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tfronten.- Tropper fra 2. brit. arme har hatt god framgang v t
aas-o va og har nå tilintetgjort de gjenværende tyske styrker

her. De har nådd fram ttl den store jernbetongbrua ved Venlo som
tyskerne hadde sprengt, men som brit. ing.tropper provisorisk set-

ter istand mens troppene stormer over til den andre siden av elva. Den største
hindringen på denne siden var en stor tankgrav på 8 meters bredde som måtte
forseres for å nå byen Venlo, som de nå kjemper om. 1. og 9. am. arme øst for
Aachen kjempor nå i utkanten av slettelandet mot Køln. Det er bitre gatekam-
per i Zallich og mesteparten av byen er i amerikanernes nender. 4 byer er inn-
tatt i framrykningen mot Diren. Dyene Linnich og Roerdorf er tatt. Troppene
står nå langs Saarelve på en 30 km. leng strekning. Amerikanske tropper har
stormet over Saarelva og har inntatt mesteparten ev Saarinutern. Byen Lindeberg
er satt i brann av tyskerne. General Pattons 34 arme har rykket inn i Rehlin-
gen og har dessuten drevet tyskerne ut av byen Saar-Union. Saarbracken trues
med omringning fra sør. I Strassbourg-området har de all. renset et distrikt
på vestsiden av Rhinen. De 3 bruene over Rhinen fra Strassbourg er sprengt av
tyskerne. Franske tropper har inntatt Rosheim, halvveis til Kolmar og kjemper
nå om Mahlhausen. I Vogesene sluttes ringen om de 50 000 tyskere tettere og
tettere, idet åpningen imellom de franske og am. styrker stadig blir mindre.
Over 100 000 tyskere er satt ut av spillet siden de all. for 3 uker siden satte
igang vinteroffensiven. 4 t. divisjoner er knust ved Roer, der er tatt 50 000
fanger, resten er drept og sårede. - Følgende steder har vært hjemsøkt av all.
bombefly: Fagen i Ruhr,Giessen nær Frankfurt am Main, Hansa Bensonfabrikk_uten-
for Dortmund og j-ernbanetomtone i Cobl.énz og Biagen. Fly fra Italia har bombet
Blechhammer og Oderthal i øvre Schlesien.--- Itnlia. De all, tropper rykker frar
på bred front nord-øst for Faenza. 8. arme rykker fram mellom elvene Montone
og Lamone og står 3 km. fra Fussi.
østfronten.- Russerne rykker raskt fram vest for Donau. En lang strekning av
jernbanen Zegreb-Budapest er tatt. Russ. har tatt det viktige kommunikasjons--
sentrum Satoraljaujely i Ungarn ikke langt fra den checkoslovakiske grense.
Miskolc, likeledes et stort kommunikasjonssentrum er tatt. Russerne jager tys-
kerne mot Balatonsjøen. De har inntatt byene Kaposvar og Dombovar som ligger
bare 40 km. fra sjøen. Russernes framrykning her, som foregår over en 60 km.
bred front, tar tydelig sikte mot wien. Andre avdelinger har gått over Donau
på et nytt sted og har inntatt Pacs, 90 km. syd for Pudapest. Russ. tropper i
Slovakia har rykket over Odava og nærmer seg nå Kosisce. --- General de Gaulle
hadde lørdag en 2 timers konferanse med Stalin.
Stillehavet.- T midt-Purma er havnebyen Kaleva ved Chinchin ercbret. Tokio har
vært bomM-- pa  nytt av et stort antall kjempefestninger med baser på Yariannene,
Større, krigsviktige anlegg i og rundt byen var blandt målene. På Leyte fort-
setter hårde kamper.For å komme den betrengte jap. garnison ble jap. soldater
sluppet ned med sprengstoff rundt livet slik at de sprenger seg selv i luften
ved landingen.  Norge.-3 fiendtlige skip er senket og 8 satt i brann
utenfor Norskekysten av tly fra hangarskip. Pl. skipene var et troppetransp.
skip fullpakket av tropper. Dette såes i synkende tilstand. Fra den norske
forsvarssjef: Adlyd ikke fiendens evakueringsordre. Stikk dere unda når
tvangsevakuering er forestående. Velg en leder, og gjør hva dere kan for å
redde hus og hjem. Angrip fiendtlige patruljer med de våpen de er i besiddelse
av. Sett alt inn på å slukke branner som fienden har satt på. Er ingen lovlige
myndigheter tilstede  sa  gjør selv hva dere kan for å oprettholde ro og orden.
Tiden er ikke inne til storaksjon fra hjemmefrontstyrkenes side - jeg gjenter:
Tiden er ikke inne.--- Bef r ielsens dag kan nå. ikke være langt borte.
Quislings leketøy blir kostbart. Finansdepartementet har gitt et tilskudd til
hirden  på  1 million 2hundretusen kroner.--Fra Finnmark meldes at centrum av
Vadsø er ganske utslettet, bere husene i utkanten står igjen.
Se opp for provokatører. Hold øyne og ører åpne men lukk munnen, for fremmede.



Hvorfor Hitlerattentatet ikke før*Sa fram.-- En anonym tysk opposisjons -
mann-hge - skilvg t-eR Fekke' FaI5p3re-i." f3M-HitTeF-attentatet. De er utkommet som
trykt skrift i Sverige og gir etter hva "A.T." uttaler inntrykk av å være
skrevet av en mann som har intimt kjennskap til det illegale arbeid i Tyskl.
Han forteller at det fantes et sentralUtvalg innen den politiske opposisjon
mot Hitler. Dette utvalg sto i intim kontakt med de opposisjonelle genera-
lers revoltcentrum. Begge grupper var overbevist om at Hitler måtte ryddes
av veien, og at dette måtte utføres av de militære, ettersom politikerne ikke
hadde noen mulighet for A komme i hans nærhet. Onsdag 19. juli var det en kon-
feranse med en tillitsmann fra den militære opposisjon, som meddelSe at attenta-
tet mot Hitler skulle finne sted natten til torsdag eller tidlig på torsdags
morgen. Forfatteren opplyser at han selv var tilstede ved denne konferanse. Han
vet dog ikke noe om selve attentatet, hvordan det skjedde osv. Men han tror at
Himmler på en eller annen måte hadde fått rede på hvad som var igjære, og at
attentatmannen Stauffenberg enten bevisst eller ubevisst hadde vært et redskap
for ham. "Medarbeideren Berger", som ble drept ved attentatet, var Hitlers
dobbeltgjenger som av Himmler var satt til å delta i generalstabens møte, mens
Hitler holdt seg borte fra det værelse hvor attentatet fant sted.- Meningen med
revolten var danne en ny regjering, rense ut forvaltningen, ta opp fredsfor-
handlinger osv. Den første åtgjerd skulle være å sende ut en proklamasjon, hvor
det skulle hete: Hitler er død. Krigsmakten er løst fra sin troskapsed. Himmler
og SS forsøker å rive til seg makten med et kup. Krigsmakten og folkSS oppfor-

-dres derfor til å gjøre belutsom og vepnet motstand mot kUppmennene og støtte
den ledelse som vil redde folket og riket. - Men det ble altså ikke nOe av disse
planer, og nå er det etter forfatterens mening ikke noe hAp om nytt opprør.
Krigen kommer til å fortsette til hele naziregimet ender i kaos.  

Frankrike gjør opp med forederne. Rettergangen mot forrederne i Frankri-
ke foftgeTte-r7 TliFeri rn Volimt-til-redaktører og skribenter. 2 nazistiske
propagandister tleorges Suarez og grev de Puyseque er dømt ti]idøden. Le Matin's
'utgiver Stephandi. Lausanne, slapp med 20 Lrs fengsel. Alle de store dagblader i
»Paris som utkom til tjeneste for tyskerne under krigen, er døde, således Le
,petit Parisien, Le Journal, L'Oeuvre, Le petit Journal, L'Echo. De vil ikke ut-
komme mer. Pigaro, som stanset da tyskerne kom er nå begynt på ny. Det samme er
tilfelle med sosialistbladet Le Populaire og kommunistorganet Humanite. Disse 2
ayiser har nå de største opplag. Nye dagblader er kommet som fortsettelse av de
.illegale aviser. De betydeligste er Combat, Liberation, Resistance og Franctiror
Det er tale om snart å la de upolitiske nyhets- og underholdningsblader å kom-
me ut, men foreløbig har dagsavisene ikke mer enn 2 sider på grunn av papir-
mangelen, De franske myndigheter betrakter den intellektuelle innsats for tys-
kerne som et særlig utfordrende forrederi og vil behandle slike tilfelle strengt
1)erfor går man nøye til verks overfor alle skribenter, radiotalere, forfattere,
direktører, skuespillere m.m. Den franske redio er nå grundig utrenset, likeså
ved xx teatre og andre lignende institusjoner. De anklagede sitter i fengsler
Og venter på rettergangen. Noen er rømt til Tyskland. Forfatternes nasjonal-
komite har satt op en svarteliste over dem, som "gjennom sin opptreden eller i

.'skrift under okkupasjonen har gitt tyrannene moralsk eller materiell hjelp."
•Den omfatter 200 nyvn og blandt dem finnes forfattere som Celine, Pierre Benoit,
Alexis Carrel, Alphonse de Chataubriand, Jacques Chardonne, Jean Giono, Charles
Morios, Edmond Jalous, Marcel Joubanderå og Andrå Therive. Den i utlandet sa
populære Paul Morand stod til å begynne med på listen, men hans navn er senere

•strøket til tross for at han var Vichys ambassador i Schweitz. Av de forfattere
sbm var med i kampen mot Hitler kan nevnes at Jacques Iecours, redaktør for et
av de illegale blader ble henrettet av tyskerne.ixStxxRaul Saint Paul xg Roux
og Max Jacob ble pint ihjel av gestapo og André Mairaux, som var maquisleder,
ble bare med nød pg neppe reddet fra døden.  

Meddelelse fra Kirkefronten.-- Nazibiskopene har pAbudt ofring i byens
kirk-e7r-17 7uTdgtTl d V-JklieFte fra Finnmark. Vi vet jo at intet av det som
kommer inn på denne måte vil komme de hjemsøkte til gode. Derfor oppfordres
hjemmefronten til å være klar over at 1. juledag ofres det ikke til de "skade-
lidte i Nord-Nu sge" som det så smukt heter. Innsamlingen vil foregå på annen
og sikrere måte.


