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Etter attentatet mot Hitler er tusener mer eller mindre
mistenkte offiserer arrestert sammen med soldater og arbeidere. Selv
blant Så-troppene har det vært foretatt arrestasjoner, Hitler har
anmodet personalet ved de utenlandske legasjoner om å avlege ny tro-
skapsed til ham, og Gestapo har fått til oppgave å bringe pa det rene
de forskjellige legasjoners holdning. - Himrler driver en massakre
som allerede langt overgår massakrene den  3o. juni 1934.  Dr. Schacht
og baron von Neurath er nevnt blant ofrene. Den tyske arbeidsministerp
dr. Ley, har holdt en flammende tale, der han angrep bandittene ved
offisersklikken med "blått blod" som vil forsøke å ødelegge Hitler og
arbeidernes revolusjonære Tyskland. Denne tale ble holdt som 9n
appell til de tyske arbeidere. - Falckenhorst har fått oppfordring
av sine underordnede offiserer om å sø e separatfred. Gestapoier i
høyeste allarmberedskap. Flyveblader har sirkulert blant de tyske
soldater i Norge, hvori de blir oppfordret til å ta kampen opp mot
Hitler som nå styrter Tyskland i avgrunnen og rett i armene på
bolsjevismen. Det fortelles også om hvordan nasistene og SS har
samlet svære forråd av ammunisjon, bensin og annet til sin krig mot
hjemmefronten i så store mengder at det or gått ut over forsyningene
til frontene. - Ordren om nasihilsen i den tyske hær er en ny
ytmykelse og utfordring til generalene som alltid har kjempet mot dens
innføring i hæren. - Sjefen for det tyske sikkerhetspoliti i Norge,
Rediess er nå utnevnt til Himmlers spesielle befullmektigede i den
tyske generalstab i Norge.-

RUSSLAND: På østfronten presterer russerne å opprettholde sitt vold-
somme tempc: på tross av de lange forbindelseslinjer. Deres

glimrende organisasjon av kommunikasjonsvesenet vekker alminnelig
beundring blant de øvrige allierte, Stadig vekk drønner kanonene i
Moskva, og mele,er befolkningen om nye seire. - Siden 22/7 og til
i dag (1/8) er bl.a. følgende byer tatt; fra nord til syd: Narva,
Pskovp Mitau, Dvinsk, Kaunas, Bialystok, Siedelce, Brest-Litovsk,
Deblin, Lublin, Chelm, Lemberg og Stanistawow. Siaen den russiske
offensiv tok til den 2/6 er der drept 11 tyske generaler og tatt
til fange 23. I samme tidsrom har den tyske hør mistet 381.000 mann
på østfrontens midtre avsnitt. -

Den 25/7 meldte London at i området ved Warechava rykker
russerns fram på en 2oo km bred front etter at Siedelce og Lublin er
falt. Farten ligger over 2o km prdøgn, høyere enn den tyskerne
hadde i 1941. - Fr=ige onsdag satte russerne igang en ny offensiv
i området ved den sterkt befestede by Narva, som ble inntatt samme
dag, I Finnland rår det stor skuffelse over at Narva falt, idet
tyskerne hadde forsikret at linjen som går ut fra Narva og sydover
skulle bli holdt. Tusenvis av amfibietanks har  vært i. virksomhet
for å føre russiske styrker over Weichsel, den siste naturlige hindring
på veien mot Tyskland. Russerne har med seg brcene som de brukte over
Bug. Disse ble straks frigjo& til neste etappe. - I kampene om
Lember ble tyskerne fullstendig overlistet, sa skadene på byen er
orho svis smav jernbanestasjonen er helt uskatt. Tyskerne hadde



her  8000 drapte og 3000  fanger. De troppene som nå rykker videre fraa
fra Lemberg sto mandag bare 2o km fra den slovakiske grense.

Russerne har brutt igjennom de tyske  linjer  ved Njemen-
floden på en llo km bred front syd for Kaunasj og den røde hær har alt
nådd fram til Mariano  ol. Lenger  nord går framrykkingen mot Riga videre
med ster fart, og  Apxn  anen til Libau.og Tilsit er avskåret ved Mitau,
sYdvest for Riga.-- Det ser ut til at russerne setter meget inn på å
isolere de to armeer som står i Randstatene. Disse armeer er nå delt i
to deler:  Den  ene i Lettland ved at  det  viktige jernbaneknutepunktet
Mitau er erobret, og en annen del i Lithauen etter at russerne har gått
3"Ter-Njemenf1oden9  på en 25o km bred front, Dette angrep deler  seg nå
to grener: den ene mot Tilsit langp  Njemenfloden og den  annen mot Kønigs-
berg over Insterburg. Russerne står her 25  km fra den preussiske  grense.

Kampen om Warschava utvikler seg nå raskt, idet en rekke
byer østenfor Warschava e-n--±"Erer'e. Russerne  er  rykket inn i byens ytre
forsteder  og  de siste meldingene går ut på at de står bare lo km fra
centrum av byen.

Felttoget i Øst tar i år sikte på å gå korteste vei mot
hjertet av Tyskland, Tidligere har de russiske strateger vært opptatt
med å utmanøvre og tære mest mulig på tyskernes folk og matexiell. Nå
skal tyskerne tvinges til kamp i et snevert område og tilføyes det endelige
nederlag samtidig som de allierte retter knusende slag i Vest. Disse
planer ble lagt under konferansen i Teliman hvor  de  allierte garanterte
store operasjoner i vest i år på grunn av de totale nederlag tyskeme var
tilføyet til sjøs og i luften.-

I VEST SLÅR de allierte stadig større sprekker i AtlanterhavsvolIen. Døgnet
rundt er flygende festninger ledsaget av jagexe på vingene og

gir således troppene kraftig støtte. Granville ble erobret mandag og der
kjempes nå om Avranches. Amerikanerne har her gått forbi byen med svære
tanks og infanteriformasjoner i sydlig og østlig rettning. Tyskernes
retrett langs kysten foregår hodekuls og fangene overgir seg i store
mengder. Tyskerne klager over sult og vannstell og over at offiserene har
latt Dem i stikken. Mandag ble der tatt  6.000  til fange, og siden tirsdag 25/
har de ialt tatt 16.5oe mann. De allierte har forsert Selin-floden på-
grensen av Bretagne og britene er nå rykket fraa 16 km i sydlig rettning
fra Caumont. Framrykningen foregår nå så hurtig at ødeleggelsen i de
bebodde strøk ikke blir så omfattende som i den første tid etter land-
gangen. Det er nå helt åpenbart at tyskernes store strategiske plan er
ramlet helt saumen på grunn av de alliertes enorme overlegenhet på a11e,
områder. Planen har vært bygget på fullstendig feilaktige forutsetninger
og  vurderingar. -

ITALIA: I Italia har troppene fra den 8.arme hatt framgang langs elven
Mira. Store allierte sjøstridskrefter er samlet i det vestlige

Middelhav, og tyskerne frykter for en ny alliert landgang nordenfor "den
gotiske linje". Kampene pågår like ved Firenze, der tyskerne yter sterk
motstand. General Alexander har oppfordret befolkningen i byen om å
hjelpe til så tyskerne ikke får anledning til å ødelegge byen.

TYRKIA: Den tyrkiske regjering forbød for en tid siden all skipsfart
tyrkisk svartehavsområde på grunn av de torpederingar av

tyrkiske skip som har forekommet. En regner med at Tyrkia snart kommer å
tre inn i krigen på de alliertes side. Forhandlinger herom har pågått
mellom representanter fra Moskva og London. Innsatsen blir først og framst
å gi adgang til Tyrkias flyplasser. Tyrkia har ingen ønskor om landevindinger
Den tyske koloni i T3orrkia har fått instrukser om å holde seg klar til
av-eise fra Tyrkia pa korteste varsel. Alle redaktører for tyrkiske
aviser er innkalt til Ankara til konferanse. Den tyrkiske nasjonal-
forsamling er innkalt til hemmelig møte i dag (onsdag).-
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POLEN: Den olsk frihetskomite har underhandlet med  Moskva  ou den sivile

adninistrasjon av de frigjorte områder i Polen,  og  forrige torsdag
ble uverenskoneen underteernet. Overenskomst3n går ut på at russerne skal
ha den øverste mndighet inntil området ikke lenger betraktes som militært
område. Etter den tid  godtar russerne frihetskomiteen som den øverste
sivile myndighet. På forespørsel har 2usdkand svart at de  har  ingen
teritoriale  krav eller krav om forandring i landets konstitusjon.

Mr. Eden meddeler at den engelske regjering fortsatt anerkjenner
den ;)olske regjering i London og at de gjør alt som står i deres makt
Ior a utgjevne motsetningene mellom den polske regjering  og Moskva.

Tiredag ankom den poiske statsminister sammen med utenriks-
einisteren til Moakva ledsaget av representanter for hjenmefronten.

,..30MBEANGREPENE: Gøring propaganderta for en tid siden med at de allierte
var så opptatt av kampen i iorelandie at de hadde ikke

tid til å bombe de tyske byer lenger.  Bken  etter fulate dan smmreste
bombeuken den tyske hjemmefront har  hatt  under hele krigen. (16000 tonn
bomber). Stuttgart  har i den senere tid vært utsatt for flere bombe-
anerep. Under et angrep ble 2000  tonn bomber sloppet ned i løpet av
15 mlnuLuer. Pabrikker for syntetisk olje i Ruhr or osså kraftig an-
greret. Herman-Gøring-verkene i Lenz i østerrike ble  utsatt for et
større bombardement forleden, der 5oo tunge borlbefly tok del. Disse
koloeeale fabrikker framstrller taniç. i stor malestokk.

VORM-MULLER talte sist fredag om eitt besøk i Sverige. Han sa at det
somsjorde det sterkeete inntrykket på ham var den gode

kontakt som ble hodt med dem heime. Dat kom jo stadig folk over
ejreneen som kunne  gi  iorklaring på maage 'eing som dot ofte var vanske-
lig å forsta. Han beskLev ned begeietring ierskjellige norske stevner
soel var holdt, f.eks. •a Skansen 17.mai. Det er uanede krafter i oss
når vi bare holder,kontakten ved like oc holder sarween i ubrytelig
dieiplin. Nasietene forsøker forgjevee gang på gang å splitte oss. Men
London forsøker å  gi  oss den rette saremenhengi begivenh,:tene,oc  han
nevr,te til eksenpel nasistenes fordreining av overenskomsten med Russ-
leeu nå nylig. Hans oppve i Sverige var å orientere  guttene om de
pleetex som var lab t for frautiden og å samle oppgaver over flyktningene
m.v.. Hen sa at vi måtte være positiva i en s. vanskelig tid son den vi
nå opplever ned  så  kolossale oppgaver som hviler på 035. Han sa videre
at folk som er kommet over til Sverige har  ofte vw-rt dårlige elementer,
eaeielementer som flykter fra det synkenua skip osv. Nøytrale land som
Sverige og andre kan som eftest ikke helt  forstå forholdene i et krie-
førende land. De lever jo truss alt  et noeniunde normalt liv. Norge
er ikke bare  et okkupert land sum venter på å bli fritt, men det er
et land som deltar aktrvt i kampen for sin befrielse. Jeg fylles med
etolthet når jes tenker på hva den norske handelsflåte har utrettet.
Do allierte er nå mer enn nocAsinne fer fast besluttet å få en slutt på
:eriLen sd snert son råd er. ug det gjelder om ikke å la fienden få et
eneste øyeblikke pust. Heimefronten står over for de største prøvelser,
nen  vi  er overDeviet ou at de skal holde ut denne absulutt siste kamp,
eluttet Vorm-Muller sin tale med. -

phurchill uttalte nylig: Der er alvorlige tegn til svakhet hos tyskerne.
Det kan hende krigen slutter før vi turde håpe  det.

, 0 skriver at reisende fra Tyskland forteller at stem-
ningen i Berlin er dyster. Russernes store framgang
pr dagens samtaleemne.



FRAMIEE rykker auerikauerne reskt frau på Bretasnehalvøya. De har
erobret Pont OrsoIl og taï en evstikker til Mont St.

Micnel. De har nådd o.txer a Lv n på ...ez,etagnehalvøyå-Trier
"ses-Dennes.  Ved Caen raser det nå  et voldeortt slag som utvikler seg
mege'reuirftig.  De allierte har tatt ovow  e0000  fenger siden inva-
sjonen begynte.  Englenderne er nå mindre enn 6 km fra Vire. Tyskerne
har mistet omlas halvparten av sitt tankvåpen i Normandie.

RUSSERAq har oåringet 25  divisjoner i  Randstatene og har nådd fram til
Risabukten og avskåret alle  veier os  jernbaner til østprøissen.

Ved Warschava kjempes det nå om den nærmoste forstad Praga  å øst-
siden av Weichsel, der den  27.general med hele  sin  stabb er tatt til
fange.

I ITALIA raser det fortsatt  hårde kamper syd for Firenze.

FINULAND: I bewnnelsen av forrige uke  ble  det i Stockholm  holdt et
møte for  å gjenoppta arbeddut med  fredsforhandlingene  med

Russland med svenskena som  mellommenn. Pa  et  nytt  møte uken etter lovet
russerne  å utarbeide forslag til nye leetineelser under forutsetnin&av
at  Ryti trakk  sog tilbake.  Løftet  til tyskerno ou ikke å slutte seperat-
fred  med  Russland var  aveitt for Rytis regning  os  Finnland står  derfor
ikke  bundet til  dette løfte nå da marsjall Mannerheim er valgt til
president*Mannerheim er  meget misfornøyet med den hjdlp tyskerne hdr
sendt  til Findland og  er  stemt for  få Finniand ut av krigen. Militmre
autoriteter i Finnland uttaler at den  militare  situasjon er fullsteudig
disperat.

CHURCHILL holdt en  tale  Underhuset i daE.  Han sa bl.a.; Jeg kan i det
store og det hele avlesge en gunstig beretnine om krigens

gang. Tapeue til  sjøss i  1944 p.g.a. de tyske u-båter har vært ganske
betydningsløse. Vi kan dog  ikke se bort fra den mulighet  az tyskerne
kan komme igjen med større og bedre uteyrte uebåter._ For øyeblikket
ea,r der ikke en enoste krigsskueplass hvor ikke de allierte er full-
stendig overlegne.  Rustningene  og  opls.arbeidelsen av de alliertes kriss-
potensia.1 har gått.så raskt  et de planlagte offensiver har kunnet
settes dran både tidligere og med større kraft enn planlagt. I Stille-
havet har dette  .vmrt amrlig framtredende, der  fraugangen er stor og
stigende 'Uader konferansen  i Tehwan  hadde Stalin  fått  løfte om at
de allierte skulle gå til en stor landsaig og offensiv i slutten  av
mai i år. Og Stalin lovet da på  sin side  Lt hele den russiske hmr
bli satt inn med full 3tyrke i øst  slik son nå er  skjedd. Churchrll kom
så inn på  do foiltrekk korporal Hitler har gjort, os sa bl.a.; Selv deu
største militJ3re idiot må ha vært oppmerksom  på en stor del av de store
feilgrep han har gjort seg skyldig i, om f.eks0 med de lo divisjonene
som nå s'ax låst fast i Finnlana. Det t;:cdea russiske nær sole har
tntt den største knekken. Churehill gikk hee wrLiere iun på  den russiske
hears store bedrifter. " Jeg hilser og  hylder marsjall Stalin".  Don 2o-
aerge allranse iaul1o.a &iglend og  Russland vil være dun største garanti
oç sikreste faktor i et godt freenidie samarbeide. Han uttalte også at
srtuasjonen med Polen er megee håpefull. Vi ber om et velinligsinnet
Polen mot Russland sett i lys av den veldige iarsats 2ussland hur gjort.
J-, har  Då den tyrkiskod rd4lerings  vegpe fullelak'e til å bekjent .25re ae

ar av raf'b onT'‘7.:r £oinnilee le=UZ:=Wvet Q2
ul-i-ari==W5Mapia V11 ang=-Wrkia. Men oeTså skjer vil vi gjøre

folles sak med Tyrkia," Churchill uttalte sin store gledu over ut-
viklingen i forholdet til FrankriLe, og han hyldet de Gaulle som den først
franskmann som tok kampen opp. Medi begeistring hyldet han Londons hc4d-
ning under de svmre prøvelser  son krigen har  lagt på dens befolkning,
Har opplyste at tys,sierne har sendt 534o flygende bomber mot byen og omegn,
og at 4o35 mennesker var dreptled000 mer eller reindre sLret. Han
trøstat befolkningen med at det enurt ble mulig å bekjemee undet. 17.000
bygninger var sterkt skedet, men beelbene hadde itke den ringeste betydning
for krigens kang, men ville bare bLjeJpe stiefi:en nar krigen var slutt.
"Vi hr ikke noe å snakke ned flenden on, maa krigen -vil snart være på
sitt hø:yeste,


