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ende motsetninger ut se1v en tommelig overflad-

isk betrakter må fylles med uhygge.

N.Ar man ter hensyn til det korte tidsrom øde

leggelsene.har pågått, og de enorme materielle

eg kulturelle verdier som 1 løpet av disse få

år er gått til spillo, kan man trygt si, at det

nors-d folk aldri har opplovd'maken.

Dette er resultatet av .;u1slings storstiledu

nasjonalprograM,:rg av en krie nom har brukte

Norge til siste trevl eg tråd. Det norske fhlk

står ved krigens cpphør med tomme hender ved

Sen skraphaug som er restane av vår nasjonalfoH

mue, etter.a ha satt inn alt de eide av troskag

offervilje og mot for å vinne sine rettmessige

goder.

pot kan venskelig sektes at spørsmalet Om
hva vi ogentlig har å starte med melder-seg noke

så påtrengende såsnart det blIr tale om etter-

krigstiden. Har okkupeejsnøtdden og krigen vært
en ulykke av nwr sagt uberegnellge dimensjoner,

sa blir restaureringsarbeidet en kraftprøve scm

vil stille de aller stbrete fordringer til den

cnkelte og til folket som helhet. Å gjenvinne

hva vi har tapt vil bety et årelangt bg intenst
arbdid under meget vanskelige forhold, og vi na

gå til dette arbeid ned hele deri innstilling

behold som har preget hjemmefrontons kamp d

En sammenligning mellem det: Norge nom veren

1940 ble trukket inh_l krigen,- eg det land som

4 år senere -tter den mest hensyneløse utbytnirg

ser Tyskland g mot undergangen, byr på så skr1

Fredag 2..ejuni 1')4£4.

nettopp t11 de mål vi har. sett.

Tar vi en tIng air.gengeh og,trekker å sanime

tau, istedenfdr å kløVP,Oss 1,1nnhyrdes flokker,
vil dette åndelige og mi:terielde;jenreisnings-

arbeidrlike sikkert.lykkes.:eS'em dst Vil lykkes

oss å fordrive nazismen. Foru*setningen-er bare

at enheten og hjemmøfronten ho9divr.

UKROVERSIKT •

Den deminerende nilitære begivenhet 1 den

forløpne uke er den operasjondr•allierte har

gjennamført fra nritio-;b.rUhodet. Da Hitler-lin-
jSn begynte å Vakle, 'sattes det herfra inn kraf-

tige støt i tyskernes flanke, med det deesultat

at de'to allierte styrker etter ot'par dagers

forløp kunne forene seg og det tyske stillings-

sYstem i kystsektoren ble rUllet opp*Ritirr-

linjen hadde opphørt å eksiStare son mialitær

faktor. Det ble eta1/2l,ert pn ny front.i nesteh

graders vinkel pa den apprinnelige, så\å si

dlelt med kystlinkn.• flensikten ned-den'b . .

evingning den tyske ledelsp her foretok, kurind
neppe være noen annon enn å dekkj.de sørfige

troppeavdeiingers rutrett i rutning av Rom, ene-,

bevegelSe som inidlørtdd har vært vanskelig

gjennomførban som.følgerv de allientes volde

somme trykk bade børfra langs Via 0sailinm og.

rettvinklet-,p: clen viktige vei som tdl•elels har

ligget under'artille±ieild, og hvor viktige,

punkter. er I de adlidrtes besiddelso.

De hatigato kamper foregår for øyeblikket-

mell6m styrker fred brnhodet .scen angriper den A2:

nye tyeke sperrestilling i ialmontone-Vellotrl
disse år. ;1ventuell egeninteresse, partihenereveniettdt. Depne stilling er dcn •avejarende

sYn ng ealitisk brikkespill vil hndergrave an- Iflankedekning for den tysko retrettlinje; eg
hetsfølelsen, og gjeneppbygnineen vil aldri lrskulle de allierte,her makto et snarlig gjennerg
kes, se veldig er skaden. • brudd, vil heile den mollomitalienske front komr

Det vil bli kravet offer når det store freds-1 fare for å rulles app. Det ur karakteristisk

arbeidet begynner. Også da utpreget Personlig, (fer situasjenen at det or mot VolletriøValmon,-.
men med betydelig sikkerhet *or at alt soffi ytes. tene eg ikko mot byen,Rom Se pllierte for tiden
i førstc rekke vil kbmme NC rge og Vårt eget frIk•koneetrerer sine anstrengelser, og det tyske

tilgode. liver ribbet vi •nn stet har vi likeyelforsvar er meget hardnakket, dat står viestnok'
en reserve å sette,innson både er prevet og snder Kesselringe personlige årdelse.ekan må

her statt sin preve: den vilje til samlet inn- Serfor med den størsto spenning iinøtese de nær-
sats som har båret. så rike frukter I disgre'krearimeste dagern .rappor,ter fra denne s'ektrir, utfalee

onde kamnår, og det fundament a bygge på som et av de voIdsomme kamper nå kan komme\til å-

heter hjemmefrontens grunn • bli avgjørOnde for hel: feltteedt -' •
dike lite som noen onkelt mann ellor parti teartsrtt fra visse tysko forstyrrelsesaksjpe?

kan tilskrive seg æren av dett: arbeid, cp krel-e østfronten, særlig 1 Jesey-åvenittet, er "det
ler ikko hjemmefronten tttrykk for noen parti- forøvrig vesentlig luftkrigeh som har,krav pd

•

rolitisk freksjen. e,n er utelukkende norek*dminteraeso. Den har i,deh siste-uke hatt et nytt

er individualistisk 1 aller høyeste grad til

tross for sin utpregede solideritet; og disse
tre egenskaper: enheten, norskneten eg

ualismen vil også et'ter krigen være garantion

for at det arbeld som md gjøres vil føre oss

voldsomt crescendp, med overordontlig maseive

ngrep• både mnt me.'liY.skland ag.met de besatt

- -earader i vest, :invor. man Mynes å skjelne en vie
amlegning fra strateAsk til taktisk brmblng,

medetvskeeseMbandslinSer.ti,1 _oa_langs Kanal -kysterIS ocrn,:stningur som o‘,:)amai,
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Vi konstatorer med ilfnls11et aty. r,x ungdom
på en .(limrende måte har slått tila1e fdiendens

første forsøk  å  tvangsmabilisere oss.I Oslo
har til og med igdr 120 møtt fram.

kakthaverne or klar over nederlagøt og tyr

nå til despotåte midler for å få tak I ungdom-
men. Vi må være farhUredt .p4 nye aksjonor, merk
dere følgendet

1. som gr registreringsnilktige må: hvorken
vmre hjemme eller på årbidsplassen.. De må

komme seg nt av tdttgrendte strøk - ut på
landet til slokt elder vennor som kan hjelpe

med arbaid, husly o6 mat.

2. Den mannIdge ungder, forøvrig må unngå kinoer
forsamlineslokaldrheller forlystelsessteder

av en hvar art. Stå ikke"Oe'heng på_gate-
hjørnene.,Ilvds makthaVerne systematisk prø-/-
ver å sikre ses også unedem,åv de evrige

.e.,rskIa'Sser„S.dies.e.følge.oksamplet og stik-
-ko sek vekk...Vær våken eg snrrådig.

3. Den øvrige thfelkning pliktur•a-hjelpe på
alle måter..øe som kommer d første rekiceL ex
bunder, arbidsgivord, forsyningsmyndigheter

kjønmenn, togpersonale o.s.v. D,3n som svik-.
ter vil bli husket.

4. Vi advarer motao.olitiska eventyrere sum pre-
ver å  fiske  i rørt Vann. Lytt.til råd fra
folk dore vet eX å stele ,på. Ingen må foreta

handlinger sem avlbJriger av hjelo ntenfra.

Fra Nærinenddpartementet er.dot eendt stenT
silert skriveIsktil alle handelaskoler i Stor-

Oslo med beekjed om at det fra høsten .1kke vil
bld tillatt * eppta mannlige EIever over 17 Or

ved skolene, ,aa disse skal benyttes tildlasjoe
nal arboidsinnsate. BosteMmelsan kommdr oppri
nelie fra So.sialdepartUtentet og er eå'ekspe-

ORrt videre av kwrdnesdepartomentet. Skrivelsen
visor hvilket alvor det ligeor bak tVangshobi-
liseringen,

ealkoavstomningY begens kyhetor i Stuekholm

skrIv o;r. 1azistenf i ;!argo planlegger folkeav-

stemnins. aen skal komme RverrumpIende, eventu-
elt ved at politiet-tronger inn til folk ore'nat-
ten mod ferdige formularer eg krevor svar på orn

mar GT fJr eleer Mot bolsjevismø. "

Det opelyses at dat dun 31. mai'på enkelte
kontoror ble forulagt funksjonærene ot slikt
spørreskjema. Blant annet ble det forelagt

funksjonærer i Kirke- og Undorvisningsdeparte-
me.ntot. Slike skjemaer må solvSagt lkke besva-

Haslemaan. 2 tyskare og 5 russere kjorte i

pinsen i lastebll fra Haslemoen til Rlverum.
itusberno drepte tyskerne, tok lastebilen,og
kjerte over gunsen,' Resultatut ble åt 20 rus-

serd ble skutt . ng likene Ifetskot utenfbr inn-
gangen til leiren til alminnelig buskuelse.

Oslo. I pinsen kom 1..000 mennoskor av alle
aldro til Osla,meR det tyske skip "aarte", De
ble sagt å væro russiske . flyktninger, men ur j .
virkeligheten guislinger fra Gkraina. De var i

godt hold, men ynkulig kledt, 3. pinsedag ble

de sandt i flore partier til Stnvangar, Pauerw

seter, Sarosborg og Frodrikstad.

blYHETE.

arme har gjort små mon viktige inn-
brudd i Albanotlinjon og trykker mod all sin

kraft mot de tYske sperrestillingene S for Rum.
Tyskerne yter farbitret motstand men trekker

stadig sina styrki:r Til tross for den

hurtigu allierte franirykning i kystemrådet S
-,fer Rum bg N for Iirifloden  synos  utgangen av

kampene ved Rlbanerfjellone å være nøklen til
do kommende hendelser undcr felttoget S for

RoM. lyskerne forsøker fur enhver pris å hdlde

Valmontone-linjen Og nå be1ge sider pumpes uav-

brutt:tropaer . og materioll inn i dot farbitreee

oppgjør,som synos å Så ovor i krigshistorlon
Øom don kraftprøve som åvgjorded-teMs skjubna-
Kesselring som personlig ladur kdmpone på dette
avsnitt har s chndt utun dasordro til drtg,

"For 10. arme,ev,..larue spøremålet om liv aller
død av uere.- Hver tann.bør vite hva som står

på sPill.“- -Dat mdldes at amerikanske tanks-
ug infanteriavdolineur kjemper i midtre d'el av

_lbaner-linjon ce.Et tyske forsterkninger er

eatt arme furtsetter framrykningen.
langs Via Casillna. Frosinone og Sora er ereb-
ret. Det allierte flyvåpen angrep tyske tropper

som forsøkte å trekku  sog  ut av Freisinene. Det
ble foretatt,6 ahgrep med 15 minutters mellem-

rom. Av'200 tyske vogner ble 57 ødelagt og
pange andrd skadet, atter anerepet så yelen ut

som on onuste. grushaug. - llierte styrker har
inntatt Copeano, og Strangelogalli. Tys.-
kerrhj faller tilbake overalt, eg det er få re-

trettlinjur.igjon. Rå. 5. armes frant or Rolotto
elya overskredet  og  landsbySn_årdea erobret,-
-llierte fly gjarde onsdag 2.8:)0 utfaIl, 23
fly savnes 43 4-yske ble skutthJd. 500 tombu-
fly angrep.oljoraffinerier i ?loesti Toe.jern-

banemal: l-Turnu'R, verdn.

Vestfronten.h:rnbanokautepunkter, tomtor, brueJ
og flyplasserhi Frankrika og Vost-Tyskland er

blitt bombet av alliorte flystyrker. Blant
målene var Ham, Osnabrffek og SRst. 500 bombeflj

-g 1200 jagere deltok i operasjonene.

.Stfronten. Flere tankavdelIngar i den tyske
kile li fur Jassy er avskåret og blir utslotOot

etter hVort. Storke flystyrker understmttot de
tysko angrep, lah  tyske  fly nkutt ned tirsdag

og 58 ensdag.
.-

Jugoslavia.-Kong Putor har ruttet et epprop
til sitt folk am'at do uensott puditisk oppfat-

ning skal.samarboide mud-Tito ae kjempe aktivt
undor'hans ledelse. Det vil i denne antodning
bli dannet ny regjering: Tito har utstedt un

degserdre til don jugoslaviske hwr om straks  å

angripe alle militære hovudmål.

Bulgaria. ledt méldob at det er.forotatt on opp-
rensndng i den bulgarske hær. 2 russiSkvonliga
generalar er avsatt og fengslet. Over 70 offi-
serer er fjerhet,hvorav endel er nådd fram til

dun tyrkiske grense og slutter  seg  til tyrxernc

Rorge. Grensevaktun mot SYerige er forstRrket,


