
30.s. oktober 1944. 4, årgang.

Nor O.-Etter inntagelsen av Kirkenee hor rudS, batt ny framgeng og står no
ce. 30 km. vest for Kirkenes, Følgende steder er befridd: Boholm, Stonge,
Voines, Likkebekken, MunkeIven,-Angerfjell og Neiden. Russ.marinestridskref-
tor har bombardert festningsanleggene.i-Verdø. Andre russ. styrker rykker
sydover fra Fetsamo og bere 140 km. skiller no de russ. oE finske styrker.
Ved den tuss. inemarsj i Norge har 3 norcke fiskafartøyer gjort seg særlig
bomerket, ved sin•assistanse. I løpet av en nntt frektot do med sine små
skøyter ut helt russrogiment ever Langfjorden. Det var den førsto vol-
komsthilsen russerne fikk Pv don menige mann i Norge. Dc som mener seg å
representcre dot nye Norge, og som Skulle forsvare lendet til sistc
dråpe, kom scg såvidt unde ved halsløs flukt. Tyskerne har 2 ganger fossøkt
å landsette tropper bak.den.russ, fronten i Finnmark, men er blitt slått .
tilbeko, Runs. fly har'senket floro t. båter på Ishavsfronten, bl.a, 2
destrcycre. Tidlig søndag MOrgen ble Tirpitz angrepet ev tungc brit. bombo-
fly ved sørenden-av Håkøy, 6 ktn. vest for Tromsø. E:kipet fikk bl. a. ch,
fulltreffer av on 6 tonns bombc. -TCbåtskurene i Bergen blc igår engrnpet
av brit, fly. Siktbnrhoton var dårlig• og flerc RV flyene kom dcrfor tilbake
mod sin bombelnst, for ikkc å forvolde unødige skndor. - Utenriksminlstor
Trygvc Lic oE Justlsministor Terjc Vold semt mcd1s1nnldiroktør Kerl Evang,
kom til Stockbolm mcd fly ført  av  Bornt Balchen, etter innbydelse nv den
svenske reEjci ning. -
Vestfronten. Brohodet på Syd-Beverinnd blir stpdig utvidet og igår fikk
britene. hor koptakt mcd dc knnad. styrker. Ibnseilingen til Antwerpen cr
ne på god vei• til å bli frigjort. Dc ellicrtc rykker fram met Maax Mcuso
langs hcle,fronten. Broda cr frigort og veien mellom Brede og Rosendel cr
nvskåret. Trilburg cr inntatt og i avsnittet hor står britenc 5 km. fra
Yeuse. Tyskorne cr jngct ut nv Crende eg 7000 t. fnnger blc tatt her. -
Tyskerne gjør no de størsto nnstrengelser,for å føre sine tropPer over
Mcuse og dot er ct kappløp mollom dissc og de n11. om å nå olven. Dc all.
bomber brucno ovor elvn citter tur, bl.a. brue ved Mordeig. Luftkrigen reser
videre. Køln ble fredng utsett for det krnft1gete nngrep som noen by har fått
under hole krigen hittifl Søndag ble det rettet.2 engrep mot-byon nv brit.
Mosquitofly og igår blo Køln påny kraftig nngrepot 2 ganger av brit: Mosqui-
tofly. Kommunike-sjonor.og viktige byer har cllors vært utsntt for kraftigo

.nngrep. Den nederinndskeregjoring hnr ovorfor dc forenodo nesjoners ro-
gjeringor forbcholdt sog rctt til a krevo visse tyskc områder som erstat-.
ning for den unødige ødeleggelso som tyskorpc hnr fortsoldt. - Italia I Ita-
lin  hindrer dårlig vmr større operasjoncr. • Jugoslnvin, Titos troppor har
inntntt Split og en nnnon by lenger vcst hvbr 2500.tyskere ble tett tiL
fenge. Titto bchersker no 200 km, nv den Dalmetiske kyst fra Split til tobrou?
nik. - I Albnnin cr det opprettet on ny nasjonnl regjering. - Holles. Brits.

-trooper har fåtE kontnkt mcd Ae rctitrcrendc tyskero 65 km. frn dcn jugosl.
grense•, Tyskerne forbercder sog på å ovekuere Seloniki. Britpne har rykkot
inn i Koznni,

-Østfronton. Russ, har inntatt Ozorod og jernbenobyen Csop i Rutenia,.I Un-
EnTin-her rusS. erobrct 80 nyc steder øst for Donnu. Russ, fly hnr ødelagt
70 t. fly på bekken på er flyplass i Ungsrn. Goncrel Petrovs nrme hor fatt
kontnkt mod.gotern1 Mnlinovskis styrker somrykker inn i Ungnrn fra Trans‘
sylvanla. I ChockoslOvakiet.og 1 det mø østlige UnEarn or flere stcder 1.nn-
tntt. De siste meldinger fra Ø„ Prcusson forteller om heftige knmper mellom
storc styrkor i området ved Gumbinndn. Kreftige t. motnngrep'er slått til--
bake. Tyskernes ten i menn er enorme. I dcn siste uken hnr tyskerne fått
900 tnnks ødelegt 1 dettc område. Dot blir meldt om  ny  polsk russisk .
offcnsiv nord-vest for Warschawn. En rekke byor ur inntatt deriblant Jnblon-
ka. Stillchevot. Am, Pnr no tett 2/3 pnrter nv Lcyte. Et komm. fra admirn1
Nicmits oppgir de jap. tnp 1 sleget ved Fillpincno til 58 skipi 24 krigs-
skip ble senket, bl.dem 2 slngskip, 4 hnnserskip og 9 kryssere. I det førsto
av do 3 sjøsleg,vod Filipineno, syd for Lnyto, b13 helc den jnp. eskadron
som oporerte i dettc farvann og bostod av 2 slagskip, 4 kryssere og 10 do-
stroycre scnket. Storo mengdor  jap. fly blo likolcdcs skutt ned,
Studcr Rjemmefronticdels.rs paroler. ----Løsmunnethet or nngiveri.



FOLX1-1XIL. - vart nem ,aelige  våpen, .ange spar  tf:g 3blv-  trar-t•n-r-tidi:

xr vi sr mdieta'slose at vi roiig ma  se  pd  stddsg nye 0ver.,.re,) og voLds-
ndZInger fra maKtntvernes side? heis  dtt  er vi ikke, Vi har t-te vrpen som

vr hittil ixku hdr  brumt - Folkestreix,
vr_ r4 foikdstreix  rr  t nytt ord og  et  nytt begrep, Fomke-

sti.eirt er hele foiKJts totdie og solidLrisxe innsets i Lampen, hrr njc.nume-
rrontens Ledemue pLokldmerer follkestreik, dbuleg bus hela Erbeidulivet, f.c)r-
utEn at fdbrikkene pg samferdsIlsuidlene strrwer, stenger rile butikker og
kontorer,  _crroe  sjefer og  underorune rie holUar seg hjteis.,3.  nrarne muter ikke
pd  skolen o,u,v, Ot meget ia nodvancrige unntLx vil det bli gjort rede for
når folk. strebk proklmmeres,
'far -xal folke r t-tik brures?

Foakestreik vil brre bli brukt i ncids'fall fordi skedeVirkninehe ogs.
rnmmer eds selv, .uen det er vle  ting  vi  ti  ikxe kan ttle, D,r bflker vi
folkestreri. IEilitr mobilisering el4rsr  rbidsutiwivrking av  tilsvarende
'kartkter, moro pr gisier, deportas4on øv uorSrEenn  til Tyskland under rlike
furhold at de uteattes for lidelse død, er offirterfilgheter50M vil kunne
utlose folktstreUX,

lerk fol
1) lo kestEeMx vra  bii  proxlanx.rt trv hjemmefrontens LeoeLse.
22 yttrenutsendes gjrnnem Urn fri presse og ever bondon

ingun nEJ la S'g rrve med i axdjoner ssm ikke smtt i verk ev
hjemmm.frotens Ledelsa,

4) Forbereu dem ia mumig QA den situasjon opp.itdr nar alle tilforsltr
atanser. Ogsa vdnn,  gduu  og clektrisitet xan bli tvutengt i en xritisk
ultudsjon, hdn du  dxdfis  torrifielk elmer boxsemolk til spebarna?

FOrTh  •k  - Vårt hadaattige våpen;

Fra nlemuefrohtems Lthemsc,.

iii norske ujofolk og transortarbeiutre.  

oet  ur blitt kj•nt at norske  sxip ok  sjeftAk larr vært med pd å frakte
norske fanger tii Trskland,  \eal  er de sjOfolx som undtr sturke trusler hmr
måttst Lit i tyslt tjaheate i en stiLling, mtn vi kjem,per id3g en
kamp for vår eksistens og vd krever at nvert voxsent LLanniolk betraXtuf seg
2010 soldE:t og tar den rdsixo xamp•n for•r med g. drie sjefolx ute Ejör det
i over 4 rr nar nersse sjOfofX under du ,torrte farar og med tunge ofre
iuregt over havtt en stor tel av dt soluater og det mtteriall som gjorde
invasjonen mulig, m nge nv dt .:oiddter uom ideg biefrmr Xuropa ble frmktet
uver rå norske sklp•

Det er bittart foi alme nordmenn, man dolnilt bittert for vare sjofoak
utt a nore dt norske ujufolk er ned pa u frtkte landsmenn til tysxe
lengoler og kbnsentrou junsluirer, Vdr samvittrgntt o  vir  wre krever at
det  Jfia  bli blutt

HjemmufrJotend  leiramut  aencier derfor forstralse med jtn frie  arbei-
uernes ra4ig nasorganisarJjon ut  çbflr. 1arolo til besttningne  pt

p som selltr pr lysmidnd: •
Feriat.skrijet  rd  snart dere far klennsrea_a ti at norukt .fanger blir

bragt uabord, si dere  aort  _pa land.  cli,Loumafronten vil  gjJJ den


