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fe,r seiren - har kunnet
det for en stor del det

7. ausust

1944.

gjornomføres,
skyldes
eksompt.1 de undortrylf-

En svensk ayis, for øvrig en av dem som hele
te folk hadde gitt når de uten våpen tok kamAve,r
tiden har vist on klar, sympatisk
holdning
pen epp mot overmakten.
fir Norge, kritiserer
den norske hjemmefrents
Den passive
motstand
kemmer
ikke til å oppledelse og retter ganske skarpe beskyldninger
høre så lenge nazistene'styror
vårt land. Men mot den. Avisen hevder at ledelsen
saboterer
de on dag vil også våpnene
talc, ikke fordi vi ::norske gruppene
som forlanger
åpen kamp mat
tronger dem for U fa sagt vorden var meningg:O
tyskerne
tstedenfor
fortsatt
passiv motstand
og men fordi det er den oneste måte d knekke
gjør samtidig
gjoldende
at denne politikk
i dot tyranniet
på. Vi lengter
etter denne dag;-ag:-.
lange løp ieke tjener Herges
interesser,
men
samtidig gruer vi for den. Uten jede- ser vi
tvartimot
bidrar til å senke vår anseelse
blanOctfram til at våre byer skal pdelogges
cg mange
de allierte
nasjårmir. De samme synspunktor
er
ting som vi har elsket,skal
tilintetgjøreS.
Vio
egså elitt forfektet
av enkelte
hemmelige
aviønsker ikke å rogne vår storhet
etter tallat
ser her hjemme.
på krigsenker.
Vi viker enda ikke Li/bake fo:r
"Hjemmefrontens
ledelse"
er en forholdsvis
ofrene, cg det har hellor ikko de nordmenn
ny institusjon.
Vi vet ikke hvor bredt grunnlag
den hviler på; men den er anerkjent
av de norske
myndigheter
londen som et organ for det kjemppnde nerske folk, og kritikken
rammer dorfer
cgså vår regjering
ug den kurs den har stukket
opp. Det gr sikkert mange som brenner
etter å
komme med i en åpen kamp met tyskerne
i Norge

gjort som kjemper
blant de vepnede
styrker i
voct, like lite som våre sjhfolk
i handelsflå;-c
ten. Men har vi ventet i fire år, kan vi,uteh
utålmodighet
vente i neen måneder til. Vi•tror
ikke at noen nordmann
ute elier
hjemme prøver
å forhale krigen.
Og til denPsom
altfor
skriker etternt
slutt2laget
om Norge skal be-

cg utålmsdig
reper mod kritikernof
olivar lenge
gynne, kunno vi være fristet
til å sltere fort-'
skal vi vonto? .Nar.komnrer signalot?"
settelsen
av dikterens
ord:
Det kun da være på sin plass å minne om de
de, hvin dåd er ruiner,
særlige ferhold nom har gjort det nødvendig
for
ehar grunh til å håne oss."
oss å følgo den passive motstands
linje hittil.
•
Vårt forsvar vdr fornømt
ferdi det store flerIfølge svenske
aviser kommer det stadig
tall ikke ville det annerledes:
fler2 qUislinger
til Sverige.
De blir alle tatt
" - vi bygget på.ånd som i tross
"
furni om. Således
sitter Andresen,
som vi huskDa kampane
i Norge 1940 var slutt, hadde vi
er fra hans angiverYirksemhet
i Oslo, visstnek
ingen muligheter
til å fortsette
krigen med wtrygt bak lås og sla.
riljastyrker.
En partisanhær
treneer
en grundig
Det meldes videre om ankemsten
av tre siforberedelse
og lang tids spesialtrening.
Våre
vilkledde
hirdmenn..Disee
kareno er-de samme
cllierte hadds - hverken
da eller i 1941-42
sem drepte en ung pike og såret te unge menn
materiell
å avse i tilstrekkelige
mengder
til
ikke langt frn grensenyed
Solør, den 28.
at en utbredt
sg effektiv
sabotorsjc mot tyske•
med maskingeværkuler.
Ungdemmene
kom kjørande
anlegg og krigsviktige
bedrifter
kunne lykkes.
i bil fra selsknp,da
de ble tatt under beskytåpent opprør ksm overhode
ikkg på talc, rening av hirdmennene.
sultatet villr bar, bli massencdslaktning.
Sjefen for bergervaktk3ntoret-FlognfeldtVi innså dotte, qg vi organisert3
cfr våpenprøvdå også å kemme ner
grensen,
men uten
løs motstand.
Den beste undåltiden i nokså barrs
større hell. Han ble grepet
av gronsepelitiet.
lige "jessing"-bragder,
men de
omfattet
først
Han har fått nervosamMenbredd
og er havnet på
eg frEmst dn maktigo
yrkesdgmanstresjonene
mot
pleiehjera.
å la de frommede
tostunc
over oss sg vårt liv
?resident
Reosevelt
sendtc 3. august følDon holdning
som pregot den nsrske hjeimefront
gende
telegram
til
Kong
Haakon:
Idag på Deres
tle et forbilde
fcr alle-okkuperte
folk. Den
Majestets
f2dselsdag
har
jeg
den
glede å overvakte beundring
i hele den fri verden
denble
bringe
Dem
de
beste
ønsker
og
hilsener
fra det
sterk moralsk
støtte for våre allierte
i deres kamp

mot det 20. århundres
barbari.
Den
å gjøru det klart bude for nøytrale
cg
for'store
grupPer
av iSnlasjonister
i land som
etterhånden
kom med i knmpen at den krie som
førtes hadde 3n tydelig mening.
Når dc alliorte
makters gigantisko
opprustning
- forutsertningen

amerikanske
folk eg de varmeste
lykkenskninger
fra meg solv.

hilsener

og

SAMMENDRAG
FOR FREDAG OG LØRDAG.
•
Pa vastfronten
fortsetter
amorikanerne
sin
og ottor
inntagolcen
av
hurtige
framrykning,
R3nues sprer stutkileno
scg fjærformig
utover

•
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ning, og fredag stod den 32 ke: S fer fiennes, En yeetfrentere
Amerikanerne
har avskåret hele
ennen støtkil k. går mot V og vne lerd n a: na14 8o
Prest-halvJya
dg rykker nå hurtig østdver mot
km V fer Ronnes. Mot, .1111:rykkertre-eper fredfl fer Feris. id2erikanske-tanka
Imr etter krigshistoinnta havnebyene langS nordkysten av Bretagnee riers hur'.igste-framrykn1ng
rykket tvers over
far Averanches
er Mertaln
lantatt a6 an stetAneriknnske tanks har
Froteagno
og nådd Leire
kilo mot 0 1 fra Kannes s truer Mayenne og Laval
Fykket inn i Brest ytterst på Bretagne-halvøya.
på jernbanen Oretagne - Paric, - bitter at ihvaPd sin:framrykning
østover har amerikanerne
innsjonstroppene hadde kommet i land overførte
har rykket
tatt VeLre og deres panserspisser
inn i Mayonne
tyskerne noen diVIsjoner
og Laval. Mellom Laval og Paris
fra Bretagne
for å
er avstanden
200 km eg terrenget
stanse den allierte framrykn±ng.
er glimrande
1eilbake på
halvøya hle det bare 2 eller 3 svake d.ivisjoner for tarks. De amerikanske
panseravdelinger
har
fått ordre dm å holde farten oppe, ikke vente
eg man mente derfor at tyskerne,
så snert
de
pa infanteriet
og kjøre utenomalle
allierte trengte ut av Normandie,
motstandsvar nødt til
grupper- All 6ysh fnotstand i Bretagne er så å
å oppgi hele Bretagne og foroeke å danne en
ei opphoet; det er bare i egnen ved St. Malot
formvarslinj e fra Ioires munning til Caen,
I Bretagne
et tyekernes
3 viktigete
nbnavner:
pnnserdet fremd e les kjempes. De amerikanske
:tyrkeY
truer med å komme i ryggen på Rommels
Lorient, St. Nazaire og Bres,
Ubatene
bLir nå
panseratveker
ved Caen,
sem er de eneste
n'ødt til å trekke seg ut av sdne betengskur
og
manserdIvisjiner
I
Frankrace,
dette'blir
Vormandie er St, Sedat siste
kapitel
U
a historien
am
inntatt og mellom elvene 01on og
båtene sam ifølge Hitler skulle forsvare J:uropal vereeskogen
Orne har de britiske tropper god frangang+
- På briternes . avsnitt meldtes fred e g at bysAunnj
nur Odat er inntatbn
- Karrespondenter
kerne var på alminnelig t1lbaketog over en 13
'km bred frdnt melldm Odon og Orne
ifra Brotagne Torteller om den tyske arme på
Tyskerne
v111 flukt foran de hurtigste
yter desperat motstand mot et hvert alltert
panserkolonner
i
h:stotien. Innrykningen
framstst mot 0 og særskilt harde kampe: raser
i utkanten av Brest i
gåraftes betegner høydepunktet
rundt Ville Beccage, som tyskerne tydeligvis
i en framrykning
som lkke kjenner sidestykke i historien. I løpet
har valgt som anker fer det seed gjenst3.r
av en ake har amerikanerne
Ndrmandie-fronten
rykket fram nesten
etter at hele linjen V for
denne by er hrutt sarmeit. -Mflitwookeperter
ked,
det
vil
se
nesten
50
km pr. døgn hvert
an- 310
tar at tYskerne kommer til å oppgi hele V-og S- dzgn i en uke, Og ikke bare det; de har
denne
Frankrike, men at de av all kraft vil forsøke å tid også utkjempet 3 panserslag.
Tyskerner flukt
hoIde N-Frankrike N for Seine-1injen.
En fransk oberst ebserverte
En av
• or helb oorganAsaft.
flokk tyske soldater til fcts og- med ånne
.grunnene til dette er at det er-her de har
de flaste
av dem var drukne_Dg hadde
sine rebet-plasser.
-.Fra Schweits meldes at ' untformartyskerne har gitt.ordre til at hele Frankrikes
flaeker
lummenc Amerikanerne
hur etterldtt
seg flere-lommer
avling av hvete og pateter
med tyskere, som overgir seg
skal sondes
tal
.Tyekland, pen^her.viiHnk de frans'ke innlands-,
store syrker.
De er ofte så mange at eu ametistyrker ha et erd med i laget. - Fra østfrorten- kansk kerporal må overta 500 fanger, I andre
har tyske
meldtes fredag at russerne hadde satt o ver Vis tilfeller
offiserer
påtatt
seg å føre
.1a, den siste naturlige forsvarslinje
mennene-til
nærmeste
fangeleir.
før
Schlesiens industridistrikter,
og Rerdag
ble
østfredeteneeDet raser heftige kamper mellom Kar.det meldt at russerne sted 50 km fra. Krakanpntene.og:den
ist-preussiske
grense,
Fra Berlin
Deisned er Varsjava omgått. i Varsjava
raser det eeldes at russerne har brutt inn i de tyske linheftige kamper og tyskerne hae oppgitt store
jer ved ge,ensestasjonen-Wirwallen.
Iuftweiffe
deler av byen. Fredag ble det meldt at russernegjorde
'deftig motstand u g 49 tyske fly ble skutt
.1 S.hadde erobret Sanok, 25 km frå
Inad
Rtf;serne
har inntatt
det tyske bolverk
vakias grense.
I N vinner russerne
Karpatene og dermed ligger voien til
ter _iStryj
.reng i framstøtet mot øst-Preussen
og tyskerne :pjekkoslovakia 4pen. Den ruseiske framrykning
kjemper med ryggen mot gtenden 1,et desperat
'sot.Krajau
fartsetter.
De russiske• tropper utforsøk på å stanse den røde nrme. - DeG neldes krider hartig sitt bruhode på vestsiden av Weichat gereral Lindemann, sjefen for de 30 omringe _uel ved Caadomierz
180 km 8 for Varsjava,
de divisjoner i Baltikum, er erstettet av gene_ to støtki Jer rykker hurtig fram; en mot N mot
ral Sohoerner,
tidligere
sjef fcr Heereugrup-ue
h5T
arsiava
dt en not SV met Krakau. I Varajava
S.
Fra Italia meldes at 8, arme har rykket
Iraser heftige kamner mellom don polske rr1hets1nn i sentrum av Firentze.,Ilnder.sin
rhær og tyskernet
trekning ut av byen sprenger
Jtita.
tyskerne
Trappar
b].a
fra 8. arme har na
seg gcdt
flere av de gamle bygninger fra Middelalderen
.fast på sydbredden av Arne i Firentze og har inn
- Frecag og lørdag meldtes
det om sterk
tt honte Altruzzia lenger ø.
allior
flyvirksomhet.
Depoter fcr flyvende b,.nber i •
jemnefrontens
ledelse har p.g.a. Astrups brev,
øsrd-Frankrike,
oljeraffinerier,
oljeeagre,
affentlIggort
I siste
ne: av F.L,,
sendt
skiftetomter,
flyfabrikker og andre mal i Tyskul 4
crave
1.
Iae.kaldte
holner
seg
borte fra.hjem og
land- ble angrepet av store flystyrker. - Fra
larboidsplass
uten å eppgi adresse. 2. ArbeidsBulgaria
meldes
at i tilfollc
krig mellat
Tysk'3yktige
eem kan eli utkaldt i steden må helde se
land og Tyrkia, vil tyske trepper bli nektet
Jerte. 3, Alla tigt hjelne, 4, Hele folket må vtre
gjennommarsi .
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