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Igår fyllte H. Y. Kong Haakon 72 år. Intet
flagg, ingen demonstrasjon
.aller offentltg
ta“elningtilkjCinnegav dagen, men desto mers
har-den ptegetvare~1.
Kongeds fedseas4ag
er for oss herhjemme blitt symbolet
på dsbånd som binder keng HaakOn til eitt_folk.
Det
bånd som våre fiender har .funnet ubrYtelig,
pg
som hår holdt oss sammen i var lange kamp mot
undertrykkerne-og
for friheten.
I alle norskehjem er den,3. august iår blitt feiret med
større fothåpninger
og'tillit
til framtidenein
noensinne.
I våre tanker sender vi med alle'
nordmehn de beste ønsker til Kong Haakoh og
ger ham i våre hjerter og sinh i hans utnttelige kamp for Nergeä frihet og de små
sjoners rett. '
•
lEVE koNGEN.
REkIERMIH-ISTER CHURCHILL
talte onsdag i Underhuset
om krigssituasjonen. Han begynte med-å si at han stort sett
bare hadde godo.meldihger.
For øyeblikket
er
det ingen krigsskhenlaes
hvor de allierte
ikke
er overlegne.
1942 ble det i Waéhington
fastslått
at
TYskland var fiende nr. 1, men.det ser nå ut
ttl at det ikke skal-b11
lenge mellom Hitlers
fall og Japans endelige nederlag.
Under invasjonen var landsetningen
et stort
og risikabelt
foretagende:
TroSs alle vansker
har:forsyningene
kunnet OpprettholdeS
jevnt, og vi
tross for det dårlige vær i juni
• .ffet oss et fotfeste hvorfra vt kan åpne en
offensiv i stort fotmat. Vi begynner å få albuerom. Amerikanske
stYrker nærmer seg 2ennes,
midtveis inne d• Bretagne,
og på fronten S •for
Caen gikk vi tiLangrep
igår. Det raser nå et
stort slag. Do allierte styrker er fiendsn
•
overegne
i mannskaper,
utrustning
og i Mobt-.
litet. Churchill berømmet flyvernes
innsats
de under bombdngen
før invasjonen,og
senere.
Plyvåpenet
har tapene vært atørat. Fra'1.- apri
til- 30. juni har RAF hatt Mor enn 7000 drepteog
eavnede. Også amerikanernes
tap har vært store.
Allierte styrker har nå et fast grep om Rcm
og beskytter
byen, og driVer finden
foran seg

Fredag

4..Sukpet

4.735 persc,ner.er. drept gg 10.000 mer eller
mindre alvorlig såret. London.-befulkningens
holdning har Vært vidunderlig.. Jeg
vært redd for å vekke falske forhåpninger,
men
jeg kan ikke benekto at freden kan komme snart,
'Qjør, den ikke det, får vi holde på. Hvis tyskerne trsr at disse bomber skal få inn.flytelse På
krigens gang, begår .de bare en hY. av do
logiske dumheter
som de er berømt
Vi iar
alle de motfornoldsregler
vd kan og vårt fersvar
styrkes,
men jeg,kan ikke garantsre at-pr()blemet blir løst før-vi har besatt de emråder hvorrfra bombene kastes ut.
Det ur også mulig at
tyskerne vil• anVende langtrekkende
raksttbember.
Churchill
uttalte sin.:t1ifredsnet med et .de
Gaulle og USA var kommet til enignet og fant det
riktig at Frankriks
igjen ble reist til den
plass det har kraV på.
Han så med glodu nen itl.en sammenslutning
av de krefter
som arbeider
fur
olen
Det yille
være,en stor .ting om denne sammenslutntng
kunne
finne sted samtidig med at VarsjaVa ble befridd.
Forholdene
1 Jugoslavia
har bpdret seg, og,
den greske.flate
er-på posTt. -RoMania må keffite
til en.ordning
med Russland og Bulgaria, kan
ikke bli ståL:nde som lakei.
Churchill
leste opp den tyrkiSke statsmin s
turs moddelolse.
Ingen vet om Tyskland eller
Bulgaria vil angripe Tyrkia. I så fall gjøt vt
folles sak med Tyrkia.
Churchill
uttalte
slutt: Det tyske rikes
ledende.menn
holder nå på å drepe hverandre,
men hvor Moget.enn
denne indre,strid
kan betY,
setter vi ikke vår l.it til den.
Vi setter ult
det vt eter inn i striden_ug±bærer
mad.freddig,
mot alt hVa dor kan komme oVer
ur.kkelige
ryårt
Sinn Som vi var den gang:vi:
stod alene. Vi setter vår lit til vår egen storke
arm og til rettfordtgnetens
sak.

Vårb hjemlige
nazimyndighoter
gåt nå inn for
tptalmobiltseringen
som GoobbelS pruklamerte
t
sin
tale. Vi gjengir her, et oirkulære fra Astrup
til samtlige distriktskontorer:
_ Følgende
ovc.renakomst or inngått melldm.lederen av sikkerhetspolitiet
på den ene side pg
riksfullmektigen
for .arbeidsdepartementet
på den
annen side.
Vedrørende
avhontning
og f3rføyning
ever per"Britterne
kan heVde seg t luften og på sjøaa, soner som ikke etterkommer
pålegg gitt av den
men ingen annen
hær enh den sovjetTussiske
offentlige
arbeidsformidling:
hadde kunnet slå den tyske på adskillige
år.
1. Hvis en perSon ikke møter fram etter å ha'
Ran håp,A at alliansen med Sovjet ville bli en
mo.ttatt pålegg etter forordning
av 517.
1941
av de varige faktorer til å sikre Europa fred,
går saken med- gjenpart
til nærtM:ete politiorden og framgang.
myndiShet, som straks aVhenter vedk=ehde''"7
5340 flygende bombor er blitt sendt mot oss.
hvis han er til stede og bringer ham til

arbeldskontorot,
hvis pålogget njelder arbcid- kertr
berettiget
til.
hver legeundersøkelse
cr påbedt eller direkte-I .12
.r4a, 2*-Nazi: rdfører Haakon Mørk 1 Drobak fikk
til arbeidsstudot
såfremt,legeundersøke/Se':
futt ti:,den,dag,besøk av gastapla, scs ferotok husikke er påbudt.
unråøke1se'has
ham, vsetnok
fer å flnne våpel
2. Er vedkommende
ikkd Selv tin.stede•men
' NYHETENE
TORSDA
G.
rict pårørende,
opptas først forklaridg'sn
årVestfronten.
Tyskernes
venstre
flanke
i
Franksaken til hans fravær fra heimstedet
og• hv3r
rike er i ferd
d
å
bryte
sammen.
Amerikanerne
han befinner seg. Er hana onpheldsstad
kjent,
rykker hurtig fram på Brest-halvøya
og har'
tår.- sakewier'st
i det distrikt
erobret Rennea, som er det viktigste kommunikahan opphelder
seg for tIlhakoføringen.
Hvis
sjenssentrum
på halvøya. Rennas ligger på en
de pårørende.oppgir
ikke å kjenne hans adrisslette hver panserstyrker
lett kun kommt fram.
se pålegges Ae å skaffe denne. tredje dags
NV fir Rennes står anerikanerne
i utkanten av
middag.. Blir adressen av de pårenende.ikke
Dinan og truer navnen St.
Malo.
Onsdag ble det
meldt til politiet, mller vedkommende
ikke
Meldt at byene Mont St. Miahel, Idieey )g Ferey
finnes pa de oppgitte adreaser,
oversendes
var inntstt. Engerskinenene
har inntiett Vire eg
saken til statspolitMet,
.sein tar standpunkt
:de britiske og amerikanske
styrker
truer med å
til pm ferheldet
skal behandles
som flyktnin
emringe 4 tyske divisjoner.
Heftige kamper er
sak (beslag, inndragning
m.v.).Når
statspoliunder ntvikling.
Det meldes om tyske motnngren
-;tiethar tatt standpunkt
til saken, . meddeles
N fer Beny Iecage;
de allierte:ernavgjnrn.exann
dette vedkommende
arbeidskonter,
_sarre
med
legne
med
hensyn
til
tanks og ringen om k,ny
en oppgave ever tilnntedeværende husstandsmedn
Beedge
blir
stadig
trlikket
Sammen.
lemmer
Dot allierte
Arbeidekontoret
alderen
- 55,år.
flyvåpen tjerde
cver 2500
stfall onsdagl
gS.rså cmgåendo t11 utskrivnirg av 46n ev de
elstfrenten. Pelske friskarer
er i strid i
pårørende som ansees meat skikket, hvoretter
Varejava
i
kvartaleb
ved
sider
av det tysk,
Vedkommende ,avhentea og bringms til arbeldshg,vedkvarter.
De
samartnider
med
russiske
stedet. Nafremt statspclitiet.har
funnet at
ker.
Det
meldes
at
detkjempes
på'llvedveien
en sdk blir å behandlo som en flyktningssak
().gjernbanen tll 1Conigsberg, og det er sanim
eller
vedkommendes
onpholdssted
ikke kan.
synlig
At russiåke tropper allerede er i kamp
bringes nå det rene, sendes molding til for,
på
tysk
jord. RnsSerne har nådd Riga-bukten
og
syningsnermda
1 den kommune, hvor yedkommende
splittet
den tyske arnie i to; ruacerne rykker
aist fikk sitt rasjoneringskort,
um at ytterinn mot do tyskn styrker .fra V, S .sg Ø. Lenger.
lignre „rnsjoneringskert
dicke skal utstedes.
N
angriper Ostersjuflåten
tysk skipsfart
i
hv.Ms vedkommende
som er gitt pålegg eller•
Nurva-bukten.Ifølge
finske neldinger mr eva• hads pårørende . ikke påtreffes av politiet,
icueringen av tyske tropper fra Syd-Finnland
forsegle 's leiligheten
til saken er nærmere
begymt.
Den -polske statsminister
Mikolaiczyk
nndersmkt.
har konferert med Molotov ng skal møte
4. Hvor det gjelder persener som unnleter å etmed
det ferste. Det antas at hnn skel tre i
.terkomme pålegg som arbeidskontoret
har gitt
forbindn,lse
med loderne 'for den polske frihetsottor fornrdning
av 27/5. 1942 om arbeid
a
, jord- eller skagbruket
utferdiges
nytt pålegg
Italia. Det raser et voldssmt slag ved adkomstetter forordning
av 9/7. 1941 hvoretter
vedvelene
til Firenze hvor tyskerne forsvarer
' kOsmenda Srånges til arbeidsstedet.
seg
med
5
divisjoner.
V for Yirenze
5. 'HVis arbeidsgivere
hr
(bedrifter)
indiske
unnlater å cr
tropper erbbret en doninerende
fyile sin emplysningsplikt
"scayd, og de
blir ferholdet å
meldes
at briterne har framgang i Greve-dsled.
behendle sem ststsfiendtlig
handling.
Onsdag blo havncanleggene
i Genua
angrepet.
Csle
Fer omtrent 14 dager siden undertegnet
T'rkia.Den
tYrkiske riksdag har sendt et
uislingen
ny lev sem berører"styret
i landSgram til det britiske patilamentl I anlodning
av
deler som blir atskilt fra sentrnladministrasjcat vl har brutt med TYskland
sender
den
tyrkiske
ner. "-Aletiinged måd Iovon er å ntruste fYlkesn.
nasjenalforsamling
en hilson tiL det britiske
menn og fYlkcsledere
NS med fullmakt til.å
parlament
med forsikring
oM sitt vs-npskap.
handie
tgenhånd
om le skulle miste kontakten
et nneldes at 'yskernS gjør seg i e'tand til å
ned sine overordnede
i nsle. Lcven er således
en forate
Tyrkia cg Tyrkins buslutning etterfølinvasjonsforheldsregel.
Det forutsettes
i lever
-n.s av tilslørede
trusle'r fra Berlin. Dep råder
at fylkesanhones
m
og fylkeslederres
fqrheld til
stur engstelse blant tyskerne på Balkan.
På
den tyske militnrfervaltning
i vedkommende
dis.elinf?rmert håld mener .man at 23mania ikke vil
trikt blir ordnet på samme måte som forholdet
ryte med Tyrkia og at helTer ikke Bulgaria vil
mellom Qu1sling cg rikskommiseriatet
i Gsle. Av
oreta seg noe mot Tyrkia'.
andre forineldsregler met en k=ende
i.nvasjon
arvik. Fra garvik meldes om mange arrestasjoner
_kan nevnes at poldtiet, automatisk
vil bli satt
udder det tyske pelitis kontroll
r det
eg ledelse. Som • den seneste tid. Blant de arresterte
pesmelt mange jornbanefc:lk. Byens befolkning
vi husker ble dut allerede
ifjor utferdiget
r meget oppbrakt over at tyskerne har arrestent
om at
hirden og germanske
SS skulle
j.e familier og at det i en fåmilie er arresImre del av "rikets vopnete makt." Ns medlemmene
trer at de på. denne måte, ved å iklm seg uniform tert 2 mindreårige bårn. Det vitos intet,om
grunnon til-dinno arre'stasjenene.
skal få fslkorottenc
boskyttelse
som militærsty

