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Vestfronten:eemerikanerne rykeer østover mot Paris på en Sokm bred front bg nermer sig Le
Mans. De lengst framshutte avdeiinger atår mindre enn  16olen  fra Paris. I Bretagne rykker
amerikanske styrker inn  t.  de tyske støttepunkter St. Malo og Brest og står gkm fra Lorient.
Igår morges startet tyskerne sitt hittil kraftigste motangrep siden invaajonen, Det ble fo
retatt mot flaekehalsen ved Mortain. Motoffensiven ble dog meget kortvarig og betegnes
som en fiasko. Inntis igår kveld var  135  -tanks ødelagt. Bakettførende Typhon-jaeere spilW
en avgjørende rolle i ødeleggelsen av de framtrengende tanks og de hadde fritt spillerum da
tyie:erne måtte angripe uten flystgtte. Tyskerne håpet med sitt angrep å nå fram tthavet og
dermed avskjere amerikanernes forbindelses-linjer. Mens angxepet stod på strømmet dog ame-
rikansk e tanks og forsyninger uhindret gjennom åpningen. - På frontavsnittet fra Troarn til
Vire yter•tyskerne desperat motstand. Inatt kastet11  000  RAF bombere 6 000  tonn bomber mot
de tyske stillinger i Caenamrådet, som forberedelse til det storangrep kanadierne begynte i
morges. Det er første gang nattbombere er satt inn i kampene på baYeen: Kanadierne harun-
der sitt nye angreu utvidet brthodet på østsiden av Orne og rykket 62m fram og forbi
May sur Orne.-Igår angrep 4  000  allierte fly tyske transP.erter og andre mål fraAmiens til
Bordeaux og akip i havna i Brest. Under angxep på jernbenemål Ø Ter Faxis ble  13o  lokomo-
tiver, 582 jernbanevogner og 125 militære kjøretøyer ødelagt eller skadet beatt angreep Mos-
citos igjen oljemål i ReibrdistrLetet, - I Savoven har en avdeling gendarmerl gått over til
innlandestyrkene etter å ha avvepnet en brigade vichytropper.
Russland: ebesserne fortsetter frameeekingen langs veiene til hlsit og Eønigsberg. Lenger
S møter de forbitret Motstand langs grensen til Øst-Prøyssen. I Warsjawa har de polske ertyr-
kene hatt ytterligere framgang inne i bven og anvender nu erobrede tan'es i kampeae. S for
Warsjawa er det russiee brUhodet over Teichsel utvidet og forbindelseelinjene mellom KrakaU
og Warsjawa er avskåret, I $ fortsetter framgangen i Karpatene og russerne har inntatt
støttepuaktene Sambor og oljebyen Borislav, soM Wegger ved.inngangen til Ussok-passet. se

,Italia: Detmeldes bare. om patruljeeog artillerivirksoMhet på fronteze. - Fly fra )aser
Italia angrep igår 2 fabrieer for framstilling av syntetisk olje i Schlasien. Andre fly an-
grep inatt en flvplass grensen mellom Østerrike og Ungarn. Amerikanshe fly som var på vei
tilbate til Italia fra Bussland angrep oljemål i Romania. Britiske luft  ng  flåtestvrker som
opererer på Daimatiakysten, har foretatt et stort innhugg i den tyske skipsfarten. • 22 alli-
erte fly satues etter gårdsdagens operasjoner, 29 tysee fly ble sieutt ned,
Barean: Det hax foregått et stort slag i Tessalonia i Hellas, Flere landsbver ble erobret
og LI.00  teakere falt. Et kommunie:e fra Titos hovedkvarter melder at jelgoslaviske styrker som
samarbeider med greske friskarer hax gått over den gresk-jugoslaviie grense og erobret Edessi
en by på 2o  000  innbvegere. Troppene har erobret fiere tvske matlagre og delt ut beholdninge-
ne til befolkningen,
Finnland: Feletnarshalk Mannerheim hax enda ileee fått dannet noen nv regjering ogman'antax
at det står på vaiget av stateminister. - Passikivi uttalte igår at finnene alltidmå regne
med et sterkeRkissland. Den finske polittek må derfor legges an på et godt forhold til dette
land. Et lite land som Finnlandmå aldri  gi  sig ut Seventyr.
Moskve: • Forhandlingene mellom MicholaiesYk eg den polske kemite i Moskva fortsetter, og hax
nu passert sitt forberedende stadium.
Norge: Det er foretatt en velee'ff-et aksjon mot statens Zagre ev bensin på Geilo og Gol. Fra
tankene ble det legt en-tams ledninger ned i HaIlingdalselva. På Geilo ble det på denne måte

• taepet ut 21  000  liter, på, Gol 25 poo liter, og på Haugastøl 1 600 liter, Bensinen var be-
regnet til å bruhes av biler sam skal holde veiene til tyskernes anlegg åpnee. Da all tille-
ling av flytende motorbrensel til sivilt norek forbrUle opphørte 1.august, ville denne benain
under ingeh omstendighet kommet norske 'eeteresser til gode, -
Sjefen for Borgerve'-t-koneoret i Oslo, Egil Freppe Flognfeldt er grepet på grnnsen til Sverige

• Han har i den siste tid vmrt meget norvøs  oe  nedbrutt.
Næringsdepartementet.har bestilt tregket  9oo 000  skjemaer som skulIe eendes til hverhusstand
Norge. Skjeweene skulle fylles ut med husstandsmedlemmenes navn, alder, og nuværende oop-

holdssted, og leveres inn fer nve rasjonerings:wrt ble delt ut. Uvisst av hvilken erunn ble
tryemingen stanset fer alle skjemaene var ferdige, - Dette er ennu et nytt fors4k på å
få registrert hele den norske befoliedne Selv mm disse tjemaer foreZøbie er stanset kan
de bli sendt ut når sam helst, og vi gjør utrekeelig opnmerksom på at det i1e2e må seAdes inu
registreringsaejemaer av noen art,
A. T.: General i A.T. Frelich-Hansen har i et skriv til A.T.befalet gitt instraesjoner om
A.T.'s me-ptreden i tilfelle av krig i landet. - Det heter bl.a.: De enkelte A.T. forlegningo-
ne sEal straks saaltet begi sig til meste leir, men hvis det ieee er  melie  å få forbindelse
med denne, opneeee avsidesliggende steder. Behandlingen av guttene skal vmrö god eg befalet
skal seke å openå deres tileit. De utleverte våpen må behandles med diskresJoneog det skal
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gistantre av at då sealeVMre tiee forever mot  evere+ep fra hirden og tyskernee. Sere de
ordrer 801-7 er'eitti aV  A,T.'befelet.Må feleeS oe"urder ineeneeemtendienet de sde blir  eitt.'•'
av tyakere'ejetei- hiri. - All- annaseeede,propeleande ne..nesismen sleel 'undeåle.. - -
Brevet er et forsTMD kast bflr i øYeelee pa'enttene  ee ejøre aÅsj2 everfor
beflet. o, A.T. i det helm  tnt, Da.: tlitagende.opplisninc_Ltien eA,T. er et tyde1i bevie
pi at..det Leee Statig-fteee.ay,•A.T. befelet har fivktet'fre-;_ landet ee .ehttene'fere
later lelrenee Oppløsnieeeen av  :Bedmark, evor ljo ewne oie;befalet forlot leIren ved•

Ilsene, har ,eatt ek  lanet st IA,T,-generåLen har anmodet fVr!-Ingefører å ele
Sjefen for Å.T. I Trøndeleg, fYlednesfører Nitter-Hauge, her frivillig trUkret

sie  tilbake. •
Prestisle,

De allierte har i krigens-avgjøeende faee kunnet foreta sine dieposiejoner uhindret av hen.
sunet til sin.prestisje, mens Ritler har vmrt ar rid i  det  ene'av TvekleMnis nederlag etter
det'endre gruneet sin frykt for prestisjetat, f.eks. Stalingran og tapet av Iendemanes ar-
meere i Randstatene. Da prestisjen Ueke lengee beter noe for de alliertes krigfering, nnn-
går de ogs. enhver misunnelse landene imellom, og har kundet sette inn tropnene til retta
tid og  p:e  rette sted. Russerne har riTe av prestiejehensyn g&tt•til et forbastet angrep på
øst.:.Preyssen, men samler tropeer til de er srYeer på et vellyk ret storangrep.  AN  samme
greenn ble 1nvasjonen foretatt først 1 juni. --Engelskmennene har i denne krigen gjort en etråe
lende innsets, men er vel de som minst har hestet den fortlente ros I men1gmanes omtale.
Det nar fa1t i engeleleeeneenee lodd ta de tvngste te.k både i bombekrigen, under kamelene
at'Aftleei Italia og under invasjonen, Sådedes vilde gjennombruddet 1  Italia  vart umulig
uten de britishe tropers hensensløse Inusats ved Cassino, mens amerikanerne av mentgmane
fIkk  sren av gjeneembruddet:, Det samne gjentok  sie  i Normandie, hvor engeiskmennene og ka-
nadierne med stoee tap lolest stormarten av de ty&-e styrker til Oaanavsnittet ng mnlIggjors.
de det amerfeanse gjennombrudd ver/ kysten. De erneri7=anEfee armeer har således ved britenes
hjelp blitt i stand til å utmanøvrere tyekerne fullstendig.

Nyhetene ons a st 1 El 18 o
Teetfronten: Amerikanerne har erobrett it  vLetige jernberestøtternekt Le Mans. og
lenger SVhjempos det I Angers, Pra Bretagno moldes det om kraftlg tysk-motstand ved St.
Malo og Dinae. Andre steder har det vmrt god frangang, anerikanerne står 47en fra 33rest.
Tusenvis av unge franslemenn fra Maquiens stvrher slutter sig til amerikanerne 1 de•befridde
mnråder. - I 1ormandie er et nytt tysk motangren ved flasleehalsen ved Mertain feelletendlg
knust Mortain er tilba'eeerobret og amerlicanerne har ryi&et ytterligere lokm fram
-iestene av de tveke penserformasjoSer som ikke ble ødelagt lender motaegrepet, blir nu ut-
satt for et drepende ild fra Typhon-flyenes reketter. Ved Orne har britene ytteretgere ute
videt sitt bruhode, og har fortsatt framgangen østover. Infanteri som rviemer frem.V for de
kanadiske styrker har gått Sbn frem og tatt Brettville og 4 andre landshyer. -11!
EanadIerne som angreper lan€e veien til Ealaise har tatt Grainvils, 151m fra - eedee, og bar
nådd høytliggende terreng N for Petigny, - Thnee ehriver: Etter hvert som våre panservogner
rykker gjennom bruddet 1 tvehernes atillnger, flyene ødelegger tyskerne på sIagmarken og trop-
pene.ved Orneelva utvider flankeoperasjonene, er det vanskelie å.se hvordan Rommel skal redde
eig fra utslettelsen. Ifølge Dansh Pressetjeneste 1 Sverige skal den kjente danske.hjerne-
klrurg Boseh, vare tilkelt for å utføre en operasjon på Rommel. - Ohurehill bar igjen vflart På.
besøk.ved fronten i Normandie. - Britiej-e fly med rakisttkanoner og torpedoer eskortert av ame-
rikanske jagere, har gjennomført et angrep på en tvsk kenvoy på G  handelsekip- og R tungt bre-
vepnete eskortefartøyer utenfor norsheleesten, 4 handelsskin og alle.eskortefarteyene ble satt
i. brann. 3 britis'e. og,3 anerikans'em fly saknes, - Moscitos bombarderte i natt mål i. Lein,
Sndre fly angrer oljemål I N Frankrike. Idag angrep amérilans'.e banbefly mål i Stuttgart.
fltfronten: Russerne har gjenopptatt framstøtet mot Østersjøen, og truer Riga fra  3  l'anter.

Ifidtvels mellom DvinAY og Riga er EristplIs erobret. Tvske metangren ved Sirzal er Lmust,
og russerne har rtrlre:et fram og erobret go steder, Etter voldsomme kamper har russerne med.
støtte av store styrkee tariis, kanoner og infanteri brutt inn i det ty&e.e hovedforsvar ve&
grensen til Vist-Preeessen, - På sydavsnittet er oljesentret.Dobrom11, og  4o  andre steder S for
Preemee1 tatt.
Italia:. De allierte har tatt Monte rilso, en vihtig høvde V for øvre Arno. Tyskerne gjorde
5 motangrep,men ble hver gang slått Aflierte  fly  har foruten mål 1 frontområdet bom
bardert mål i  N  Italia og  S  PranerUee. AmeriYansee bombefly  sem kom  til Ruseland fra .22gland
har angrepet ollemål MV for Ploesti og.landet i Italia. En ulekreftet melding fra Zfirich
sier at den italienafte marskalk Graziani skal ha overtatt kommandoen over alle tys'ee og ita-
lien4e styrker I Italia. Xemelring ekel velre såret og ha forlatt Italia,
Finnland: Den nye fins3:e regjering trådte eammen tIL sitt første møte e fonniddag, under sete
av den nye president, Haehsell. Teneer og- Ramsay som var de mest nesivennlige 1 forrIge re-

gjering eatarl-ffl,VIDERE STRArS DU HAR LEST DEN VER_ FORSMIG.


