LAND
EG,

Onsdag

1
"FohblYTELSEN",

slar stort cpp i
Terboven
Reiehsktmmissar
som har for
avisen om en illegal organTsasjan
tatt"en forbrytelselsem er panet til i. stark
grad å påvirko hele det ndrske folks levesPanog p/ynsverfalt
elementer
dard". "Vedkommende
fortmed rasjoneringskert",
dret en lastebil
ikke hvor mange kert
setter han, møn epplyser
om," som følge av røverietgppdet dreier seg
tap av levnetsmidlerJ"
star det batydelige
disse "betypelige
Det kan være artig å so
ble
av rasjoneringskortosam
tap" - Antallet
bor" ørt var 60,000. - Fordola pa hele landet
utgjør dette 2 e/o av samtlige kort. "Det offisielle held" oppgir tallot 5 cja, Hvordan det

17.
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11.44.

- hen
har fått brpd o g sukker fra Tyskland.
hvad har vi ikke måttet -detale for det i fiskeher hjemme cg i areksport - i arbeidskraft
Hvor meget av vår
i Tyskland?
beidsanstaltene
n'asjenalforfflue har ikke tyskerneeforødet?
dyre.
"ep.rt7"
cg sukkerkernene
brødskivene
J-a
STRATEGT.
til å støtte eg,effektiviDen oppfordring
innsats sdm avisere registreringsnekterenes
aassversen for en tis siden inneholdt,synes
rosultat.
re ikke å ha ført tia det ønskelige

som en oOmen
Dette er sa meget mer beklagelig
arbeid for tyskav alt frivillig
nedleggelse
ville bety
stilling
erne i deres nåværende
meget og bidra sterkt til å øka
averordentlig
tallmessi,a har ekemmet til dette resultat er ikappe i, Også de
då star.midt
de vanskeligheter
har det vel fhigt
SansynligVis
ke godt å si.
levd høyt på det krigsviksom hele tiden.har
som brukes fpr
den tyske multiplikaajonstabollen
ta noen månevel nå'kunne
tige arbeid.burde
å be'ragne fiendens taP Gg "anslag mot sivilbeog ikke bare i ord, men i gjerders fersakelse
fulkningen".
La oss nå se at den
ning vise sitt stanspunkt.
Gg liverdab er det med vare unge ou: er spm
ungdom s.)m mange stieder. jages sgm skuddfritt
De
har Undgatt tyskernes mobilisoringsplaner?
vilt egså 1;å dette emråde far den støtte de
uten å melde TTeg. Det
får ikke rasjoneringskort
nar rett til å vente og at den dul av nasjonen
gjøhar de ikke g;aårt og det vil de heller ikke
fra
pom hittil har holdt seg utenfor kampen,
det inn kgrt for fire årsre. - Dervedospares
nå av kommer med. Etter krigen vil 'det ganske
av disse er ca. 80,000. Hvls
klaSser. Antallat
sikkert bli rettet mange krav til en overbei det nerske
er så inberessert
herr Terboven
ikke
byrdet stat, og de- som .synes at kravene
folks liv ag helse' som ban gir uttrykk for, så
ikke met til å
blir fort nok oppfyllt mangler
burde han da i første rekke tenke på disse
osi fra. Enn om vi idag fikk se noe av det sa mMen ta det med ro herr lerboven - vi skal ta
ime mot overfar fienden?
vare på dem - kertene vil Så laagt det rekker
Men vi må bestemt ta avstand fra et hvert
I
gå til flyktningene.
Ikratv om direkte aksjon sgm har vært reist cig
Iiggen
Det er kanskje her meaingsforskjedlen
reises eg får støtte fra en ungdem som
fartsatt
at slimener øyensynlig
Terbeven og quislingene
av hva den innaTter
virkningen
ikke overskuer
ikke har noen eksistensberettike flyktninger
er prisverdig
seg på. viljen og begeistringen
mens vl holder på at de skal ha sine raa,scm ldver
g vår ungdpm har vist egenskaper
At det er eppstatt nee tap av
sjoneringskort.
om ikke lenge
de
når
framtiden
før
godt
uvanlig
er ikke gedt å foreta. Når -80,0130
levnetsmidler
skal arbeide for cig i et fritt land. Men man
og det kun
skal ha rasjoneringskort
mennesker
utsette landet for ytterskal ikke i utrengsmål
til fordelfrg
60,000 rasojeneringskort
foreligger
og folket får tap til ingen
ligere ødeleggalser
å ferstå at,det er appstatt
så er det vanskelig
nytte. Den linje vi har valgt og hel, tiden
blir levetvertimot
noe tap av leviletsmidler,
den rette, eg en partisankrig
fulgt er uåvilsomt
senket, Ennå lavere ville den blitt
standardon
i Norge villa etter alt hva vi har sett og nå
anslag", Yen Terboven
uten dette"forbryterske
undergangåmentaag quislingenes
vet om tyskernes
pd
vil nok se til at den med tidars kommor;nrd
11Tet bare fører til serier av nye dødsdommer
det nivå han hadde regnet med,.
Hitler ofrer i dette
herjing,
sg en hensynsløs
Terboven prøver med sin emtalte begunehigels
øyøblikk både felk eg rike for sitt eget og sine
å skape en motsetning
av arbeiderbetIlkningen
liv, men vi har tid til å vente
medsammensvernes
- Men han regner
mollom daabe og "plutokratene"
offer skal vise seg
åå at også dette hensynsløse
Han
framdeles ikke med de fire arsklassene.
av nødvendig
Det er nok
T ha vært fergjeves.
ikke med de sem lever utenom
regner framdeles
en hver
og effervilje,
arbeid som krever al(Th
f3rdi de har nektet å arbeideffr
offentligheter
dette
oParilet aksjen bidrar til a vanskoliggjøre
av disse stammer nett-og—
fienden. Størsteparten
for dots utøvere.
vilkårene
er yiarbeid
ag fTrværre
og i hjolpen til dem
tilleggskortgrunren,
er en
Bruk vettet eg husk at en riktig strategi
alle forenct i felles anstrengelser.
f• r a vinne en krig.
forutsetningene
den senere tid
Vi skal ikke benekte at vi
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t4 M4ill -då
1 /talia
hevadkvarter
framskutte
De alliertes
ut følgunde særksmmunisendte tiradag farmiddag
og franske trepoer,
britiske
ks: Amerikanske,
av fly, er i dag satt i lat
kraftig understøttet
styrker,
De allierte
av Frankrike.
på syakysten
fra Italia, Afrika ag
som aom i store. kanyoyer
ag
og Sardinia,
sarlig Korsika
Middelhavsøene,
sa
krigsskip,
som ble aeskyt.tet åv 800 allierte
utenfor Frankledes tirsdag margen i måneskinn
nådde sitt mål uten å
rikes. kast. Hele flotiljen
av ubåter. Det allierippdages eller forstarres
har retsaa i de siste fire'dager
te flyvåpen,
i Sydmet det tyske kystforsvar
tet aine.angrep
invasjonen
inaledet
eg N:rd-Italia,
Frankrike
av kyStstrekningen
med et laa_dsamt bembardement
ag Genua før kl. 5 tirsdag mormellam Marseille
kastot
bembefly,
gen, 750 tunge amerikanske
1.409 a tann bember act de tyske kystbatterier
reviera ag mot
langg den franske og italienske
70 minutog franske marinehavner.
de italienske
i land. De
ter a tere gikk de første traPper
og i løpet av en titysk metstand
møtte minimal
me hadde de nadd de første mål. De første landStsre allistigninger fant ated SV for Cannus
3
slapp ned fallskjermtrypper
erte flyarmadaea
cperakm.inn i landet. I løpet av de innledende
tropper på 14.000
sjoner ble en armo flybårne
Før
mann slupnet ned bak det tyske kystfersvar.
på 2.000
ki. 10 var syv bølger infanteri'til
Landsetmann eller mer gått i land i Frankrike.
av de allierte
ble beskyttet
ningsaperasjnene
og langtrekkende
sam med sitt kraftige
krigsskip
De første
artilleri beskjet de tysko stillinger.
som gikk i land bastad av spesielt
stormtrspper
ag med dam var ogsa stare sty
trenete veteraner
flyvåDet allierte
ker franske krigsveteraner.
møtte ingen tyske jagere og heller ikke nee
pen
- B.B.G.korrestysk luftaern var i aktivitet.
i et glidefly
pandent ssm deltak i operasjanene
Vår armada var„et averskildrer aparasjanene:
4 i bre
og glidefly,
veldende syn. Matararevnea
til
avor
jagerfly
med
langde
km's
7
i
den og
vern, fyllte luften. Under oss var skipene våre.
vårt hav eg vår luft. - Tyek radio fur
Det or

q-a
as* as tøri lad aa Waaaa st) baa aaa“auat
til å ga til alminnelig xrdsfranske befolkning
remidlert1dage
ning. lX11 franske republikks
streike.
4
til
all, arbaldere
ajaring oppfordrar
har gitt
Vichy melder at dun tyske kammandant
av allo personer hvis nærordre til evakuering
'vær ikke er av betydnimg for krigsmakten. Tyskerne er begynt å flytte fanger fra gestaacved .
fengsler til hurtig oppførte arbeidslairer
Minst 20.000 fanger vil bli
aiegfriad-linjon.
og USA har undertegnet
- Storbritania
flyttat.
befrielseskomite
med den.franske
en overanskomst
skal overta den sivile adminiom at komiteen
.
Ds Gaulles
Frankrike.
strajon i det befridde
skal fly til Paris dagen etter at byen er b2fridd.
begynte mandag at nytt
Kanadierne
Vestfronten.
Angrapat bla innlestort angrap N for Falaise.
fra ovar 7(!0 bombefly som
det med luftangrep
den tyske motstand, og kanadiske
pulveriserte
talt
stormet fram praktisk
tanks og infanteri
Deat ble tatt over 1.000 fanger.
uten hindring.
og star 2 '
aar nå nesten nadd Falaise
aanadierne
km fra aonde som var santram i den koriaor hvar
„apningen Falaise.å unnkomae.
tyskerne forsøkto
var tirsdag middag 20 km os blir smaa
Argentan
lere time for time, aflg. du siste maldinger
ca. 10 - 5 km. Det meldes at tyskerne har atanset alle forsak i stor stil på a komme seg unna
a Falaise.
ved Argentan
omringning
den allierta
i gatena i
styrker oppgis a kjampe
Amerikanske
rapingen offisielle
Argentan. bet foreligaer
mea .aarie.
framrykning
porter otn den.amerikanske
anbombefly
- Mellom 150 og 1.000 aaarikanske
i Tyaka
baser og flybaser
grep 10 av Luftwaffes
aombefly an-.
land oa over 1.100 tunge britiske
aosquitos
i Belgia eg Nederland.
grep flyplasser
angraa aerlin natt til tirsdag.
.
Den røde hær rykker hurtig fram for
Ostfrontan.
i astersjølandene.
4 splitte de tyska etyrker
Valka V
De star 30 km fra jernbaneknatepunktet
or askov, ag 3 panserkolonner
mot aiga. langerarmeer sag ba masuriske
S nærmer da russaska
.
sjøer.
til en
Italiaa De allierte ajør forbaredalsar

armeer på
an uke siden: Det står 4 allierte
Stillingen i Fireaze
offensiv mot Gotha-linjon.
faansk jord; noe som viser at de allierte hverer rykkat inn i
og de alliertu
er forbedrat,
kon har til ddensikt eller or i stand til å gjøre sentrum.
at det
organ damenterar
- Vatikanats
franske har‘vart
til på den vel farsvarta
et landstigning
mellom Sovjet og
forslag om samarbeid
fra de
i ettermiddag
kyst. - Et nytt kommunika
mallem Tito og den juae
- Draftelsena
Vatikanat.
melItalia
i
.
i Italia.
hovedkvartar
fortsettur
framskutte
alliertes
statsministar
slaviske
det
at
melder
'allahanda
Dagligt
,aya
Finnland.
Man
gdr talfredsstillande.
der at aperasjenaae
et lukkot møte i den finske riksskal hnldes
ingen'i luften.på bakken,
Møter litt motstand
om en ny hanvenspørsmalat
aVerveie
å
for
dag
for
øvarstkommanderande
General Maitland 'aiasoa,
delse
Ruesland.
til
holdt i morstyrker i aiddalhavet,
de alli,rte
4orgo...Dot opnlysos at aslo Sporveiars
busshall
til det franske folk:
gas følgende radietale
,ag at
aerd-Eurdpa
i
starste
dan
er
aarsvoll
aa
armeer er gått i land i
"De forenete nasjoners
Kjeller
fra
varksteder
sine
flyttat
har
tyskerne
Målet er å jage tyskerne vekk ag
Syd-Frankrike.
mot hallLn natt til sandag var
dit. Sabotasjan
fcrena seg mad de alliarte a armear som Tykker
eg do tyske redarasjonsvellykket
aseavanlig
deltar mad sinc vaFranskmonn
fram i Normandie,
pluss ca. 60 fly
flydaler
lagrede
verksteder,
Den franske hær ar atter i kamp på
aanbrødra.
ble ferøvdt av
asaetasjen
adelagt.
totalt
blo
egen jrrd for å befri sitt land o. har scierrike
at
og det or baundrinasvsrdia
siviL spesialistar,
Alle franske borgere,
tradisjoner
kom til skade. Man
angen norska sivilpersoner
har sin ralle a spille. Seiren er
som militæra
skal ha iakttatt folk i uniform.
sikker. Lange leve den franske and og alt det
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