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ffthetene torsdag 617 1944.
VestfrOritTin: AmerUcenshe tropper har rylZket inn i la Haye du Puits, hvor jernbanestasjonS4
er erobret,og rykker videre sydover. Tyskerne setter alle krefter inn for å stonpe framryk
Ingen, og amerIkanerne har måttet kjempe fra hus til hus, Andre styrker angår • byen fra V, -
Ved Carentmrfler amerlhanerne fram over myrene og det oversvftmede offiråde, cg truer med  å
mmgåelmtådet:tetla- Raye du Pults fra 0. - I Caen avsnittet holder hatadierhe sine stillinger
I CarbI~siet  Voldbon‘Mt  Ws -re motangrep. Serlig er kampene heftige om bvens viktige fly
plaSS.:Ankre:stVrherkjeMperUtenfor byen Vernon, På fronten melIom Tilly og Caen har Rom
mel sattf'inn  p1n jty.rar I forMasjoner så, tette at en må tilbake t11!forrige verdenshtig for
å TIttg:maket.. 7.,. t-enk4t,ditisjon er satt Inn på et mIndre enn 5hm bredt avsnitt „- Det er
hit4II-L tatt  eVer 56  oce'fånger I Normaadie.
FIT4Irknamheten'har' keti 1 styrke og allierte fly gjorde lgår 4 5oo utfall mot transportmål
melibM ftontet:og ar1p Den tySke jagermotstand var betydelig forsterket og 39 tyske jagere
ble:Skutt ned, saknes. Inatt angrep RAF tunge bambefly shiftetantene i Dijon,et
viktigktUtepunkt på enav tyshernes sIste hovedbaner fra Tyskland til fronten I Normandle,
Idag angrep anerikanake bombefly 5 flyplasser og 2 bruer bak fronten samt mål i kampområdet,
Moscitos angrep inatt et syntetisk oljeanlegg utenfor Gelsetkircheu I Ruhrmnrådet. Det opp
stod,ffitore branner.- Inerges angrep fly 4 tyske skin utenfor De Frisiske mer. 1 skin ble
sterkt,, akadet:  .Tunge amerikan&e bombefly angrep I dag mål I NV Tyskland, Utshytingtplatt
formene for de flYgende beffiber ble også angrenet idag etter et kraftig RAW-angtep  I  natt,
Rusfland:- :Sovjettusserne hår fottsatt sin framrykking mot Fandstatene og rykker fram over en
5ocibnebred front frå Lettland til Pripet.
Ruestske'fortro-er ryhk er hurtig fram mot Dwinsk, Wilna og Baranowitsche. Under framstøtet
mat":.Wilna åtåx de 225bn fta den østpreussiske grense, for Wilna har russerne tatt jernba
neknutepttet MoloderZno, og veiknutenutktet Smorgon. - Ved Beresina holder dé på å tI1
intetgjøre de siste rester av 12. og 27. tyskearnakorps, og 29 panserkorps.
Russerne står nu 251on fra Baranowitsche, og her går tyskerne til motatgrep Med tropper  soM'
de har mattet overføre fra andre fronter.
På finskefronten er Salmi, smnI,Igger på østsiden av Ladoga, !gV fot den russidhe grense av
1939; inntatt.
Fra  tiak  hold mades at KoVel bIe oppgitt fcr å spare soldater.
Under knnferanse med Hitler har tjefen for den tyshe generalstab ut$alt at tyskerne 11!).he hed-
de-irå_tok styrker tI1 å'hC11.da fronten, Hltler gav ordre om at alle reserver shalle
es ihn for å demme opp for det russiske stormløp.
Italia: De a1lierte trépter rVkker fram over hele fronten.
1.fle- SIkysten står avdelInger av den 5.arme 2okm S for Liverno og møter sttdig hårdere met-
stand:fra.tyskerne. Allierte styrLer ry-ker nordever fra Siena langs veien til fltenze.
- t,atme truer med å omgå Arezzo, og rykker fram met hovedvelen Arezzo Firenze. .Andre-
stYrker står 51m S forAreszo, - I Tlberdalen har de allierte nådd utinanteu av Udnrtide, eg
på Adrlaterbavskysten Møter de baxd metstand på veien til Ancona, men rykker—stadig rarmere
byen.

fra Itallagiar Inatt bombet jernbaneknuteaunktetYerona. Tunge amerlhanake,bam-
bere.btr angrepet ubåtbutkers I Toulon eg jernbanetamter i $ Franhrike. Derfra dro de;vide-
re til SngIand. Far ca 14 dager tiden startet disse flyene fra baser i Bngland- bombet mål
i TYtkiand - landet i Russland bombet mål I GalIzia og landet I Italla -.bambet mål i
Frad,vike, og vendte tilbake til bgland.. Ingen bembemas:iner saknes. fra denne rundrti-ea, .
og bare 3 av de langdistanse jagemsom ezknrterte bombefivene hele velen gikh-tapt. 19 tys-
he fly ble skutt ned underveis,
Erå  Algier meldes at de Gaulle er reist til Washington foi• sammenmed Roesevelt å drøfte vih-
tige,spørsmål I forholdet mellom Frankrihe og U S A.
Det flerne_østen: Ameriktnerne har hatt ny frazgang på. Salcan. Den amerikanske rflerstkomm-
anderende'uttalte at kampen om øen nu nprmer sig en heldig avelutning.
ImerfYanZ.-- e sjøstridskrefter har senhet 26 japanske skip, deriblandt en.lett krysser:og en
destrover.

ChurchIll anfiden flygende bambe".
ChurchIll gav idag en redegjørelse oranden flvgende bombe", konklusjonenvar at det'V.Zhe vil
bli tele  mn  å avlede styrker til bekjempelse aVdet nve våpen. Tidlig vgren 1943 fttk regje-
ringen Melding an det nye vnen til boMbardement av London,og'resultatet av de,undersøkelser
som ble gjort var det store angrep mot hovedforSøktstasjonen Penemfinde htortdet ble gjort
stor_skade og mange videns"ezsmenn ble drept. Alle stasjoner for utskytning åv rakettfly
i Pas de Calais distriktet, ca loo ble mdelagt: Herved er angrePete blitt utsatt minst år,
og er,blitt av betvaellg mtndre m&lestokken hva de ellers vilie Vprti Angrepene foretas nå,
fra stativer som er ferdIgbygget på forhånd eg settes sammen, særlig under _bes1-uttelse av
s>ydekre Kraftige.angren er foretått mot disse i flere it&neder, . eg ca  5a.000 tons bomber



,-
er ialt hastet mot dem.
Det blir utskutt loo - 15o flygende bembte 1 tonn hver dag, og lufttrykket ved deres eksete
sjoner har voldt umfattende skade. Shaden kan imidlertid p incen måte måle sic med
gen av de alliertes spreng-og brann-bomber. Inetil kl 6.Lmorges var 2754 bomber stutt ut.mot
Engtand. men en stor del nådde ikke over Hanalen eller ble ekutt ned. Det er blitt drept.
2752 mennesker, eiler ca 1 for hver bombe som er shutt ut . S 000 personer er lagt inn nå_hos-
pitaler. Zn meget stor del av ofrene er falt på London. Bambene er ialt vesentlig et blIndt
våpen, og Churchill,avviste under sterkt bifall et hvert forscsh nå å evakuere London. Dette
vil rdse si'at insidme og barn shal dra til sikrere steder. Alt som etår i mennensketig
mekt vil bli gjort for å bekjempe det nve våpen, men det vil ihke ttllates at det gåx ut mser
støtten til kenusen• på fronten i Nonmandie eller anerenene mot Tvskland. tondon vil utstå, deI
nye'prøvelse med samme heltemot som tidligere, Londongvil aldri svikte, og lar sig.ihke kue

Provokasjon. .
Som et viktig ledå i nasistenes nye angrep mot hjemmefronten utkommer i disse'dager onnlagte
provokasjoneskriv med den hensikt å eplitte den norske hjemmefront. tri lojenher tidligere for
søk på å mane fram "bolbjevikspøkelset" i våre aviser. Det eiste forsøk-vi har sett er et
lengere stenstlert skriv stilet til de"norske arbeidere", og er Sendt rundt til  en  refte ar
beidsgivere. Arbeidegiverne blir kraftig angrepet og dessuten inneholder skrivet et plumpt cg
grovt angrep mot den norske kongefamilie. Forsø-et er som alle tIdligere dømt til å mielykkeE
Den,norske hjemmefront står fast samlet om Eong Rsakon og hans famins, i kampen for Norges fr !
het.-Vi må vente fleme slike forsøk på å stille det ene lag av folket onp mot det annet, men
i kampen for rorge er vl sveiset sammen og vi vil alle kjampe videre nå e n front mot fien-
den til han er ute av vårt land og ouislingene har fått sin straff.

Ayhetene fredag, 7. juli 1944.  
Vestfronten: tommunikeet fra general Eisenhowers bovedkvarter meldte imorges: Slaget am la
Bave du Putts fortsetter. Ved Carentan åpnet amerikanerne idag tddlig et nytt angren mot $,
og har nadd et vunkt halvveis til Periers. Videre har de gått. over Vire Z for Carentan og
kjemnrr nmr ved St. Jean de Baye, midtve/s mellom Carentan og St. Lo. - Eritishe troneer øker.
trusselehmot Caen, og det kjempes ahn fra hvon• Tyskerne som holder flyplassen ved Carbiff
onet trues ved en omgående bevegelse. - Fiendens forsyningsapparat var hovedmålet for fly-
styrkene som opererte 1. store mengder igår. Tunge boMbefly eshortert av jagere bombet jern-
banebruer over Loire, samt jernbaner V for Paris. Jagere oe jagerbombere forteatte, angrepene,
og utførte angrepstokter hele dagen. 12 tyske fly ble shutt ned, 6 allierte gikh taet, ' Inatl
ble jernbaner bak fiendens ler og ved Le Main. angrepet. - Luftoffensiven mot Tvskland fert..
setter Usvekket på tross av de enorme flystyrker som operasjonene i Normandie legn,er beslag.
På. - Meget store styrker amerthandoe bombefly aherep flyfabrihker og oljeraffinerier i  -

.Meknu  ved Leipzig, og i Lttzendorf. Inatt bombet Moscites industrImål i V Tyskland og la.Ut
miner. Igår angrep tunge amerihanske bombefly fra England dentyske flåtebas Xiel, samt Star'
banene for de flyzende bamber I Pas de Oalais. - rogen flygende bomber kom over S England 1
dag. Det er meldt am shader og ofre, Times skriver i en hennontar til den flygende bombe:
Det eneste uomtvistelige svar på fiendens vånen er å rette reprosalier mot ham, men kfl-
gen i dens fulle styrke • inntil han er aått,og tvunCet_i hne.
Ritler har avskjediget deh tyske øverstkommanderande i vest, general von Rdndstedt "nå grunn
av dårlighease" som det pleier å.hete, Det er Adndstedt som har ansvaret for de tySke anti-
invasjonsforberedelser i V,Hog han er kjent som den mest nasifiendtliee av de høyere tyske Of
fiserer., Det er kjent at det stadig har vært uoverenstemmelse i samarbeidet mellom Rommel og
ham, ogRmwel som er meeet godt ansett hos Hitler har fått tvunget sin vilje igjennom, og
Rundstedt'Måtte gå, For kort tid siden uttalte Von Rundstedt stnHoverbevisning om at krigeh
var tapt.' På grunn av de andre effiserers mistillit flish inldlertid ikke RoMiel selv oVerta
kommandoen iV, men den ble overdratt til general von Klugen Ran er ansett som.en meget dvh-
tig offiser, Von Eluge er av russerne stemplet som brigsforbryter.
Italia: Tyskerm fortsetter å gjøre motstand mot den arliert frasdeegking, $ for LiVorno hjem,
per styrker fra 5.arme sig fram fra hus til hus I Rosignano, og behersker nu 2/3 av byen. De
allierte har rekhet litt fram mot Poggibonst, samt V for Arezvo. Ved Adrtaterhavet er tvshe
motangrep slått tilbake ag det kjempes yodhumana:S for Anoona,
Russland: tordligst pL don del av fronten som er i bevegelse fortsetter framgangen mot
tenger Wsted russerm  igår  mindre enn 5okm fra Wilna og 251= fra banen Delnsh - Tilna, - Øfo•
MinsL fortsetter rnsserne å renake ODP blandt de omringede tvske av3elinger, og ringen emde
tyshe divisjcner blir stadig strammere 2 tyske avdelinEer på hver 1 5oo mann ble utslettet
igår, og tyskerne hadde her tilsammen ovez 5 000 faine. Ved. BeranoVice fortsetter framgangen
1;; eg S for bven, ov russerne står bare 16km fra den, for Beranovice presser russerne de
tyske tropper inn i Pripetmvrene, og har I nitatt TLmccektchi,
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