
URIGENS GAN G.
Nyhetene tirsdag. 1111_1944. ,
Vestfronten: Amerikenerne åpnet iamorges et nytt angrep 4 for St. Lo-og står  ifølge-korrespen
dentmeldinger 3.kmfra hyen. Særlig kjeepee det hardt ved St. Andree. Angrepet ble satt 1nn
etter at 2 tyske anarep med letthet var tilbakevist av amerikanerne;" Troppene fii bare liten
etøtte fra luften da det dårlige vsr hindret flyoperasjonene. Andre amerikanake tromper har
dnntatt St. Eny og Egorge halvveis på veien fra Carenten til Periers, Under framrykkingen syd
åVer fra la Haye du Puits'har emerikanerne tatt Bouteaux, ø for Tilly har allierte trouper

4,gj,ort et mindre framstet for å rette ut frontene SV for Caen har britieke tropeer nådd Ornes
:brodd 3 for Evrecy. Tyskerne står i fare for bli avskåret her, da de fleste bruer-over Orne

er,edelagt. Av loo tyske tanke ecm ble satt inn i går ble 35 ødelagt. Allierte fltgere melder
"at det-tkke finues tegn på noen weforberedte tyeke stillinger før Seinen, og det antas at Rom

erel forutsetter å holde do vel utbygde stillingene ved Orne.
Genoral,ontgomery her holdt en radiotale til sine soldater hvor.han sa at det alt var oronådd
meget oe at man kunne utvide operasjonene ifølge planen, "Vi har gitt fienden en herlig amgalg':
sa han, "og tatt cver 5 000 fanaer.K Han sluttat med: hver oneste soldat i Normandia siel
jeae HWell doue, rell done, indeed:
snatt:bombet-Mosettos Berlin og la miuer i fiendtlige farvann, 1 fly saknes, I formiddag an'
erRrnel'lde svsre amertkanske bombefle es?:ortert av langdistansejagere,Mtnehen. På grunn av dår
lig siatberhet måtte instrumenter breeres under bombingen. Ingen flygeude banber kem over Londo:
emetleteue:n veldte eendre skederpå noenenere steder 1 S Eneeland.
Allierte fly hat bombet såsg st alle tyske oljeseetra i Ebropa, og 13 syntetiske oljefabrikker
ee edelagta Nedgangen 1 det tyske'eljeforråd er så stort at stratezien i felt og industri
hjem1andet ikkeaben unngå å lide under det, I .Ploestl som leverer 1/3 av Tysklande oljebehov
er alle anlegeene oå 1 nsr ødelaet, og dette er akadet.
Freekrike: Dee emerikaaSs reaJering har anerkjent den frandee befrielseekonmite som en de fac-
tosrei4jer2.ng i de befridee områder til frie valg kan finne sted. Befrielseskommiteen er aner-

kjent som provisoreek reejerrng av nestee alle de andre allierte nasjoner, deriblandt Noree.
De-Garelle er 'eommet ttebake fra konferansen med Roosevelt, og har uttalt at han kar det best
mUitge Inntryilr. med sig hjem. Prankriks har inven territor4.ale krev, men han fant det naturliee
at den franake hae krener til å delta 1 okkupasjonen aV Tyskland.
Ruseland: Russernes framryeeeing ejennom Randstatene, Polen, og mot østpreyesen fortsetter uten
opp-eold.
SV-for Dvinede rekaer russerne ini i Litauen og har avskåret hovedveten fra Dvinsk til Kaunas,
vedeerbbrieeen av Utena. På et døegn har ruesere her rykket 5okm fram. Wilna er fullstendig
aurtneet, oe russerne reekker hurtig videre Mot Xaunas, og østierøvssen, Russerne holder på å
rensb opp 1 Wileas beområdee hvor loo vis av fanger btinges inn. Tusenvis av bevepnete litau
ere har sluttet sig til den rede hsr i dette omr4de, og den polsee undergrunnshsr har begynt
storatilete operasjoner for å støtte ruesernes fremrykking: I Midtpolen angriper-den tyske for-
bindelser oe forsvningelinjer. S fer Wilna rykker russerne hurtig fran fre Lida, mot Grodno
Leneer-S har russerne gått over elva Behtsehara-og troppene fortsetter mot Bialystok og Warsja-
va. Fra Lumiuee t PrepetmVrene rykker eeesserne hurtig fram mot Pbask, ø for Minde fortset-
ter eporyoLineen rev de omrineete tyske stvrker, og nye 3 5Oo wanil  har overgitt sig.
Trusselen mot østmreyesen er nu evernengende, og en rekke drastiske tiltak er tatt etter som
russeene nsrmer sig esd stormskritt. I store områder er det innf-art militsrforveltning isted-
enfer stvilforvaltnine; Kvinner og barn er mobIltsert .for å beres avltnesee før tropmene kom-
mer, otee0eg, Todt er full sving med åsvakuere masktner og utstyr fra fehr11:4'esr, i ilsitt og
Insterburee til det indre av Te3klaud.

De herde oppholdene kamper fortsotter på alle frontavenitt 1 Italia,
lenest 3..11har 5.arme erobret Casols, $ for Livornce. NV for Volterra har de rykket 11km fram.
- Leeeer a kjemmes dot i forstedene i Pogedboneit N for Siena. - På midtfronten er tyske mot-
angrep feten Arezzoislått tilbake, cee ellterte kanoner besrYter byeneutkenter. eN for UMber-
tide forteetter også.framrykkingen. Ved Adriaterhavskysten meldes det kun om ubetyde1les en-
dripeerli situasjonee> Store styrker allierte bombefIy angrep jernbReetomtene i Milano i natt
Dannaree Det danefi:e fortleeexer de falne ved Reneralstretken i Zjøbenhav- ved 2 minUtters
hST-frNke, 12, onsdea. foneidape. Den darafte ee4emmefronts seier er uu fullstendig, idet dens
siste krav, portforbuote opphevelse, er ajennomfert,
Noree: -laordmeee som oeeholdt sie t nasipresten Devold's villa På Flaskebekfe på Wesoddlandet
blo forledee enerepet .!1-7Gestape, Det opusto en heftla kamo, hvorunder de 3 nordmeng alle fant
dødee, 2 tvekere falt, oe 3 ble egret. Blandt de eårede var Fehmer, gestapos mest borykteae
"olohunri,Eor.o, gen ble brgat ttl sykehus, men kommer nok til å etå det over. Pehmers nsr-
meste Msdexbeider, Steer, ble imitertid drept.

Det lekker mot sluttee,
"fst ereen fertleif:fende kursenåring i de tyske nasieters mromaganda og i den tyske hSrs kampmoe,
rel. I: de eiete nummer av uDas Reloh" forser Goehhels å overbevise Bneland om'mfaren fre øst



og nt Tyslanci v11 ha Vestnaktoncs hjoap til å bekjempe deu Ylet-eneete,han kan-peke soM
tyskernes mlidel tål seleren, er at de "med traft og tro v11. -grele å fsre kmagen inn—okåriktig-*
bane igjed. I Xnnigsberg forsøkte han å-Pverbevise øst-preusserne an at russerne ville bli
stanset,fsr'grenson, men det skInte allikevel tvdelig igjenuom 1 taen at han ikke selv angå

for mullg, Borsendelsen av gull til tyske legasjoner 1. nsytrale lend tvder nå at nartIle-
derne vil sikre sig ved 2n flUkt fra landet. I Tyskland bl1r det hpldt kurser i partisan-41:r1g,
sabotesje, cg illogal vårksonhet TI .håp om at nasismen vål Dnume fortsette å bestå under jorden
eUar nederinget, Store mengder materdell, derIblandt meget red1outstyr ot; svare ladninger mei
levnetsmidler er sendt evsted til fjellene i $ Tyskland, for derfra å forteette virksoMheten
når krigen er tapt. De tvske offiserer fikk sin advarsel ev Eltler i form av entordentale ved
Diet1S båre. og de blev.mInnet om å ta heneyn til sine nårsrende .yskland hvin tanken på ovel
give)so'sknile spoke Allikevel blir flere OE flere tvske militere klar over
den aånåde sittnajon, og noldatenes vilje til å. overgå sig er o&failendm Mitlers ordrer am
å kjonspe til siste mann blir Yoke fulzt,
En nv grunnous til et von lrhaslstedt ble fjernet var at nasisMene mikstenkte hem for å lede deu:
ml3ltsre oppoolsjon, og derfor skildte haM fra sine trnpuer, Von Pmudstedt er jo også kjent
som den mest nasIfienItlIge av dc eldre tyske off1serar. Tvoisk for stemningen mot Ektler,som
be: s'Sårlden for Tysklands ulykkeer nt general Bammler som ble tatt til fange 0 for Minsk,
huldt en rasende tale 1 rnhio Mot •Hitler 2 dager etter at nen faldt 1 fnngeuskap, Eameånden
lyshdand faller i san,b tenpn son nnde/C:.._.taes omfang stiger, nen ennå ex- det en stor ael av
det tyske folk avis &ajebne står.og faller ned nasismen, og eo-s derfor må kjemne to the bitter
end, slik scm: Go7b(115 fornikrer at helJ det tyskt, folk v11 gjøre. V1 ser på fengetel .
leo og viler snm alltid stnrkt på SonbOels ord,

Evhetene onsdag, 12. jull 1944. S1,18.36,
Vestfronten: De harde kamper fortsetter langs hele fronten, og tyskemotenereo er averalt
tabaLn, Tvskerne gjør voldsomme angreb S for Ceen, men engolskmennene holder bråbodet på øst-
siden av Orne_ St SS regiment ble tilintetgjort her, og hundrevis av fsar bla tatt, På V si
den av frcnton fortsetter amerikanenses framo-v-.7sj de her ryket ytterligere 2km fram fra la
He7e du Puita mot Lessnv. - Let raser hoftige l:amper ved St. Lo, hvor amerikanerne her tatt en
bv i for bjen.. - De tyske tan Yormandie har vert overordEntlig store, Hkelte rssimentr
skulle vert 1 000 mnnn er kommet ned i 25o. - General-Elsenhower har cnolvet at den frau&
inueniandshær  binc:er  nermere 25o 000 tyskere. - Igår utfsrte allierte fdigere meget vellykkete
n'cup mot tvsko nansebvegner, 44 ble ødelagt, vske artilleristillinger, og bensindenoter

bombet med goO. virkning. Inatt utførte Moleitoo et angrep uteu tan frn lav høvde mot
tvske båtsamlInger i rest hava. Videre nagrep loscitos industrinål i Ruhr og la
7^o s2erllr,Inoke bom'sefiv med jagereskorte angreo for 2, dag på rad Maffichen, Igtar mistet smer-
ikaT 22 flv over bven. Luftvernildenvarintens; men flvere mstt: ingen jngermctstand. St
re flvstvrker nrprep også nits7nrtingsbaser for de flvgende bomber 3. '-s de Calnis 1 nn

n firende humber vnr over -*-Igl,Nnd 1 natt,
Frenganged vestoVer mot østprøVesen forteett,b på trcss av sterkere tysk metstand,o

rusb-de står bare 14okm fra grensen, -
kr-mtvkkIrgeh mot bvir&f; fortsetter. Her ble 3t et'ed€r befridd ågår. Mellcm Dvinek og Eaunas
ntnytter russerx i. sitt gjennombrudd vod Utenn. 156 steder er blitt befridd her, og trusselen
mot arounas øker. Irekerne setter 1nn store ferstorkniner V for Zilnn, og ::nropene her var

iczeserre erobret igår her bo eteder, fvekerne tapte 1 5oo mann i faine og like
mange i fnnser. Restene av de områngete stv.r:mne inne i Wilna blir nu enten tilintetgjort el-
ler tatt til fouge. - Etter er1rTIiwen nv Slonim hnr russerne rykket frors 202rm i retning av
Wolkob, - V for Beronowlese er tyse motangrep slått tirJoke med store teu, over 2 oob tvskere
ble lå:årende på sla4nnrken, 50 ste.:er ble befridb her igår oLo ruøserne står nu 2okm V og  SV.
for tangs Prlpet gjør rueserne gøde framskritt, de sakerå omgå Pinsk sentldlg
scm dn 1 frontelnnrremet bare står 1l får bven„ - for MInsk or opprenskningen av de om-
rno.nte tyska dlvlbjonene fullført; Lgår overgev ende 2 000 tvokerc sig. Etter at tvskerne
går risbet enda en general t dette nvenitt, har de 1 alt tnnt :6 geveraler i feane og fenner s
fken 5. juni på alle fronter.

1.7770benrenset franbang er gjert nå mnnne avsnitt . til trnee for harde nntengren. 5.
b,b her tatt-C:a..etågl4oncello ;t: for Liverao. Amerlknerne knr Inonr 0 nå.dd et munkt 14km E for
Volterra, På miltfronten har ;:e allierte tatt en larMsbv 5 ifor :,rozno. Ved Adrin hnr de hatt
ba frorinng vad clbo Musone, og Ancona er nn ånnen re'oevidde  av det nllierte artilleri.
•.11/elte flv har vært mezet vinksfle over fronten oo engsk bombet mål  i N  Itnile. Store stvr-
ker tunae bambere har mabrepet ubåthavnn on. Mvnennang,:. 1 Toul(fl i S Pre.nkrike. .:rlvene møtte
iugbn jno.ormots:ancl,
Eor:e: Henrv wonsen, tlalirere folmenn 1 Eorges Stenarbniderforbund er død 1 fnrigensken i 'Jre

hnu ble prrestert vuder undtnnelsestilstanden i Osla i 1941, o.; lannfredng 1942 send
,L1 skaand, "iåråv Honsen var kjent sor pn meget snmvittignetsfull oå: rakrvgget mnnn.
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