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hjemmefronten
til dem somikke
fonstår
situasjonens alvor. Snu om nå mens leken er god, så
Det kan ikke nektes at det i lopet av krigen
er onrstått en rekke beklageltge
metastaingsfee-t hatet ikke setter seg fast. Snu om nå, så er.Vi
ferdig vsed uovereffistemmelsen når.krigen
er.oven
hold her i lendet. 1å den ene siden atår den
De
mange
gode
bygdefolk
som
idag
assisterer
aktivt arbeidende
hjemmefront.
Dette er det flir
• .
sine landsmenn
på beste måte; Inn •få alle andre
tall
folket Som kjenner
seg selv som soldater
til
innse
hvor ille . det er å ta,blodige
overkrigen mot undertrykkelsen,
terroren
og det
.- • .
rprIser pd de produkter
som det lykkes asunndra
giftige angiveri.
Disse soldater
finner vi everm
de tyske rekvisisjonsmyndigheter.
Alle må gå
alt,
by og sa land, og i alle lag av samfuninn for å holde så meget som mulig tilbake til
nel. Det er ikke alle gitt å ha stors oppgaver
norsk forbruk,
men celg det
i kampen, Men felles for alle i den norske
front
det bort hvis du kan, Gjør dette så vi kommer,
er at de står selidarisk
i kameen mot flenden
helskinnet
ut av krigen.:
•
og for friheten.
Se gar aldri på akksrd med sin
Ideg har vi behmv for solidariteten
mer
enn
samvittighet
og sitt
lands ære.
noensinne
før. Tor å unngå å bli mobilisert
5å sant de kan unnga det stiller de ikke, sIn
til tysk krigstjeneste
har tusenvis av-unges
arbeidskraft
til dissosisjon
for fienden,
men
gutter forlatt
sine hjem ee søkt en nviss tilmotsrbeider
ham ved sina meningels
mot eller
værelse i skog og på fjell.. Det er vanakel/g
ved stillferdig
sabotaSje'd
det små,
holde seg skjult 1 skogene,. Guttene er blitt
rndre har tatt tyngre tarn, sd tung og kreolpfordret
til å søke utOXer bygdene til gårvende at det har brakt dem I:fengsel
eller endene. Her ligger en ster eppgave
for de bønder
des i død sti fordi fiender har kemmet nå derns
som vil hjelpe seg selV cg andre mot du ukvenspsor. Titusener
sitter av den grunn i fengsel
ord som med større eller mindre
rett blir ført
og konsentrasjonsleir
eller har måttet dra I
fram tdag. Det er mange eksempler
på atdet
har
landflyktighet.
•ijem er•cppløst,far i fengsel,
vært Torlangt
bledeenger
krener
for
,gutter i •sterige eller fredles
i skogen. Det er
et brød. La oss heretter
fa. Sksempler
pa viIje
nerske soldster
i kamp fer vår frthet og selv.
.
a
j. ne.
-stendighet.
ten samtidig
som vi opp/ever
alt dst4
Bonder,
- få jobbenabOen
til a forstå at de
te, osplever
vi ossa. at bedrifteledere,
arbeiskaoer'grunnlaget
for et dårlig samarbeid
wn.
' dere, funksjon s rer og bønder - altså mennesker
ikke alle kjenner
sin plikt idng eg hjelper
sifra alle Samfunnslsg
og alle deler av landet
ne landsmenn.
går fienden-til
hånde ved frivillig
ytelse
av s
..s
produkter
Og
arbeldskraft,
og at andre på det
kORGES-..YTT.
skammeligste
utnytter
sine medmonneskers
nød.
nteinkler.
aFor kort tid siden besøkte minisDet er idsg i åorge mange sem må leve av så
ter Rtisnes
Orkdal og .teinkjer-landsgymnas
for
knappe rasjoner
at vi kan snakke om virkelig nød,å holde foredrag
for die•som hadde motsplikt,
I løpet av de siste maneder
er situasjOnen
ytter Da de likevel
ikke møtte frarn, ble de arrestort
jigere forverret
fordl disse samme mennesker
wm og fikk valget mellom a bli sendt til sstfronsitter trangc kkonomisk,
uten forbindelser,
ikk ten eller å bli skutt. Alle valte å bli skutt.
ergang har poteter.
Dagen etter ble de imidlertdd
uten videre slopFra
ånmark
o
Sverige er iet kommet god
pet ut.
hjelp til disse mennesker.
OgsS bygdefelk
har
Oslo.
fl uns oslodame
som Sadde søkt om reiytet hjelp• til msnge, men ofte får man en formettllatelse
for ferien sin, fikk opprignIng,
sternmende følelse av at alt for mange ser.på
fra Reisekontoret
med beskject om a.komnæ.dit.
vinnIngen,.eg-nekter
a gjøre sin soleklare
pint,
øyeblikkelig:
ia kontoret
fikk hun vite at hun
nemlig ved å hjelpe landsmenn
ved å stille sine var skrevet
ut til to måneders
atbsidsinnsats,
Wom skulle avtjenes pa reisekentorst
nrodukter
til disposisjon
fra 1.
på rime/ig vilkår eller som gaxer on den økonomiske
evne er tilkom hun ikke godvillig
vIlle nun bli hentet.
stede.
Samttdig
vr
dår minnt 20 andre damer som var
Leningen
blandt arbeldere,
funksjenærer
og
skrevet ut på samriæ msten.
forretningsfolk
over store deler av.landet
er
rasræn.
I de sesere dager har tyskerne
foreidag at hendene
ikke vil hjelpe 3em, men tjener tatt orefsttende undersøkelser
i Finnemarka
ved
på deres sult.
Vent til etter krIgen,
Dramnen etter meldepliktie
da skal
ungdom.
de fh det
sier de.
Aykter om at den myrdede
kohsul Aoll var
Sar vi trekker dette fram er det for å rope
nazist savner et hvert grunnlag.
Ryktene
stamet alvorlig
varsko - fra den arboldendo
mer fra nazihold.
del av

tilfelle
som meget minner om konsul.eolle
har funnet sted i Dramnen,
idet advLent Soangen
er funnet myrdet i skogen utenfor
Drameen,
ear"det er begatt.lørtlagienærmereeenkeItheter
nes. .t' Sondag deir-25e juni ble det i Drammen delt

den er
Da

tyake

innfallsporten
trop?ere

til

viktigate

Warsjava

og 0 Preuseee

rotri ttvei.9r
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Minsk er avskåret
eg 2f0,0ed
tyskere seae j fare
for å bli omringet
V for Lyen.
NV for Mipsk er

traflkkrutepunktene
Wilejka
eg Krasnoje
erolnet
og det foregår gatekamper
i »ndeeljeneeSVgfer.e.
ut tyske uniformer
til medlemmer
av hirden og
Polotsk.
I folotsk
raper det voldsomme
gatekam..
andre manniige
medlemmer
aV Nj i våpenfør
aldere per. Ved Molodjeno
angriper
russerne Med en ator
det gjaldt både folk-fra
Drammen
og fra distrik- mengde tahks;
flere av disseehar
kjørt rundt
tenemmkring.
Hensikten-er
vel-dels
at.dfspe
. 'byen.ogr-traf't ned 8.-omså,den:.e SV for-Yinsk
er
"nordmenn"
skal kjempe på .tysk side ved en eve
Stoploe,
Nreeliviez-og Rorodzieja
erobret.
Tystuell invasjon
i Norge, dels at den tyake und'kerne er drevet tilbake•til:Pripet.
*ed Borisce
form ekal sikre demaot
.et rettslig
oppgjer med fant rMsserne
tre konsentrasjonsleire
for tyske
do norekeemyndigheter
etter krigen,
at-de med
dosertbrei,og det'mel3es fra den øvrige front
andre ord skal betraktes
og behandles
som krig
endog
overgir seg i bataljoners-og
at ••tyskerne
fanger. Listen vil ikke lykkes,-men-når
man
hele regimeaters
styrke. Til samleplassene
går
samtidig
vet at tyske politiog.milltærpersa'lange.rader
av fanger uten,noen
tlI å pasee på
ner i Borge har sine sivile klær lisgende
klar
seg. Det er tatt over 206.00e) tyske fange.r hitog at tyskerne .på den annen side har• beklent,
til og blant dem,22 generaler
hvorav en upptråd
gjort at friskarer• i de besåtte
land vil
bli
i menis'Itiferm.
Den Røde Stjarno skriver.at
de
behandlet
sem
franktirører
(deves. de straffes' røde hær-s offensiv har hurtigere
framgang,enn
med eøden hvis de blir tatt.til
fange), kan det
noen gang fer,etll tross
for at tyskerne hat
skapes ganske kaotiske
forhOld
i overgangstiden
sendt Utvalgte
tropper fra Tyskland.til
for-

For noen dager s-ideu.ble det slått opp falstørkning.
-'re tyske armeer i østersjøstatene
gende plakat I uslos gater: Tyskland
sedrer på
fare for å bli
har på grunn av den overhengende
alle fronter.
Slutt opp,om teskerres
seierrike
avskåret,. begynt'lå. forberede
seg på. å evakuere
frammarsj.
Meld deggi.na i 1).2,
Fra finskefrenten
meldes omay
fran
ejøveien.Plakaten
framstdite-en
gul
V på red bunn. En gang i reinin:g SMojarvd.
del av plakatene
ble revet ned av oelebobeere
Vestfrenten..Mandag
ble det mcddelt
at amerikasom dkke skjmnte spekon.
Resten tok poiitdet
nerne'var'gått
til angrep i retning av•Ia Haye
seg av. du Puite etter'kraftig
artilleriforberedelse,
- Ved 'eitleeltefabrikker
og verksteder
har 1e_De har god framgang
eg tirsdag ble•det.meldt.al
derne oppfordret
arbelderne
til å gå frivilldg
de haåde Svskårety-jerabanen
Carentan - Barncvakt for å hindre sabotasje.
Mange har meldt
.Villed - SIT for'Caen
har kanadierne
inntatt
seg og slik frivillig sabetasjevakt
er nå opplaadsbyea
ChrpiqUet.'Angrepet
ble dnnledet
kl.
rettet 1 atskillige
bedrifter.
Det bmr tas
5 tiredag ftlbrgeh
bed en voldsom'sperreild
og
sterkt avstand
fra. fo1k Som på donneemåten
avvar Carpi'quet inntatt..Rommel er - t en
lastergbyskerne
og går deres mrende -Nemsk-sabdkninse'han
må' forSøke'å
stanse briterne-i
Caen
tører kan 1 sitt_arbeid
ikke ta hensyn til
o
saMtidfg
amerikanenne
på Cherbourgehalvøya.
slike vakter.
Amerikdneke
flV har bombe't tyske flyolasser
1
i nærheten av
Franktike
og-tyske
bensinlagre
.NY112eTEN-E
TIRSD
i G.
Argenen.
'østfronten. Minsk er inntatt av den rede hær.-Italia. FraMryknirgen
forteetter
langs hele
Denne setsasjenel! t_ernyhet ble meddelt
fra Moskva
nå trop- .2r fra
fronted
og Ke'sselring overfører
.mandag. Den røde h'ær/med.frimetståelig
kraft tg..
tål V 'for .A møte truslen mot Livornose
hurtighet
trengt fram fra Ø, fra beresina,og
i
franske
tropper har inntabt
Siena og rykker
løpet av et døgn trengt igjennom
tyskernes
use
videre fram,
På midt-fronten
står do britiske
vanlig sterke befestninger
rundt Minsk,.liviteå ha.passert
Trasimenosjøen
12
tronper.etter
Russlands
hbvedstad,
og 1nntatt denne. Allerede
km fra AreMze. 2å 0-kysten
står de aIllerto
2C•
før russerne
hadde trengt inn
byen var pariikm fra AnconadMandag
angrep Italia-stasjesanene 1 full virksomhet,
hadde.satt
seg i bZ.nerte fly.aljeraffineriet
f Pucutesti-distriksiddelse av arsenalene
og delt ut våpen til
'tet og-oljednlegg
i Georgio, -Beograd og andre
folk. Da de første tropper trengte
inn i byen
mål i Romania,
Ungarn og Italia.
hadde partisanene
ryddet gatene og russerne
kunKejsbenhavn.
Dansk Pressetjeneste
i Stockholm
ne uten opphold.forfølge
de hedekuls
flyktende
Meddeler
at
Det
Danske
Frihetsråd
har anmodet
tyskere; som en lavine rulleg den røde hær fram
arbeidet
.ensdag etå
gjenopHta
arbeiderne:om
•
,
mot den tyske ø-grense.
På 1) dager har'den
rø- .
'ter at tyskerne
er gått med• pa følgende
krav:
de hær tilbakela-et
1/4 av veien
til Derlin;
dan
fl 3chalburg-korpset
flyttea
utenfo2 Kjebenhal
tyske heer foretar
dkke lenger en "elastisk"
eg videre forhardlinger
om hva.det.skal
gjere:
baketrekning,
den opplever
et katastrofalt
sampågår..2.
Det skal ikke skytes •på
med korpect
menbrudd.
Lan.ser
et
syn som Europa. fkke har
folk eller grupper
av folk som ikke bærer vap.
sett siden 1918, en tysk hær. i opplesning,
3. Portferbudet
oppheVes
i nær framtdd.
4. DeDagen fer Minsk falt hadde tyskerne
gitt beskal ikke tas represalier,
- 87 personer
er d:
skjed om at byen for enhver pris måtte holdes
såret
tildels meget alvorlig, esid
of.:
660
hvis en katastrofe
akulle
unngiies
De medgir
at
begynte.
strelken
•
g:;;

