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Vestfronten: De britiske og kanadiske styrker trenger dypere inn i de tvs:ve stillinger S
og for Caen under harde kaper. 12 byer og landsb ver er tatt det siste  azgA  orr hundrevis
nv fanger strgzmer stadig inl. /eliom St. Germain og Noyers skjer framstztet over en lanm
bred frent. Under framrvkkingen-fra Cagny til Venolit legzer store tanksperringer hindrin
ger i veien for framrykkingen. Det frmmheves at under det store materialslag som nu utklem
pes betvr ikke terrenz-vinningene så weget som at de tvske tronner slites ut eg blir tilfzyd
svore tap i menn og materiell. - Amerikanerne har under harde kamner langsom framgang fra
St. Lo og  NV  over p. veien tiI Periers. - Tyskerne.treb'er nn forsterkninger tiI fronten i
siormandie fra Bordeaux distribtet. -
:oscitos har angrepet transnortkoloAAer og kommunikasjoner i området fra Bordeaux til Paris.
7 bruer over Loires er ødelagt. I natt angrep Mnscitos Bremen og la miner i fiendtlige far
vann. Råf bombere angrep startplassene for de flygende bomber iPas de Calas og angrep et
depot for bombene NyJ for Paris. Alle fly vendte tilhake. Imorges anirep 1  2oo  anerikanske
-bombefly eskertert av  5on-75o  jagemmål i Leinzig området.  Blandt  ralene, som omfattjt
-rekke byer var flynotorfabrikker i Dessan og Elsenach, kulelagerfabrikker og fabri7r.ker for
• -mstilling av svntetisk olje, Leunoverkena. 4ngrepene ble mtfgrt i klart vmr.
Russland: Slegettm Ltov stiger I voldsonhet. Busserne !!ester-kaler av tanks inn mot bven
for å splitte de tyske styrker, og beleiringeskyts smadrer de tyrfte stillinger. De russis-
e stvrker kan nu se inn 1 Lwovt, og har rykket inn i byens•vtre forsvarsverker. Tyolzerne

kaster inn alle disponible stvrker for å. holde bven. 'Rvis byen faller er forbindelsen mel-
om den.tyøke midt - og sydfrout helt brutt, oz de viktigeindustrinmråder lenger V kommer

innen rekkevidde De russiske styrker  sair igar  sluttet ringen om 4 —5tvskm dtv;sjoner
for Bug har fltvidet eitt bruhode pa V siden av elva, og tyserned stilling er håpløs. De
kjemper forbitret for å bryte ringen, men russerne presser den fladig strammere om de
styrker som bar moget stere tae.
Bamen Bialystdk - Brest LItovskhle brutt igår, og blanat de fanger poim er tett her, er ge-
neral assner, sjefeu for en panserdivisjon. O'sner er av russerne stempLet com krWgsforbrv--
ter. Han er den 21 tyske general som har overgitt sig under sommeroffensiven. IfZlge
tvske meldinger kjwnes.det i Augustowo, l)-Pan fra grensen til stist Przyssen.
RusserJe åpnet igar  en ny offensiv S for Peipussjøe.1 og rvit.ker hurtig mot Latvia. De 2 fgr-
ste dager av offensiven ble 7oo bter cg landsbver erobret, og det ble gjort et gjennombrudd
på en 7cfin bred front i bris-mawbde. Taeks, kanoner og infanteri stormer nu gjennom breslen

de tv ske stillinger.
Italia: De allierte har hatt litt framgang til tross for voldsomt regnvmr. Etter inatagel-
sen av Ancnna rvk er de videre fram, og har gått over elva Esino. - N for Arezvo kjempes
det innbitt, og S.arme har utvidet bruhodet over Arno. Lenger V har fran.monnen ndi et
punkt  15km  N for Poggibonsi. - Ved Pontedera, for Pisa her allierte overskåret veien
,Pisa - Florenz og nådd Arno nå en 4o7m bred front, - »tter erobringeA av Livoruo st7h• de
allierte 157,An fra Pisa. - I Iivorno var gleden stor da de aIlierte ryk/et inn, gatcrie var
fulIe av begeistrede itatienere som viste sin glede , og de ameriLans'e Jeeps som kjørte for-
bi ble overlesset med blomster fra den begeistrede forvemasse. Ttalianske partisaner som

-hadde kjempet i Livornos gater viste de allierte soldater stra-s de steder hvor tvskerne had-
de gjent miner og helvetesmaskiner.- Den tyske civerstom2andernde i Italia, resselriue har
f%,tt den høyeste tyske utnerkelse, ridderkorset med ekelfl, sverd oz briljanter. Det var
akkbrat denne utmerkelsen von Bundstedt og andre tys.e generaler mod han fikk fzr de ble av-
shjediget.  Nu  snzrs derbare hvor lenge Yesseiring komwer til å sitte i sadeIen.
-Tunge allierte flgstyrker fra Italia angrep idag  olieraffinerier i Finme, samt oljelagre i
Trieste. Videre ble fabrWeer for framstilling av flydeler i Mtknonen angreeet. MWrichen ble
dessuten angrenet fra EngIand.
Tyrkiet: Tys?zerae sendte ?or en tid siden 2 ungarsk e renresentanter til Tvrkiet for å sette
si2  i forbindelse med allierte uteendinger. De foreslo at de ungarske :iøder som ennu
var nntrdet av tvsuenieskulle bli delt Ton i gruneer og overleyert til de allierte, mot at
disse leverte et visst kvantum lastebiler og medisinske preterater. Meningenmed dette cr
selvfølgelig barså stille de allierte i forlegenhet og forsøke å splitte dew.- I meldinger
fra London heter det at de allierte vil gjdre alt de kan for &hjelne de ungarsie jZder, men
de kan selvfdlgeliv  ikke gå med  vå  en slik avtale som bare tjener til å forlenge krigen.
Nor ye: Sterre ty&To treopeavdtsinger har i det siste forlatt Worge. Således meldes det
fra Stockholm at 3 tyske  divis,fomer nasserer Aarhus på vei til Tyskiand fra Norge. At tran-
snorten er betydelig forstår en av at tvskerne har forlangt novedstasjonen i Aarhus sperret
i 5 dager for g.4en emgangen. I forbindelse med dette kan nevfles den ster-t økete sabotesje
wot de dans2ee jernbaner  som  har funaet sted i siste bke.
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Jestfronten: Britene oe7eanadierne forfølger sin framgans S og J for Caen, men eeamnane har
vert avmindre oefane nå etwe: av et voldsoetregnver. $ eor CaP2 rr St. Andre sur Orne er
obre, og lenger e ster britieze foreropeer inee i roarA. Agelney, er Da allierte hendere
751<1,1land er hittil erobret fra tvekErne ender den nye offeesev. AMerieanerne har feetnet
grenet på veien fra St. LO til Periers, og erobret flere landseyer r for Pereers. Vire er
nådd 1TV for St. Lo.- 1)&rlig ver hindret fleoeeraejonene idae, men forevningseestemet bee
angrenet euatt. Britisee fle aegrep inatt 2 fabrie:er for frametilling av sentetie olje
1 eomberg og Bodru'eUellheim ieuhr. Mål 1 Belgiable også angrepet. Moecitos bombet
i Hauburg-og Berlie. Over 1 2oo tunee amerilm - Se bombefle angree fabrWer i Teselane i
eae, deriblandt flyfabrre-er og eulelagerfabri- :er 1 Schreinfurt ee ebeleberg ner Bamberg.
Videre ble anleeg for de flegende bember augrepet. Noen fleeeede bember eom inn over SWeg
land og eondonomredet 1 dag, det er meldt am eader og ofre,
Russlaed: le ruesis E oerensiver har snrengt store åpninger i inefalleveiene til eparsjave
og Tsjeeoslovaelet. - Mot Lwow har eeleserne hatt utmereet framgang De mreer eeee fra 2
mot Przemysel oe her erobret Rawarusee NV for bven, eeedre stereer som kaueer estfre etår
uteaneen av Leow. - Ringen om de 5 teseo divisjoner-som er meringet 1 området ved Brodv
blir stadig trueeet tettere eameen, og tvekerne er helt ueen den elnete sjangse til å. unn-
slrope, tese styr-e eom leeete å un'eetee de emringede divisjoner er selv eommet I alvor-
lig fare for I bil omringet. Pra Xovel har russerne åenet en nv offensiv, den g siden som-
merfeittoget 1 e toe til. De reeeer fram 1 NY retning mot Brest Litovsee og ster bane
$ for byen og har nådd Bug, Iengst i N fortsetter framgangen ine 1 Latvia, og banen fra
Dvinsk til Tilsit er brutt, - Det meldee fra eekara at teseerne er 1.ferd med evaeuere de
busgarseo searteeavshavnene Vargas og Burgas. Sovjetrus:erne har forlangt dette hvis ;3u1sa-
ria framdeles vii oppretteede den diplomat1e±e forbindelse med Russiaed.
Italia: :!ed bedringen i veret fortsetter fraery.eingen. - På Adria aeenittet her polske
tropeer natt god fraegang ne. e siden av Zseno elva, - I evre Tiber dalen nermer de ellier-
te sig Citta de Castello troes hard motstand. - NV for Arezzo bar framre'-eineen eot Plo-
renz eatt god fraegang, og de ster Eleeen fra byen, N for Livorno fortseteer fraureeeingen
langs eysten og ster lLftm fra Pisa, - Store allierte flestyrer engrep foruten mål i kame-
omredet fabreeeor i Friedriceshafen.
Det flerne esten: emeriesefl marinesoldater og etormtropeer har gett e land eå den vletige
jaeanees fletebas Guem i det sedlige av Marianene og oppeottet bruhoder, eva ligPer liee S
for Salpan som nelig ble erobret, og var det første merede japanerne tok fra amerieanerne i
denee krigee.

Revolte i Tyretland.
Det er reee lett å bedeLee situasjonen 1 Tvekland  oe  dette t1depunet da ingon neddeleleer
slipner ut av leedet uten ferst å ea passert den strengeete nasisensur. 'eae en sale er sieker,
revolte har brutt ut i Det e.riee. Tysee geeeraler har i de siste 45 timer.søkt å danee en
ny tyse riesregjering etter atteeeatet mot Hitler. Denee medeelelse ble gitt av Gerleg 1
hans operoe ejennom radie, men dette avsnitt bie streeet i'avisenes referater. De mest dras-
tis e forholdsregler tas for at opestaeden skal sles ned og Eimeler, Gestapos ejef, frir over-
kammandoen over den tysee hjemmeher , General Stumef er utnevnt til sjef for Luftwaffe Beice
som er opprettot for å brukee mot tyseere i Tyekland. Generel Se1z1er er stabssjefefor Hjem-
meAoren. Hitiers forsieringer om at det bare er en liten imot ham rimer lite mee hans
inntrengende apneli til foleet an e ste på hans side, og ordren fra Deeiz og Gering til
offiserene om bare å motta ordrerfra dem Det er hittil re-e gitt noen foreikring ne vegne
av heren om at den vil stette Hitler, enda det eremgår av detreee meedingee at hprees everst-
kammendereede var tlIstede ved attentatet uten e bli deadet• Ifølge eeteeg er leeerne av re-
voltee alle "geeerater som er aveejediget fre fronter:andoen' t,  os som derfor vet at erigen
er tapt for Itselend og vil redde stnmpens oe seare det tysee folh for ofre, Beøk, tidlig-
ere stabsejef i den tveee her er biandt d•m so deltar, men er ifølge Traneoceali "5.1.-;e len-

ger blandt de levendes tall". DeB's meldine oe at revoltee er slett til jordpe, beir ree
beereftet fra noen annen eilde. Ubeereftede meldinger fra Schreltz sier at eaenen leågLr mel-
lom tesee soldater og nasister på flere steder i yselenee Telefonforbindelsen Stoceboim -
Berlin som var brutt 14 timer i forgårs er igjen bruL fra el• 1e.e0 Igår. General Seydlitz
har fra den tyske i Meekva sendt et operoe til alle tvseem om å felge generalenee
reisning. eyeleieket er emmeet til åpen krig mot nasityeraniet, elie midIer ber brUeee.
Alla offiserer  mi nieeernt forbeare situasjonen for soldeeeee, heren me samarbeide mee ka-
tolreene og arbeiderne. Led de eene som vel redee landet fra Ødelegeeisen. 3 ieternasee-

nale fagorganisanjoner bar 1 et operop bedt de tvsee arbeidelestette revolteee og e hjelee
de-eteelandeee arbeider-, sen eu e& ejere eeebli-eelig opestaed.
Xempen står nu eeleom Geetapo og det t;s: E foleTe
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