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Vestfronten: Paris er nesten amringet. Amerieansee styre-er har gått ever Seine Ne og Ge for
byen og  ryielter videre østover, Le MaTuis njemner i eatene. Tys'e traneportkolonuer forlater
bven, men tvs erne forbereder seg Då opholdende '±:amDer.De har bvgget ut sterke stillinger
i de største hoteLlenp,neg Geetapo befeste glee leonterernGenerale llønieeesjefee for innlands
styrkene er av de'GaPile- Utedent  ti1  miI1tS3rgUV4rner i--På'Xit:e'ng 'har  sendt'et'Onrepfli be-
foreningen hvor det heter at befriefeens time er ner. Amerianeke styrer, som er gått over
Seine Se for Parts i emrådet ved Melun, rveeeer fram mot elva 'eerne„In) for Peris er tyske

kpangrep mot bruhodet ved Mantes vist t leeene med store tap for fienden, som mistet  3o  tanks
og  16  flye og ameri:anenne ryener mot for å komme i rygeen På 15. tysee armo sam står i .
Pas de ealaisonredet. Andre amerieanski, styrker ryener nedover Seinens vestbredd mot munninffl
en for å avskjere restene av 7, tysee arme. I området ved Dreux gjorde avdelinger av de tyslee
styrkene som slapp ut av lommen ved Fala se før don blo helt luncot, et forsøg: på å sette seg
fast og yde motstand, Andre steder treeeee tyseerne seg tilbake uten noe alvorlig forsøk på
å bremse den emerikanske framryk:ingen. D britis;ee oE  eanadiske styrkene rykeer fram langs
kysten mot Seinemunningen med en fart av Erm i døgnet. torrespondenter melder at de driver
tys:erne foran seg scm en saueflokr . - Veå Falaise fortsetter tilintetgjørelsen ev de inne-
sluttede tvsee styrenc oe det er nå ialt att minst  3o ono  fanger i lomeen. Tyterne gjorde
igår  sitt annet forsøk nå å slinne ut av 1  X meme, Men ble slått tilbak e og lo  000  far¥er ble
tatt, - I London blir de nåpee:t at tyskerne' grovt anslått satte inn minst 750  000 mann i  vest
og det beste de hadde ar materieil og utstyr, 1/2 delen av disse styrkene er nå tant og tap
et er verre for tvskerne enn nederlaget ved Stalingrad da ne3erlaget i Frasnerike er et ende-
lig nederiag. Tanet av disse sterkene her iee:e reddet andre styreer, og det var den siete
arme Ritler kunne stille op i vest• Det eneste scm str igjen for de slagne tyske styrkene
er å føre en retrettkamp østover for å treke see tilbake til den tyske grense, og armeen
evner enapt nole det, - Ifølge en spansT: melding har ameri-ans.e sterreer som rvieeer fram 3'
for Loire gått forbi Aneouleme og nermer seg nu det området som er befridd av friskerene.
Moscitos har angrepet 2 minesveinere og 1 bevepeet tr2.er utenfor Girondes muneing og satt
alla 3 i brann,
S. Fraeri e e: øverstkommanderønde for de amerieansee styrker i S sier i et derop til sine sol-
dater at flenden er forvirret og svimeslått og bortsett fra Icyststyreene er han på fullt til-
bagetog. - Ft-anseee sterker har angått de sterke tysee stillingene ved Toulon on nådd havet
V for byen ved Bandol. De stvreer som rykner fram mot Toulon i et frontalangrep fra  J0  kjemn-
er i byens nordre utkanter. Fransiee patruljer har rye- et inn 1 Hveres,lengere. Amerieans-xs
atyrker fortsetterfraunrYkangefi vestovertsot Rhone for å.avs'?jsre-de tv-s:ee styrkene ved Mar-
seille. Innsjøen de Berre er, nådd og tyseernes eneste retrettmulighet er den 3em brede land-
stripen mellom innsjøen og havet, Aix en Proveece , rett N'for garseille er erobret, og fram-
ryr.eingee fortsetter mot Avigpone hvor det ventes endel tese motstand. Stvrbene som rykeer
Mot S fra Aix står bare lohn fra Marseille. goem inne i landet, på veien ti1 Grenoble, er
Valensole erobret, Ialt er nå nesten 6000  n.,.2land erobret i S. De alIiertG tep siden inva-
sjonen i S var bare ca goo mann på det tieepun't da over 12  000  tyse-ere var tatt tilfange.
Le Maquis: De frans_e innlandsstyrker bar heistTricoloren over grensestasjonen Hendaye Ved
Pvreneene, og administrasjonen er overtatt av franske embedsmenn som er kemuet fra N Afriea_
og er utnevnt av den franske befrielsese.omite. Bayonno ved den fransee vesteest er befridd .
Le Maquis har også kontrollen over nesten hele Lgenområdet. S for Annecy har frisnrene inn-
tatt Aix les eains, endre avdelinger av inntandshmren står 1 eann ved Selfort og har brutt
velen Belfort- Paris. Belfort er som kjent tilfluetssted for Leval, Darnen og andre framtre-
dende vichVfo1k. .
østfronten: Lengst i N har russerne pmgått Dornat og står loem fra banen Teltin-Rigae som be-
se-ytes av russise arti/leri langs en lang straenieg. Tyskerne har gjenerobret Tu&eum, og be-
herener eu en eltsporet jernbane til Windau. Russerne har renset et lengere stykke av banen
Bialystee - Warsjawa. Tyseerne gjør eraftige motangrep på den midtre dni av fronten og russ-
erne slår daglig tilba.:e lo-12 motangrep på enk:elte avsnitt. Det foreligeer ingen beereftelse
fra russisM side på de tysee meldinger om en rus4isr offensiv  na  sedfrenten, Russisee fftte-
enheter har senent 4  tits a destroyere av nveste type  i Narvabuta.
Italia: De alli,rte trotmerbesatte igår Firenze fullstendig,etter at tyseerne hadde tru-eet
seg helt ut av bven. De allierte tropuer rye-net i e inn i byen så lenge det var tvs ere der
for å undgå å s-ede den ve3 kamphandlinger. Da tyskerne hadde truenet see ut neglislerte de
fullstendig sitt løfte em at Firenze s eal vere en ånen bv, og bv en her i hele går oe i natt
vext under tysie kanonild, hverved en mengde av de gaMle ejente bygninger er laKt i grus.
Britisee patruljerstøter fram N. for byen. ITV for dedutjempes et regunert slag mellem tysM-
erne og patrieter. Polske troneer har under sine framstøt i Adxiaavsnittet nådd nordbredden
av Motauroeiva. - GoneralAlexteder har hololt en spesiell erine-astingstale til frisharene
i Y Italia med onfordring til i størst mulig utstre ning hindre de tyae troneeforse..yvningene



da tyserno forbereder anfattende tronpebovegelser for å føre forstom:inger tli 5 FranI7-11-0
de n2rmesto dager fly fra Italia angrep igår uljeanlegg i Drier 1 Ungarn og transin,)rtmål
i  U Fra disse oecrasjonor savnes allicrto fly,
Ty714a; Av do sivile tyrere i Tyrkia er mindre enn ha1flarten reir+  AntiPe
naler, og ntsutter relson I dot lengste. 2n c;ea JoJ. av tys.L.arnu gjør ait fcr å bli internort.
DvoriQc: 3vonn'-o ship i Dstt,rsj.Jon har fått crdre til å 4nnstille deilasen, offisielt på grunn
av mtnefaren. Sjøfartsiretser 1 .tverige påpeker at ord.-:on er enebotydende ty.ed en nesten full-
steadig averv.teiso av handelen mellom Sverise og Tye:-Iand.

:Arbeidsraft til jordbruket. •
Vi ser a7 un neddelelse fra Landbritsdenartementot at brUres i jordbritet, Ettor at
myndighatene i hele sommor har talt og s-rovet ån den s,crikendo mangel på arbeide»traft som
hers:or i jord eg s5osbruj-et, har det altså gått op for de at AT an sottes'inn
dette arbeidet AT matte i midton av mal og det har således tatt 3 fulle månedur br denne
en;Lo ou for Landbrusdenartementet, Ellor har .:anskje nAmidighotene f4rst nå for-
stått aat nnv-arende tidspurrrt sette guttene inn i tysk tjeneste som det var
beroE_net. Det viser seg jo at selv de guttene san sve'r den-nors'm hjenlefront fly'ter i sta-
dig strre utstroning etter hvort scr våpen Tcamner til leirene.
Lansnje slndu det nå osså vtre håp on at dsoartementet fant ut at de som på Nasjonal
Arbeidsinnsats egsg :an settes inn i  jorlbratet, Mon det or kansl:je for meget for4langt av

.ninister Freth-1,2 at han i U5not nv de 1 112 år SQ3 er gått siden rbeidsinnsatsen ble innført
ssl opdagb at noretonn er villig til h ta nors". arboide, men V-ice

Nvhetone onsdag den 23. angust 19441-13 18,30,
VQsAfr2nton: Paris er erobrct. I et 1:01=13.1:o fra gnners1 filnignøldes det at bven er falt ott

dagers -a.mper inno i byen. De franshe styrgor har spilt on avzjørende relle ved inntaslson
av bvci. mergen: den 19.august, ble det gitt  ordre  til alminnelig reisnins i Paris.Or(1.-
ren ble gitt a ilas,ionalrdet for motstandsbeveelsern og Frihetsrådet for Paris etter sa:råd
med reorescritnrter for befrielsesmiteen, 5e 000 mann av motstandsevoge1sen støttot av flere
hunC.re tuse.1 ubevopnede bergere til a':sjod. Pol1tiet, som til stre1'., busatte poll-
tiets nevbrwartor og avviste alle tYs o angren. Prinrone har bosatt alle offentligo bygning
er og tjc -;lehytilhongerno som ennu er i bven blir arrostert, - Aueri'-ans'o styrHer rv'-er
hurtig fra: nå bogge sider av byen, De stvr e.e som ryter fram S for byon har erobitt Sons og
rt:or f/am mot Troyes og Nancy og står mindro enu 270km fra Strassbourg eg den tvr;:s gilense.

'Andre styrkor fra mot i har nådd Marno ved Meaux, mindre enn 15om fra dbn bolgi-
grbnse. Aneriganse sty2"-or som fram fra brunodet ved TIontes og langs.Seinu, har ha

Ay Britis3:e og Lanad1s:,e stvr:er har nå fullstendig lommen ved Falaise og
de tvs':o tnporic hor er minst loo  000  mann falne og fanger. Ved ligviderinsen av lennen er stor
str:r.o/ frigjort som nå :tan sottos inn i ansropot not Seine„ rolonnor com ry t*er har
allerode .1ådd ialgie. De stytene som rvh:-er fran not Seines utlae ståx nieee enn
fra 2=nlingen og 2:an se le Havre. Belgishe og hollands.”.e tropper san dcitar i eprasjonene på
detto avsnifi har inntatt Trouvillo eg Deauville, Andre styrcer har inntatt Listeux Doler av
den 7, tys-co arne son si t:cr å sette ovor Seine, blir 'raftig angrect av det alli,:rte flflåpen
Mange feroor er sen':et ck; tallrige tvsie --.jretkryer ur delagt eller sadelt. 31 av de tvs'ne
flyene ion stf-rte å bes.-ytte fergestodene blo sioutt ned.

Allierto stvr-or hnr rVt*et inn i Grnob1e, 226.!cm inn i landet fr:1 Rivieraen, cg
skillut mellem styr7ene 1 N ot; er nå 12..ge mere enn Under fra2ry,:::ingun hay a allier-
te hatt god st;itte av innlandsstyteno. Ameril-nns-e stvrger soh fram 7vover U for Mar-
soillo står nå foran Avignons uorter. Yiere steder Dt .:,"Oten mellw Tou?.on q;:4arsel.11e er er-
ebret, Dot er nå tatt over 17000 fanser i. S, Le Haquis ;:oldor at de  i øvre  Savevon to:-. 3 3oo
-tys:ore til fan.

tfronton: Russerno har gått til offensiv på svåfronten, Russis styl*:(2r har brutt
gjenno dc tvee stiilinsene over en 12co1w brul front ved Iasi og så;kt fra- 6oLn, lasi er er-
obret, Lenger hnr de gått til offensiv over en bred front i Sgndre Bessarabia og rylt-
et optil 70-:1 fra:, Det vVtige tvsho stattentn.t flschinov er ved disse to franstet "rwet
langt bah db russis'o linjor.oh bare en litnn tyn.: kile ftiror ign til bven, 35o stodor or
tatt og t-st-orne har hatt over 25 opo felne og 13ooc tysT-ere ur tntt til faw;e. Dø for Warsja.
wa or tyskorne tningt tilba:e over en 65!st 1ang stre'ming langs Bug, / Estland er Tallin -
Riga blion brutt og resserne har innledet et htassoangrou mot Dorpat. Russist fly har rettet
ot enlop=t den.rurense havneby Eonstonsa, hvor 13 s-i-o blo sen.not og et eljeraffi.
nori ;4delagt,
Italia: Dk't Or 11-2co noon forandring av betydrAug ved.frontene.  Fly  fra Italia ans2cp idag jen
banetorronser 3. Ungorn M for 2ud2nost Iggr anisrep 750 amorilans-e flysendo'fastninger olje-
mål 1 tysk eshJesiun og sterri'e. Flyevo en storlere tyol:,jo.igermotstand onn nå.mange
leor 57 tys:t jaf4oro "slo syntt ned 45 alli,rte tapt.
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