
KRIOENS OANG.
den  1/9 1944.

" Hjettefronteus ledelse meller:
Vrer gjgt kjent med at det er i ofimløv en parole om generaletreik. Dette er en nazistisk
provokasjot. Parolen Så. ikke følges.Arbeidet skal gå sin vante gan-- ingen må foreta seg
n-Pe ovSnilet.  Nåx ti2gpunktet- for en generalstrelk er inne, vil den-ansvarlIge hjemmeledelse_ . • -
gi klar beskjed, " Denne parole sendte vi irår ut i et spes'elt ormett.

Danmar - Norge.
li nordmenn kar elden den 29.august-ifjor fulgt utviklingen Danmark med svent opmerksomhet
og-har trukket canmenlignInger melIem den mitstand scm blIi• ydet der: og det arbeidet sem
blir'gjort her hjenme  av -våre egne organisasjoner. Mange har ment, vi tror med urette, at
denne canmenligning dkke faller ut til vår fordel. - UtvInlIngen I Danmark og Norge har vant
Meget forskjellig. G,jennem flere års Stillstand i Dannark i. et mønster-protektorat, vokste
motstandeviljen fram hos det danske felk og fiko sitt utslag i den sabotasje sem førte Dan-
mark aktivt inn i kampen gjennem undtagelsestilstanden den 29, august for et år siden. -
Denne metsbanden fikk  et  dramatisk høydepunkt• gjennem generalstnaiken i Kjøbenhavn, som førte
til ea etrålende seir for -det danske friheteråd. - Met aldri lnt den danske undergrunnsbeveg-

else ceg lokke tIl en forhastet aksjen. NasIStene forSøkte seg stadig med vrovekasjoner og
forberedte sag vå å slå kraftig til hvis do skulde lykkee. Men alle provokasjonene er avelørt.
Den alverligste av dem var kanskje den cpfordring til generaistgelle fra  ,-"Engli  for den --
29;  augiS som nylig ble sendt ut. Den falt fulletendig sammen takket vmre det danske friinets-
råds-krail.ige inngripen, Hittil har vi stort sett vvrt skånet for den slags nrovokasjoner
her bjenintymen den cpferdring til genoralstrelk scm nå eo sendt ut fra nasistisk hold,må vi
regne med bare gr begynnelsen til en lang rekke nye aksjonern Men ett er klart : Vi må aldri
ia  oSe  forlede til en forhastet aksjon det vil bare føre til nt de organisasjonet det har
kodtet åx  å  bygge op blir tilintetgjort i lØpet av kert tid, slIk at vi står fullstendig uten
mddlet.til,å sdå til når ordren kammer fra det adlieite overkommande,

. . 5 års krig,
Denf.3. seøtembar for 5 år siden begynte hampen mot Hitlers forsøk på å erhbre verdensherre-
dømmet Etter at Østerrike var . innlemmet i det stortyske rike og Tejekkoslovakia ble efret .

på fnedenegalter  d  Mianchen, gik2- England og Frartgrie til krig for å stanse nasistenes videra
frinarsj, og angrepet på Polen den 1, september ble den direkte årsak. Den 9, april  1940. .
kom.angrepet på vårt eget land, og også vi fikk endelin  øynene op for hva verdenskamten gjaldi
Det var ikke bare et åpgjør mellem . .tottaktene, tzen det demodatiets kamp tet dikteturet,•
gnatnrens komp mot mIddelaIdersk barbari. Tyskland slo-alle sine fiender på kontinentet

gunder et hurtig felttog i  1940  og England stotlene igjen I 'anten, Men England gå ikke tatt
jetnet et helt år kjemnet det alene mot de nasistiske overteJlemenn. Sngland leande den gang

hagsluttet-fred med Tvekland og fått gode  vilkåx  hvic det kadde vert nflig til å nrisgi •
I.IA1ropa. Men selv-da det så mørkest ut ver vI ncrdmenn fyllt av en tillit til at nedetlag skul.
de vendes iii seir„en 1llit som grninnet1 en fast overbovisning om at England ikke ville
sviMie ds stå nasjoner og sine idealer. Og England sviktet ikke, Det valgte kamp, on derfor
bringer alle de undertrykte folkene i Eurona 1dag England en varm hyldest. England står for -
oes  scm et.symbol på det vi kjemper for, på frihet og demokrati. Tcl:ket nre Englands strå-
lende innsats står vi idag foran sluttenav krigen, zg eammen med Ingland etår idag me-tige
"allierte i en allianse som iltrebare git garanti fot at vi skal selre, men også håp um at
freden kan sikres etter krigen, slik at vi Ikko en gang til sks1 opleve å se 1.1.ropa
for sin fribet,
Nyhetene 31/4H 1944.
Vestfronten: Amerikanske stvrker begynte imorges et ntt framstøt Sfil  for Paris og står nå
:ikke mere enn 14okm,fra den tysre grense. St. Dizier bare lookk fra Metz er erobret. Andre
aterhranske stvrgor har befrIdd.Reims og Laon, og etår mindre enn 5okm fra den bolgiske gren-

.,se, Bruhodene over Aiene ved Soissons er utvidet. Dritiske og inanadisce tropner rykoer fran

på.bred front mellem Seine og Somme og har erobret Beauvais. Amerikanske styrker står ikke
. åere.enn 5 km fra Beauvais. Britiske nansPrQtytar scm har 1-Mcket fram lcokm  på 48 timer

har nådd Lmiens og datnet et sterkt ershoc#, på Ø:iden av Bomne, InfantEri følger etter og
grydder- vekk  do motstandslommene, Kanadiske patruljer har trengt ian I Rouet, Vestbredd-
en av Seine er  nå  ryddet bortsett fra mindre tvske lonmer 1 Rouenbøvningen,Britiske styrker-
har. gått over elva på 2 nye steder og belgiske styrker har gf_tt over ved Elbeuf, Under fram
ry-b-trIngen i nord erobres ttadlg flere utskytningsbaser ftr flygende bamber, og tys'erne som
årenbart nkykter at basene cks1 bli erobret av acliierta før de får brukt ov sine lagre av

-flygnde ketober, har etter en Icgrt  pause  . i ut3ky-cAZngete igjon begynt angretene. ( I vårt
forrige rUumer har vi desverre gitt teldingen um de flygende bember en-uheldig form. Det

,+Z  t thrin 111CP ør riAt Ir;IMm pt bare 64 b,.,±ber nr, aag, mens det i måtedens fØrste



::.om 95 pr, dag og i juni oa juli 112 pr. dag.) Moscitos angrep inatt Frankfurt. Under
onsdagens onerasjoner ble eas.1' Verlase flyplass ved Kjøbenhavn angrepet, - General Eisenhowe:
uttalte igår at de allierte tropper ligger 5 dager foran generalplanen, - Den provisoriske
fransee rogjering flytter fra Alaer til Paris. Alle funksjonerer I det frans'e utenr1ksdepar-
tement er midlertidia avs jediget og deres.forhold under &aampasjonen vil bli undersøk.t.
Levnedsmiddelssituasjenen i Paris or ikke så alvorlia som ventet. Store matvaretransporter pi
optil 1  000  tonn am dagenk=er til byen,tildels med fly. Tyske biler er stillet til dispos!
sjcn for de frans'e myndigheter til transport av matvaror fra de anliggende distrikter.
Buagaria: De bulgars:sa deleaerte ved fredsforhandlingene kom til Kaire idag Predsbetingelsel
representerer en felles alliert holdning og det anderstroboo at do er langt fjernet fra nøy-
tralitet. Moskva er stadIa holdt underrettet an forhandlingene. I Moskva kreves det at Bul-
aarIa tar aktiv del i knmnen.
Reaania: Don runenske deleaasjon er i Mcskva for å forhandle an våpens-stillstandsbetingelsel
Det blir påny understrd'et  i 7:oskva at Russland Late ønsher å blanne  sog  inn i Romanias indr(
anliggender.
JUgos1avial Titos komwunike aalder at det befridde området av Jugoslavia stadig utvides  i  rot
nin• av Save 'og Donau, eg tropper kjemperner Beograd. Det ventes at friskarene snart vil
kontakt med den røde arme. Fly fra Middelhavsområdet har angrepet mål i Ç Jugoslavia.

•Yyhetene pr, frodaa  den 1:Septemberk244kl. 1g. 30.
Vestfronten:  3.  amerikanske arme rykket-ga.al fram på et-dign oi(erElireflerfin og
mere enn gokm fra den tyske grense ug 6okinfra Metz. Verdun ble kraftig forsvart men falt ett
et amerikansk stormløp. Cannetay 5okm S for Verdun er oaså erobret, De amerikans: m stvrkene
fortsetter framgar gen i hurtig tempe. 1. Ameri'sanske arme har nådd utkanten av Sedan, bare
ki fra den belgiske cronse etter en Usedvanlig hurtig framrykking Britiske styrker sprer seg
etter erobringen cv Amiens ut 1 vifteform og on kolonne svinger nordover mot kvsten og ut&nyt
ningsbasene for de flvgende tomber, mens andre styrker rydzer fram mot den belgis:se grense.
Over 12o bombeutskytniagmbaser er nøytralisert scm følge av de sizte dagers franrykning.
Britisa-kanadiske stvaher har hatt ny fram4ang i amrådot vod Beauvais. Kanadiske styrer. som
ry ker fram met ';:ysten fra Rouen står ihIsemere enA 3ckm  fra Dieppe cg har inrtatt Totes.
I et aviskommentari  London til de siste begivenheter i Frankrike heter dot at do siste melda
inger fra Frankrihe bekrefter at det neste større slaget vil bli utkjemnet p tysk jord-
Moscitcs angrem Inatt Dueseldorf Tunge banbefly angrep igår uts Pytningsbasene for de flygen
bember. Alliorto flv støttet npsrasjoneae på ba rken. - Det er nå satt 400  000 tys'cere ut av
spillet i N Frankrik e derav over halvnarten fanger. Sjefen for den  7,  tyske arme general
Eberbach er tett til fanae av allierto styrker, mens han satt ved frokostbordet.
$ Frankrilre: Amerikans..e styrter rykker videre cp gjennem Rhonedalen mot Lyon etter erobringe
av Valence. Styrker som irvdeker Mot Snania har inntatt  3  byer deriblandt Narbonne. Pranske sty
ker sprer seg ut over SV ?rankrike, Anerikanske styrier som  rarkLer østover fra Nice har nasse
den grensc og rykket Elan inn i Italia og opnådd kontakt med italienske friskarer.
østfronten:De russiske tropper erobret Ploesti onsdag, og alle oljefeltenei Romania er der-
med under alliert kontroll. Tysherne satte ild på oljeanleggene over et vidstrakt område,men
ved den rumonske sivilbefolknings hjelp lykke s. det de russiske tropner å slafake ilden pgade
fleste steder. Torzdag ble Bucuresti nådd av ruesiske tropper scm ,fortsatte gjennem byen og
alt har trengt fram til Bulgarias grense ved GiUrgia, byen som ligaer ved hovedovergangen ove:
Donau. Andre styrker stormer f-ram mot Jugsslavise grenze i retning av Turnipasset for å, slutti
op med Titos styrker sem står i harde kamper i dette avsnitt. I de siste 11 daser or det tatt
186 oeci fanger i Romania. Siden sanmaroffensiven begamte hhr  34  tys' e generaler overaitt seg.
deriblandt armehmjefer, Rauzynian , 20km 170 for Tarsjama ble crobret igår under de har-

de kamner sam utkjempes som forberedelse til det store frontalangrep på hovedstaden som nå
ventes. •
/talia: Alle de tyske styrker cr nå trengt tilbake tilbake .til hevedforsvarclinjen, den gotis:
linle, eg må enton kjempe hvor do står eller trekke seg tilbake gjennem hele Posletten  re
ta stilling i Alnene. De allierte samler aog til hovedangrep. På Adriaavsnittet er den
aavneby Feeara erobret, 8. erme utkjemper heftie  kanuer N for Foglia elva på en bred front.
Andro allierte stvrker har hatt en framaana -Då Gkmi øvre Tiberdalen. 2 dager pa rad har storl

styrker ameri-ans:e bombefly angrepet flyplasser og transportmål i Ungarn, hvorunder 157
fiendtliae flv ble adelagt nå. bakken. Andre fly bembet frontemrådat i Italia  eg mål i honeda:

Bulgaria: Den bnlgars -e reajerina er trådt tilbase Bulaarske troprer som tyskerne forsøkte
å avvepne 1 Jugoslavis ti, a. Nic,har sluttet seg til Titcs troprer, og det meldes om harde
hamper mellam bulgarske og tvske tropper,
Elevar ia: Den tsjekkoslevrt dske styrm behersher nå ctørstedelen av landet.og står i harde
kamper på mange stedor. Tysaerne har bare vunnet litt terreng i de østlige cmråder.Reserveher(
er mobilisert op konsentrasjon n av troppene fortsetter etter planen.
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