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STILLE FØR STORMER?

Det er stille på hjemmefrentan både

før og etter stormen. .eebiliseringen av glorges

ungdom ble en fiaske fer tyskerne i første om-

gang, men ingen må tro at de vil gi seg av den

grunn: •

Den avgjorende kame mot Tyekland er begynt

ne  den tyske hær går fra det ene katastrofale

nederlag til.det annet, Den tySke propaganda-

maskin arbeider under hoytrykk og forsøker etth

beste evne å gi det tyske fe1k et annet eg eor

dem fordelaktig billede av krigen. Og det tyske

folk dar seg mulIgens forbuinde, men man må reg-

ne med at i den tyske mIlletære ledelse sitter

det folk som, bortsett fra Biller, nekternt og

kynisk vurderer stillingen og regner med de mu-

ligheter som foreligger. De ar fagfolk på sitt

område og vet at de ikke kan stopee. de allierte

armeers frammarsj; det eneste de kan gjore er

det lengste å spare sine reserver, mobilisere

de resurser de hah i Eueopa eg . ved en rasjonell

fordeling og utnyttelse av.disse, i det lengste

føre en on e holdende kamp.

De tyske Pleder.kjemper med ryggen mot avgmm-

nen..De vet at Tysklands undergang er deras un-

dergang og at de ansvarldge fer denne krig og

for all redsel og terror mot Europas undertryk-

te folk ikke vil undgå sin skjebne. Et,sa bled-

bestenkt regime vil ikke komme fra sitt ansver.

De hener derfor at de ved å føre en deseerat

og eppholdende kamp mot de allierte skal kunne

trekke krigen.i langdrag, og at tiden skal gi

dem en liten sjangse de kan utnytte til sin for-

del. ne håeer at en så veldig koalisasjon, som  1

den mellern de allierte, i lengden ikke kan be-

stå og arbei3e uten at det oepstår alvorlige

rivninger - og at dette skal blS Tysklends stote

sjangse, • •

De vil bli skuffet - det vet vi- - men tysker-

ne vil ikke vite det, tro det eller regne med

det. eDerfor må vi være klar over og forberedt

på at de kommer til d gjøre alt for å forsøke å

forlerge krigen..

Selv om mobiliseringen ikke lyktes i første

emgang, vsl de prøve igjen, og denne gang pa en

listigere måte. De vil få ungdommen til å fdle

seg trygg, lokke den tilbake til byene igjen eg

så en dag slå til, og da på en langt mer dras-

tisk måte enn forrige g2ng. Da får ikke ungdom-

men eoe versel og beller ingen sjangsp til å

komms unna. •

Det samme gjelder alle sem arbeider på hjem-

mefronten. Det har vært stille en stund nå, mis

tenkelig stille,men Gestapo arbeider unner hoy-

trykk. engiverne dr spredt over hele landet -
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flere "enn.vi aner.'te.forseker å komme inn

illegale organisaejOner eg videre oneover mot

ledelsen. Det har lykkes f@r, men må ikke hencb

om Igjen. klt som kan framskynde frihetens seier,

forsoker Gestapo å odelegge - hensynsløst og

med  alle  mid1er.

Vi står foran den avgjørende kamp her hjem-

me. Tyrrannene skal ut, og kampen tlir hard.

Hver eneste mann og kvinne trengs i sluttkampen,

og vi har ikke råd til å miste noen ved at det

tas unødige sjan~r og ikke utvises tilstrek-

kelig forniktighat fordi det akkurat for tiden

er så otille og fordi seioren er så nær,

Vi har ventet og ferberedt oes i fire lange år

på det som forestår, eg vi må alle stå klar nar

vår time slår - klar til eluttkampen for et

fritt land.

KNOMeRIRO OLAV nOM FORSVARSSJEF.

Regjeringen har ved kg1. rosolusjon av 30.

juni 1944 beordret RER hronprins Olav som for-

sverssjef inntS1 videre, deg ikke lenger enn

til det første ordinære statsråd kan holdes i

Oelo. General Hansteen vil være nestkommande,

rende og rengere direkte etter foravarssjefen.

kronprinsen fyllte igår,sendag, 41 år. I 20 år

hqr han deltatt i statsråd og her unner hele

krigen stått ved sin fars side, nengivenhet og

gjensidig beundring preger forholdet mellom

dem. Han har deltatt i våre styrkers ledelee

oe kamper. knhver SOM har mot"t hnm vil erkjen-

ne st hen har gjennomgått en stor utvikling.

Det er en moden og klok mann som overtar kom-

mandoen; han blir møtt med tillit på alle hold.

Han motes med varme onacer fra alle våre styr-

ker og hele vårt folk.

SITUASJOREE I DWARK.

Fra evensk aresse henter vi følgende om si-

tuasjonen i DanmarkLI løpet av fredagen til-

spisset den.alvorlige situasjon i Kjøpenhavn

seg ytterligere. Allerede tersdag aften brot

det ut streik i byen, som i løpet av fredagen

ueviklet seg til generalstreik. De fleste bu-

tikker ble ptengt, eg byen er uten bred, vann,

gf:ms og lys. Det ble bygget bantkader i gatene

eg peorvognende ble veltet overende. Enkelte

steder kum det til skuddveksling mellom deneker

og tyskere. nyskerne har besatt hovedbanestas-

jonon og troneeforsterkninger kommer td1 Kj~

hevn fra jylland. Tyskerne er i høyeste bered-

skap og patruljer kjører rundt i gatene med mi-

traljdeene klare.

nredag aften, etterat noen fagforeningsle-

dere var arrestert, gikk det ut earole om stffik,



Denne ble fulgt avjenl halv .million arbeAdpre som

sorterer under Fagferbundet. Areiken s-•recte

seg til alle nmringsgrener. Fredag ble intet ar-

beid utfart Danmark.

0s10- SQEhe.Drest'Arne er avEatt ved døden oå.

Grini som følge av straffeeksersis. Arne Thu var

Sogneprest i 7estby og har vært fange Då Grini i

2fl/2 år. Ratdvar fmdt i 1891.

SAMøENDRAG AV NYHETERE FRSDAG OG LøRDAG.

Slaget cm Minsk har begynt for alvor, heter

def i fredagens frontrapport fra ustfronten.

Kam2en raser nå om perten til slettene i N.Polen,

som -farer videre inn i'Tyskland. Sovjet-armeene

har siden offensivens begynnelse tilbakelagt 1/3

av veien til ø kreussen. V for Folotsk har trop-

pene gatt over den peiske grense fra 1939. Tys-

kernes linje' ved Beresina, den siste tyske for-

svarslinje for kinsk, er likvidert og russerne

har etter å ha passert elva innledet frontalan-

ngrepet mot Minsk hvor tyskernes Heeresgruppe

Mitte hundretusener soldater - er i fare for å

fangen i en sekk. Polotak er omgått, og jernba-

nen mallom P.olOtsk og Warsjava er avskåret. Ved

erobringen av borissev ble 5.0G0 tyskere drept

eller tatt til fangd. I Bobrulsk var det 16.000

falne og 18.000 fanger og det meldes at stadig

flere soldater overgir Seg og deeerterer. 3 for

Minsk har ruseerne erobret Slutsk og rykker vi-

dere fram. En ny offensiv er begynt larigi Pripet

mot Pinsk flete steder er inntatt og troppene

har god framgang. - Fredag ble det meldt at

Fetrosavodsk, hovedstaden 1 Karelen, -og at byen

Kandonova Var falt. Hele jernbanelinjen fra Mur-

mansk til Leningrad er på russernes•hender. .Ruo-

siske fly angrep torsdag Kirkenes og PetSano. 3
forsyningsskip på tilsammen 20.000 -tonn ble sen-

ket på havnen i Kirkenes. 2 andre skip ble satt

i brann i Peteame. - Amerika har brutt den dip-

lomatiske forbindelse med Flnnland. De finske

sosialdemokrater har gitt etter for presset og

trekker ikke sine mlnistre ut- av regleringen.

Tanne -r  blir derfor stående. - Fra Normandie mel-

des at de allierte tropper langs Odon har styr-

ket sine stillinger på begge fløyer. Fiendens

forsok på å bryte inn 1 Caen-Evresy-området er

slått tilbake. be siste tropper på Cherbourg-

halvøya har overgitt seg og all motstand er oop-

hert. General Dolmann, sjefen for 7. tyske arme

I Normandle, falt,t1t-sdag. Det var tir5dag bri-

tiske Taifunfly angrep et tysk hovedkvarter. -

I Italla drives fiendenditen opphold tilbake

langs hele fronten. 5. arme er 1 utkanten av

Ceeina og står 10 km. S for alena. 8. arme ryk-

ker fram ø og V for Trasimenosjøen. - oen vold-

sonnne bombing av Tyskland og tyskokkupert 0Mråde

fortsetter. Den tyske oljeproduksjon er skåret

ned til nesten ingen ting og tyskerne er nå av-

hengig av sine cpplag.

Norge. nom følge av de vellykte sabotasjeland-

linger mot svovelsyrefabrikkene på Lysaker og 1

Royken natt til torsdag, har Eneene og Gullaug

sprengstoffatrikker måttet innstille driften.

EYEETENE S';/NDA G.

•strro .ten. Nusserne har hntt ny g

S.V for Minsk. Under sin framrykning fra Slutsk

nærmer russerne seg Baranevits .4  jei:nbånen

fra Minsk til .Brest Litovsk. På de ncrdlige
frontavsnitt 1 Hyite-Rusaland har russerne pas-
oert Pclotek. 'tyske tap or nå kommet opp

233.000 falneeller faneer. På fronten. mellom
Ladosa og. Onega fortsetter russerne sin fram-

rykning. -

Vestrr6nten. Koresepondentenee beretninger går

un p4  et tyekerhe retter det ene angrep etter

det annet mOt bresjen'over Odon under forsøket
på å finne et. svakt punkt i flanken. Angrepene

har dog ikke- ført til noe resultat.. Rommel har

personlig overtaet kommandoen. Tyskerne blir

hindret 1 å føre .tram forsterkninger av de al-

liertes skipakanoner, således har bredsidene

fra. Rodneys. 16!, kanoner hatt stor virkning.

Frontkorrespondentene legger også vekt på tys-

kernes vanskeligheter med transporten som blir
hindret av bombirg og-de franske  innlanesotya-

kers aktivltet. Cnder reise til fronten ma de

tyske kolonner hele tiden være kampklare. Fly-

virksomheten er blitt heMmet av ugunstig vær.

Fly stasjonert på Normandie har angrepet-kanon-

stilliEger og.andre mål bak fronten. Ved Villers

Bonage ble en tarksamling odelagt av flyene.

Flyangrep ble rettet Met-mål i V,Tyskland natt

tii søndag, samtidig ble der lagt ut miEier; De

britiske flyene hadde ingen.tap. Sombefly eskor-

tert.av jagere har angrepet basene for- ubeman-

nede fly. De. møtte endel motstand.

It De allierte rykker fram langs hele fron-

to1 5. arme .har omgått byen .Ceoina og står 25

km S for Livorno. På midtfronten har de allierte

okkupert en by 9 km N for Derugla. På'adriater-

havskYsten har troppene gått over elva lotenza

og okkupert flere byer. -Flyangrepene har vært

konsentrert om ferbindelseslinjer i N Italia og
Jugoslavia. -

oslaviske Driskarer har avbrud t stambenen

.ellom Beograd og havet.

Danmark. Frihetsrådet har sendt ut en erklæring

om at streiken vil bli fortsatt inntil tyskerne

aranterer at visse krav vil bli oppfyldt. kra-

vene går ut på:

1. opphevelse av portforbudet.

2. Fjernelse av Schalburg-korpset.

3. Gass, vann og olektrisitet mål skaffes byen.

4. depresalier skal-ikke bli tatt..

5. Velene til Rjobenhavn skal åpnes igjen. -

I Kjibenhavn er flere medlemMer av quisling-

olitiet blitt lynejet:

skland.' Fra Ritlers bevedkvarter ble det i går

'nnrømmet at Diet1 omkom 23. juni. Han ble be-

gravet 1 Berlin ?å statens bekcstning.

talte for f.T)rste gang på fiere nineder, ikke om

krigen, men om Dietls fenatiske lojalitet over-
for partiet og Ritler salv. General øoodl or

derimot lkke omkommet. Den omkomna var en yngre
bror ved Dietls stab.

me r ika har beslaglagt 17 millionar dollar

inske tilgodehavender, som før var frosne fonds,


