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HJEMMEFRONTENS ZWRZT.

• 4Rjemmefrontens enhati - er ord vl har hørt

gjennom hele krigen.- Vi har bert  nttrykket

ofte at vi har godtatt.det uten vldere. Men når

SVENSK STATUS.

Våre tyske fordringer har minsket  betrakte-

lig. Tysk sammenbrudd berører oss ikke nevneva—
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dig," ekriver en svenek aeie på grunnlag av

afftrilvdrldens beretning om at Tyskland har til-

bakebetalt meeteparten av de eksportkregiter de

ble tildelt i 1942. •

Afferevårlden skriver: "- ved slutten' av
vi idag hdrer uttrykket i forbinnelee med etter- f
krigstiden og gjennppbygningsarbeidet, må vi ta

erste verdenekrig hadde vi derimot store for-

dringer på Tysk1and som ettur krigen ble øket
det opp til analyse så vi vet hva.vi har og hva ved den store internasjonale kreditgivningen
vi okal bygge på: til Tyskland. - På dette som på flere andre

'For enkelte her hjemffie og andre i nøytrale
• punkter står vi uten sammenligning bedre enn

land kan "hjemmefrontens enhet" se ut som slag-

ord for en slags ensretting - en blind under-
ved slutten av fmrrige verdenskrig."

kastelse av  aamme  mening. Andre som har vegret
Vår status er ikke så god. - Vi harmilli-

seg for  å  følge parolene har til og med sett
arder i utestående fordringer - med tidsprlo-

det som et uttrykk for å'mdsterrtr. De forskjel-
ritet fra bombingen av Kristiansund i konkurs-

lige syn  bunner ut 1 frlks forekjellige innsikt
boet Tyskland. Noen dividende blir det ikke.

Men vi har andre verdier, om enn av immate-
og deres varierende ltjalitetsfølelse. riell art. Vi har lært å skille mellom volds-
• "Rjemmefrontens enhet" gir uttrykk for et lo

•
.

jal-t samarbeid wot samme mål. En lojal tilside-
menn, handelsmenn og militæreBevisstheten om
0
a ha gjort•vårt til å frrkorte vOldsmennenes

beid Skal bli mest mulig effektivt,

setting av særinteressene for at det felles ar-
herredemme teller også noe. - - Tysklands fall

,

Et annet element som "hjemmefrIntens enhet"
berører nok oss alle..Vi får et fritt Europa.-

dekker over er individualismen. Ejemmefrontens
Det er ofte slik her i verden at fruktene

arbeid har hele tiden bestått av og vært proget
deles  men ikke arbeidet. •

' av individnell innsats  ng  individuelle bestre- NYHETENE FREDAG OG LØRDAG.

belser. - Det ser man tydeligst av den fri pres Etter lnntagelsen av Orleans..Ghartree og

se sem gang på gang er satt igang lgjen av nye Dreux har de allierte tropper sprelt-seg ut i

.
krefter selv etter de største anslag.' Det er vifteformStyrker er gått over Aunayfloden

det lojale samarbeid Somhae gjort de enkeltes 0 f or Chartres, og ved Dreux er det oprettet

*Iarbeid egminitiativ til et fungerende maskineri bruhode på den andre sidan av elva Eure.

Mange ganger har det vært prøvd å sentralisere Panserstyrker opererer,i omegnen av Panie.

arbeidet, og:hver gang har det ført,til ulykker,korrespondenter, melder at allierte kolonner

bg nye foreek på "sammensveising" vil utvilsomt stormer til hovedstaden. ,Intet kan stanse

føre samme vei. - Nei, vår individualitet - det dem. En korrespondent iili. Times skriver:

private intiativ --bare begranset av vår leja- Dette er spennende dager. Amerikanerne har

litet må vi holde på hvis arbeidet skal føre
en fart som får en til  å  miste pusten. Befri-

fram. .
e,sen skrider fram med en fart som overrasker

selv  Det samme gjelder etterkrigstiden. - Vi har franskMennene. Det kan klares takket

våre en glimrende plan, som får en glimerende
intet behov for sentralisering  nv  makten - det

er ingen grobunn her for "den sterke manns" re-
utferelse.  Stemningen blant befolkningen stigex

gjering smm noen røster hevder. Disse røstene
stadig og blir farligere  •g  farligere for tysk-

-erne. Gatene i Paris er fulle av folk som
har tydeligvis nopfattet "hjemmefrontens enhet" ynger seierssanger fra forrige krig. Parie
feil. Det er heller ikke riktig som de samme Radio er ikke i virksomhet, og Viehy-nettet er
moner, at et slikt styre nødvendigvie må væl'e 'for en stor del taus. - Vendemes melleM Tmers
mer effektivt enn et demokratisk. Dat har Eng- og Orleans er frigjort. I Normntliekjelen blir

land vist oss under krigen. sterstedelen av den tyske 7. arme. utslettet,

' Vår styrefOrm er demokratIsk eg etter krigen og resten er  p4  kaotisk flukt mot Seinen, jaget

vil den fortsette å være det - på det bredest av britiske og kanadiske tropper rg angrepet

mulige grunnlag fra hjemmefronten. - Da vil vi av allierte bombefly. fiendtligeOver 3000 :

kjøretøyer ble mdelagteller skadet på et par
ha garantien for vår individhalitet og vårt pri timer fredag. Amerikanske avdelinger ea, 8 km.

Vate initiativ - men lojaliteten må vi selv V for Argentan nar trengt tnn-1 byen•Fromentel.
holde på. .-.TreaM45:km::4 for Caem.er ferobret av britiske

trepper., pritiske  ng  kanadiske tropper har
eprettet bruhodei: ved elva Dives. Garnisonen

St. Malo har overgitt seg. Tyskernes tap

i  NV Frankrike blir anslått til nesten 400,000



falne,serede og fanger i S Frankrike har de

ler av bruhedegtyrkene fcreeet seg  i  en san-
menhengende front Pg har eenadd forbinnelse me

de flybarne tropper sam ble landsatt langt bak

fiendens linjer på invaåjensdagen. I lapet av
de siste 36 timer er styrkene 1 bruhodet blitt
frrdoblet oe.fersterkninger stremmer i land.

De allierte styrker har trengt 40 km, inn i

landet. En rekke byer  pa  kysten og inne i lan

•det,pr inntadti.eg beyolkningen som hadde sokt

opPi fjellene begynner  å  venje tilbake.Trulete

er delvis isolert  ng  tyskerne har vanskelighet

er Med å få sendt forsterkninger til garnison-

em fra'Marsoilles, da forbiLdelen mollom bye-

ne er avskåret. De franske innlandsstyrker er

le virksomhet over hele Frankrike. De kontrol-

lerer hele Hauie SaVoye, og kjempermet tysker

gitt see i Frankrike,  oe  en annen er blitt

drept i NnriMandie.

Ifolge svenske.meldinger er den røde arne

brutt inn i Pressen. Framskutte patruljer

er gått over den gamle grehselva Szeszuope og

har innlehlet invasjonen av det tyske rike.Rus-

serne står bare 6.8km, fra Insterburg. Russet

ne har slatt tglbake tyske metangrep i Litauon

og her inntatt Sandomir  pa  vestbredden av Vist

la.

De allierte fortsetter sine'voldsomme fly-

angrep særlig mot oljefelter og depoj,Jr; Ploe-
sti ble anerepet onsdag og natt til fredae.

Et oljedepot i Belgia og mdl i Mannheim, Brem-
en Ne Ruhrdistriktet er  Jesa  blitt angrepet,

_Feltmarskalk Keitel er kommet til Kinnlard

fhr å besok,e. Mannerheim sammen mod den tyske

berahlhaber i.Finnland, general Rendulde.
g _

HEYERE SØNDaG,

vestfronten, De allierte strammer ringen

rundt ddn innesluttede 7.arme i Falaiseemrad-

et. De avdeltnger som Dorsdker:å komme.anday,

er.utsatt fer stadlg hombardemang. Igår ble

over 60Q kjøretøyer ddelagt. SU elveferger

er også adelagt. Inne i Faiåselommen overgir

tysigerne seg i stpre mengdor. Fangege er helt

fortumlet av den stadige knmonild fra de alli-

erte. I nord har britiske panserstyrker og

infanteri rykket- fram Jnot Seinmunningen og

har nådd elva ved Mantes. Restenc av de tys

ke styrker trekker ee4 tilbake mot Seinen melei

lom de 2 allierte angrepsstyreer. I en meld-

ing fra det all. luftdeeertoment: Vire jager

og'jagerbombefly herjet igar fiendens flykten

de trepeekolonner.. Velene var fulle av øde-

lagie vogner og ttet rådet det rene kigos. Re-

kognoseringsfly 4nstaterte at tyskerne til

delS Var rykket ut på markene  ng  inn  a  haver.

I.lopet av dageh kom flystyrkene over temmele

konsentrerto fiendtligo styrkor. Flyene fluy

frem og tilbake 5  .7 6 ganger og lot det regne

med'granater. Tyseerne har i alt i de siste

dagene mistei 6000'kjeret&yer. hortimet 400

stridavogner er satt ut"MV s'jillet. I veut

har de aljierte fått 3 bruheder over Vjreelva

hied erobringen aV Trun har'de allierte ytterlig

ie re knjttet til sekken rundt ty:skerne, De har

evensynlig til hansekt 4 ergve å fange tyskerne

h  mellom Seinenunningen og Vernon. On fram-

stetet mot Paris forelegger ddt framdeles ingen

offiSielle oplysninger. Den tyske ambassadc or

tlyttat fra Paris, og tyskernetsprenger byg-

ningene i byen. I følge en nelding fra Sveits

er 1,aval og Darlan flyttet til Belfort ved den

sveitsiske  grense.  Eoljetict i departementet

'Sein et Qise, som.innbefatter Paris, har-slnite

scg til innlandilatyrkene.
Omradat sj4 for Loire cr i fullt eprer.

faquisarmeene behereker hele Haute Savole.lioved
staden Annosy 1818befridd ig."4,  og i 4 andre

byer er d'et forhandlinger j gang med tyskerne.

Marscilles kjemper innhandestyrkens i gatene.

ne inne i Marseilles. En tysk general har 1.vg,...'3jefen for inniandsstYrkene, general Koenig,

er reist til Frankrike. Offisielle meldinger

fra  S  Frankrike går ut på at de; all, styrker

under en framrykking pd 30 km. har avskåret

rikeveien ti/ Orendble og easer inn i landet

nord for Toul,MI Mot Marseilles og Rhohen. De

har nådd elva Durance, en bielv til Rhonen,

Bruhodet i syd har dAdd omfang på 4300 km2.

Fangetallet  år  kommet np i 12000. Tyskerne

vid heller overel seg til amerikanorne enn til

do franske innlaselastyrke'r. De alliertes tap

'er stadig små, og det eneste sted hvor det er

merkbar metstand  er  der hvor de franske styrker

smker mot  Toulon.  De har allikevel rykket fram

8 km. Du  allIt erte har nådd Castellani, 50 km,

inn g landot. tma korrespondent til B.B.C. sier

jet or intet teen il at tyeeerne har overvunnek

det.sjo kk de fikk da vi landet. Det er frsmdelk

ingen motstand fra tyske jagorfly. - leet meldes

idag offisjelt at 1560 skib av alle slag'deltok

ved landeangen, ege.Qaulle er ankommet til Fran]

rike,
Polske og italaenske styrker rykker frar

ngs'Adriateehavet og har tatt 3 dmå byer ved
elva Cessann. Tyskerne tPokker seg tilbake til

høydene nerd for Firenzo.
g_settronten: Russerne rykker fram pk flure eunk-

ter på.fronten'fra Bialystok til- Varsjava.

I Varsjava fortsetter e de polske eartisanstyr-

kene kampen. Da.Ajor bruk av panservernkanoner

som er sluppet ned i fallekjerre fra allierte fl3

Russerne har strammet ringen runet de 3 elgvisjor
er som or'inhosluttet på vegtsiden av Vistla.

Kilen i de tyske stillineer i greneelandet mol-

lom Estlhnd og Latvia er utvidet.-

Etter Keiteds beeigk i Belsintd uttalte Moskin

eie idete: fen nye finske regjering.har ikke

naktet'a ta det skritt som det finske folk ven-

ter;  ng  Mannurheims dagsordre om fortSatt kamp

visor at de finsle ledere ikke har lart noe av

då siste begivenhoter. Ifølge engelsk presse

skhl Mannerheim ha lovet Keitel å vmre:tro mot

nakten mellom Ribbentrip og Ryti. Avhsen

er. Det er oplyst at Minnerheim forst mvertok

ledelsen etter at finske representanter hadde

eatt kentakt med russiske representanter i

Stockholm; "


