysklands viktigste vapensmie, og mot Karpater-

passene ned mot den ungarska slette. Yon kan

vel ogsn regne mod et nytt støt met do tyske

styrker i :)otrsjawa-avsnittet og en kraftanstMen

gelse far andelig å likvidero de avskarno tyske

styrker i de batiske land.

Samtidig mec7.7katastrofene bryter inn over



de tyåna fronter  åæle  1, S y og",itatta-s

øyansynlig samler seg Lil uffensir mut den

stere seerrelinje foran Puseletten, fertsettow
bombingen av Tysklands iriciatrier i an(rm tedio-
stokk, nre man er tiltiøy0lig td1 å rvereo digsp

dager p.g.au den sensasjeholle utvikling  pS  fron-
tene. Samtidig med at Melti/.tektiska bambing på
veetfrofen betcsner nyc rekeed:r, har i den re:be

ukenrmadaer på12 .00.0 - 2.000 fty daglig rettet

fryktelrge slag mot een tYcke'clju rg fdryindvirtddl

met trarlickmål 0.s.v. Des aikkett kamme til å
vise sino Virkninger Vcd frontano 'når då forenete

nasjoner retter ettersommorens-ag høstenceavgjø-
rende støt mat'de tysko ptsiejoner ''frb V og.B.

På det Imolitiske områdo.kan Jan notere- seg

økende urS bia'nt TysBiandr yrSniler, 83(tia CiM
:S:mkdon finske rikedags rygg og;.mot,d9ns: fler-

talls vilje sluttet sin pakt med Tyskland om

"Skjebnafelle'sskap", er erstattet med Mannerhejm
som lenge har skjøntat krigen er tapt om

mest er anti-tyak innetillat. Finnene mener at

R s eganma -tr - -ktige paktslutning hadde et statsy
katps karaktar rg ikke kan binde Finnlend,  elln  er6

landet ved presrdantskiftet hal gjenvittnct cin
handiefrihot overfar Tysklatid, Den nye tegjering:
er val rgret til  ed  fo'rhandlo sa d Moekra dens

ledende menn har inngåendc kjehnskap til russerne
o russiske ,ferhoId, for flere av dcm gjelder
det CJgså at de 'er sterkt nordisk og demokraeiek

orientert Dg stiller seg avvisande everaor ys-
k.erne selv om do Skke er utpregede rupresentan-

ter fdr ufredsopposis,jrnod Også i Ungert-og på,
Balkan er det tegn til uroa der-ungarekc quislihg
Ssojay har fått rn regjeringskrise  cg  Bulgaria

gjør  øyrnsynlig forberodelse til å unrpro  av ta-

getmU

NORGESNYT T,

Ohscidg me.rgba 15:1, 8.15 kom un lastobil
trjørende fra Emil Muestues fabrikk i Nordbygaten
på vel til østbauen, I Lakk5gaben

tvers aver gaten2 5 bevepnete menb Yrappet ut og
.entret bilen som inneholdt 60,0co (ea. 1 tonn) ,
av1do nye rasjuneringsbeftene, Bilens fire gtk-
tere, blant dem en mann,fra statens tryknings-
kontor, ble holdt i sjakk åg sjåføren tvunget trl
a  kjert vidore i nurdlig retning. Et sted stod en

annen bil ng ventet, og rasjoneringsheftene ble
lastet om på den, Og sd fordvant både mennene og
bilon SeneSe ble det ringt tIl Moe.stLli: rig  14ud-

deIt at de 4 vakter befant seg-på et bestemt sted
hvor de ble funnet bastet ag bundet. -Vi vet et '
nazistene ‘;ed den forestionde utdeling av racjo-
neringskart hadde bastemt at "de som ikke var bee-,

rettiget til kori" skulle nektes. Norsku patriotell

har ved dette d ri dt ise kup kommee: nasistene i for

kjøpe.t og dd nordmenn som allers ikke ville fått
rosjeneringskert, blaria dem vår tvangsmcbiliserte
ungdem; knn nå arre sikre pn å ti sine kert, -

117.1.sdag  morgen ble den kjente angiver
som fort har utsatt far et atteatat rg sldbn

ikke har gmrt uton livvakt, udoC0n artsatt fnr et
atentat, Mottham og hans logvakt-ekspioderte en

berhe av ukjent type (med samee vimknIng som en

tideinnstilt bembe),ca, 0 - m gga Laaga-M, la:
denne gikk ut . fra aitt hjem, Beggs ble harIa. ska-

• det men det er.ikke håp  ata at  dc vil dd. Ifolge

Pieto med eleleev;/~1 if&Tgen væro in:-Laet
pa  amyl, Det er mhlig hat i iikhat med ain kc4
lega.'Ingolf Andresenr vil fiersøke å emigrere
ti3. dverige,

Inrtg. lelse til "nasjonal arbeidsinnsats"
skjer nå gjennom arbeidsstedene. Vedkommende

bedrirt eller firma får besøk av en person i

sivil, soM spør etter den eller den, og når
han så kommer, blir han forclagt innkalleIsen.

Kontorvakter, forværelseetamer og andre som tar

mot folk utenfra, 'bør være appmerksom på det
og hvis detMr grann til miStanke (f.eks. ved

at det blir.spart em den eller den er ansatt

firmaet eller bedt om andre opplysnihger om

vedkommende), Opplyser at.ha - erpåfaa1é,ikk

til stede a.l, kort sagt gjør hva han kan for

å hfndre han går rett i fellen. --
Fer første gang får politiethå:ikke tildel

bensin til teknisk bruk. Det er politiet
an Med utdSling ast bønstn, ng de kan 'altså nå

ikka  en  gang dekke sin egen kvate.

NYIDETENE TORSDA  2.

ilistfronten, 5 for Orne trenger britiske:ig
kanadiske tropper von Kluges arme mot,Seine.

Briternethar artvidet sitt bruhede med 4 km.sg
kanadierne -ttenger fram langs hovedveien Caen-
Falaisen De allierte har brutt,igjennes te far
sgarslinjer som beskytter Falarse og .Cas kana-
diske arme angrep torSdag morgeneS(“or Uaen

i -retning Vimont. IengCr V står de-allierte

2 km fra,Thury Hareourt og landsbyen Dainbley
er erobret. Amerikanerneb framstøt moteParisn

har fertsatt framgang. Angeres er innringat :og
det samme gjelder Nantee hvor det tare er. noen
minefelter som beskytter byen, St. Balo er,

tantatt T-)g lenger V gjør tyskerne hårdnakket

matstand. ved Dinaree, Tyskcrne hålder, framdele
ut i BreSt og Iorient, I løpet av deste-

fem dager har tyskerne mistet 500 tanks, - Det

allierte flyvåpen konsentrerte sine angrep met
tyskernes sambendslinjer Nd for Parisa
østfrianten, Den røde nær utvikler on n7 omgaten_ _ _ _ _
bevegalse om det nordlige Varsjava. Den har

utvidet sitt bruhode over Weichsel.e Russerne
nærmer seg Riga- fra 3 sider. ag de, har befriddm
40.0 landsbyer. Det anstries at 100.000 tyskere
er omringet i Baltikum. Det meldes at35 tysk

skip er obsorvert  pa  vei til randstatene og ma
antar at tyskerne forsøker å evakuere tropper

.eg matemiell..- Den finske regjering hadde ait
første møte i går og man antar attPaasttLyr
vil søke kontakt med russerne. Don finske lega
sjon forbereder seg på å forlate Berlinp.
•Itali±tL De allterte truer med å omgå Frrenze i

V etter å ha erobret - Det meldes fra
Steeiitz ut Graziani skal ha erstattet Kesselrin
sem øvåretkemmanderende.

2såsewelt ag Churehtll meddeter at 500 ubåter
er senket i Ispet krigen, I ferrige krig v8r
tallet 198. I juli er det sankot flere ubåter

enn handelsskip. Siden landingen i Normandie e
17 Ubåter senlect under forsøk på å hindre alli
trafihk over Kanalen. IMt meddules at de tyske_
eppgaver over sunket altiert tonnasjå i juni e
averdreV'et:Med 1.000 c/o. -

taet opPlysee at,tyske trapper-trekkes:ut av Bu

garta, H:srania ug Ungarn,


