
RUNDSLUE,

J..rigeoversikt, I vest har begivenhetene Utviklet seg mgd en hurtighet som'sak-

ner sidestyke såvel Under,dehne som under forXige verdenskrig,Det er blitt opp-.

lyst at de dristige planer spm no er  kommet  utførelee  le+ ev lagt allerede i

februar og som  gikk ut På at  operaelonene  de  første 50 dage skulle feregå innen

et begrenset område,  Man eøkte  derMed e trekke,flest'nulig av de tyske styrker

inn i dette begrensede omXåde og på den-femtiande'dag skulde de amerikanske'styr

ker bryte ut  vestover, iet-denne plan ikke helt kom tiI utførelse skyldes den om-

stendighat at tyskerne kom langt senere jegang med sine motstandsbevegelserNo er

stilingen blitt adekillig broket  foX  tyskerne  og  utvildingen Innebærer en virke-

lig fate som kan føre  til ren- kataetrafee I et blunk kjørte amerikanske panser-

, avdelinger inn over Bretagnehalvøia,  som kun sparsomt  var bevoktet av  tyske  

tropper, nådde.alerede lørdag fram il den viItige havn og ubåtbas Brest etterat

de viltige steder  Dinan og Si. Malå,  hvor det framdeles  nagår kamper, var blitt

1 se1ert og omgått.  jendre  paneeraVdelinger rykket i Sydvestlie retn,og erobret -

knutepunktet-Rehnes mens andre rYkket videre mot Ioires munning 9  Nazaire og

Iorient, hele halvøia Var dermad avskåret og de tre viktige uleP thavneBrest -

Iorient og',Nazaire ieolert, 13,300 fanger ble tatt og amerikanerne er  geå.ett

gang med,den endelige  opprydning  be seneste raperter.fertener at tyskerne

hr trukket pine StYrker inn i-festningene Brest og Icrient, Mens St, Nazaire

ale,-erede er  på da alliettes hender, :e'ra Rennes startt så amerikanernes enormg

panserstyrker pa tur østover,  erobret bgene  Mayehne og Iaval, ore kjører på  alt
,f-hva rammer, ag kan holde,  mGt  Parie.-Raportene  her går  Ut-på at motstanden .

er forheldsvis e litenas avstanden er  Under  160 km.fra Faris Oge e britiske og

kanadiske tropper har'utvid.et terweng De.har kastetXX  tYskerhe over  Orneeelva

sør for Caen_eg  selV opprettet. brghoda på elvas østre bredd.Den meget amstride

te  by  Vire er fåst på  de alliertes hender, Tyskerne  forsøkte'seg Med  et vold-

somt motangrep MeIlem Vire og AVranthasei  hansikt  og avskjære forbindelsen meI-.

lemeamerikneryg-hz14.0Anere erepeteee,emar,:kaf tigs te -som tyskerngeharn
satt inn  under'kampehe på`innvasjensfronten, liX3irnkttkkbre-fGreteatt----
gten støtte av fly, hadde Iitt framgan til en begyndeIse, men-I000 britiske

bombefly pIasserte 6000 .tonn bombar under et nattlig angrep og amerikanske bom-

befly fortsatte  neste  morgen, agdet ty8ke angrep falt sammen med  svære tap  -

for fienden, spM måtte  trekke seg tIlbake og  no stå.taverfor den mulighet  e
Lampene fortsetter  med  Uformi,mdket innsats av menn og materieil

og inftebærex mangeMulighetere  Albueremelet  er sikret. Fronten er blitt tilstreke

kelig lang for a vanekeliggjøre forsvaret,
kist skjerpes den-tyske:motstand jo nærmere tusserne kommer  deree  egne.grane

I e  boMmaroffensven har'brakt de SeierrIke  Sovjet-armeer fram til  østeråjøen,

ps- avskåret de 25 tyske divIejoner Som 'Står i dandstatene, drevet ty'ekerneut

-  åv  Narva  og  akaket  Finnland  tib  president  o  regjerin g eskifte,  De st å.r videre

-:feran st rølsen - sIaget om  øst  Frøiben er allerede.i gang,- og  foran War-

sj'ava, truer'Krakov og presser tyskerne inn i arpaterne, ,A)3e tyskernes yt-

bygde fastningsanlegg og.etøttepunkYer.fra-Narva i nord til StanislawolAri syd

eer ravet over ende og.de tap som tyskerne, har hatt i menn Qg'materiell under

sOMMerens rettxett og utallige nederlag er uhyrlige og kan under ingen msten-

dighet Utviklingen i øst har-desuten vært den direkte årsak til den

.indre kriåeesom Tyskland no gjennemgår.,Hitlexs håpløse strategi åpnet endelid

'eøinene på da framete generaler ce, høyere offiserer og deres første 'framstøt-

var å rydde der FUrer av  veien.Atentatet mislyktes i første omgamg4 men sne-

-ballen ruIler videre og kan um1iig tanset. Fo).kedcmstolen har begyndt  sin

:virkeemhet og de første 8 er hengt igår. Saken mot 5 nye tar til, Forhørene

har-slått fast at Ppestandsbevelgelsene  XXXXXXImpt  Fitler tok ti1 allered

1-943-da man var kIar over at fred kun kunne oppnees ved a
kaste Hitler.

Sydfronten framviser det samme bilde tysk nederIagog tyek retrett Fampe-

he om Firenze har-virt langvarige, men de allierte holder no den-dal av byen

somligger på sørbredden av elva Arno. OpphoIdelseskampene har vært meget koåt-

bare for tysk.-3rneDet antas at tyskerne vil etablere den e',kalte 2otiske

forsvarslinje og det gjeller å vinne tid for å gjøre denne linje s, eterk som

mulig. De.aliierte.styrker presser imidlertid pa over hele fronten, og

italfienskefriskarer leseer store hindringer i veien far de tysks forsyninger,

tikelte steder er de i pen kamp med tyskerme wa_fe'sselringer det framde-

les till og hans navn blir ikke nevnti forbindelse med operasjonene i Ita-

lia heller ikke er det kommet noen solidaritetserklæring fra ham,



2.
Iuftkri o'en fwres fortfarende mad st6r voldsomhat,  Foruten å si  landstyrkene
all den støtte som disse kan ønske ses har de alliarte bombe- os ja're rflyk

. ›-styrker rattet de mest Adeleg Lende angrep mot tyske byer  med militære  anlegs
av al3e slas. Særlig har angrepene vært rettat mot oljerafinerier

og olle-opplag, flyplasser  os  flyfabrikker samt startbanar for de flyvende bomber,
a2erikanska fly underholder fast bomberute England - Russland -  Italia.  Våre
esne flyvere har også latt høre fra seg og den  seneste  bedrift var å skyte
nad 3 tyske jager over kampsonen i Frankrike  forleden  dag.
S.raneste meldinger forteller at amerikanarne  har erobret Ire Mans  og  kanadiake
Syrker brutt gjennem det tyska forsvar på veian til Falaise. Videre har smeri
kanerne befridd St, Yalo og en anden styrke har rykket  inn i  Angers. En ube-.
Lreftet meldins sier at en tredje styrke har rykket inn i Nantes, Rusesrne
har gjenopptatt framstøtene mot Iliarsjava.

KRIG4N I IUFTSN,
For  at man på grUnnlag av  de sparsomme taeldinger som blir utsendt, lattere
skal•kunne vurdere flyvapnets karakter  os  innsats, tlllater vi oss å sitere
følgende.redesjørelse fra  Håndslag:

Man skjeldner prinsipielIt  melZem  stratesiske og taktiske 1Uftopera-
sjoner,- I.de strategiske operaajonehe opptrer flyet som et selvstendis våpen
som tar sikte  På å lAse egne oppgaver som i prinnsipp kan sidastil3es bed
markoperasjonenes ellar flåteoperasjonenes - nemlig redusera  motstanderens
krigspote•sial og befolkningens krtssmoral sjennem angrep p hjemmefronten.
De.taktiske  flybperasjonene  inngår som'et Iedd i kombinerte stratesiska ope-
rasjoner hvor bovedvekten ligger på marken, d, v. s, da har til oppgava å,
lette markoperasjonene dels gjannem direkte å gripe inn i kampene  gjennem
ansrep på fiendens panservåpen  os  troppekonsentrasjoner,dels gjennem hindre
hans omgrupparinger, fraMføring av forstarkningetaller reparasjoner av ma-
teriall, •

De ttrategiske flyoperasjonenehar i det siste halve år fått et meset
dramatisk.forlwp gjrinem storbombinsen av de tyska byene, de taktiske får
man derimot aldri SaHkIartnntrykk av, da yirkninget bare.viier E33'g iaden
kombinerte krisfArinss resultater.

I 7,-Apat av hele krigen(in:Itil mai  måned) har  tyskerns sloppet 40 000
tonn bomber over Ensland. I 1941 slapp  det,anslosaksiske  f3yet 3Q 00,0tonn
bomber ovar tysk 0,"; tysk-kontrolert område, i 1942 ..55 000 tonn, i 1943 130
000 tonn. Rekordet  for en-enkelt raid var  inntil årsskiftat 2,300 tonn, .POT

de sista månader gjelder  fwlsende tall: mars 70 000 tonn .(fra England: Amaa
rikanerne 30 000, RAF 24 000, fra Italia  os  Egypt 15 000), april: 106  000
tonn( henholdsvis 43 000, 38 000 og 25 000) og mai: 170 000( hendhoIdsVis
60 000, 60a000 os  50 000),

VARSLO TII UNGDOMMEL
Dere  har  knust  fiendens  første forspk på mobliserine:, Men  tro ikke at

faren er over, I Randstatene tvanssmobiliserar tyskerne  for annen gang -
atter at første forsøk  ble  mislykket.  Iokale  førsøk på å innfange dere er
rSiort flere steder. Fienden fører no an "berolisende" politikk for å få dere
tilbake. Han er klar over at det  er umulig å  fange dare inn når  dere er  spredt
utover Iandet.  Derfor gjør  han ingen ting fAr dere kommer tilbaka til hjem
og arbeidsplass. Og så kommer det storakuppet.

swrg for at fangsten bIir like Iiten da 04.;.(4.4 Det er ikle Vanskelig å

få noe å gjøre på landsbygda no- og vad de nye forordninger QM byfolka mat-

auk på landet ar kontrollen blitt vanskelissjort og risikoen for ansiveri
minsket til et minimum,

Dat ar hårdt å arbeide på landet man det er hårdare å slåssmot tys-
kerne.1 Normandie,

Dat kreVes utholdenhet til å arbeide under frammede os uvante forheld
tll kri;en er slutt, oS dette er et beskjedent offer mot det som soldatene
ofrer pa slagmarken,

- Du Unse normand vis at du i dag er lika offervillis som soldatene ved
frontenI  dere ikke narre. Hold dere fortsatt vekk fra byer os tettsrendte
strwk.

Vi apelerer til,alle som leser dette å la  advarselen sa videre  til-særlis
a

tene:o deres foreldre, Os alle som har innflytelse over . de unse
foreldre - må være klar over alvoret i  situasjonen os hjelpe guttene til å
holde aes unna,
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RIKSFITILK'JLTICT. AfflEIDSINNSATS,

Harr distriktskontorsjef.

Yølganda ovarenskomst ar  inngått mellem  Iederen av  StUartetspolitiat
på de ena sida og  Riksfullmektigan for Arbaidsinnsatts på den andre side:
Vadrørenda avhanting.av  osi•2rføinin£: ovarfor 23rsonar som ikka etterkommer
2å1s1g sItT av  den—bffenTliga arUeidsfotWd1in_g,
I. Hvis an parson ikka møtar fram atter å ha mottatt  påless  etter forordnins

av 9/7-41, gar sakan med gjanpart av pålag,--at til nmrmeste politimyndighati
so.iistraks avnantar vedkommande hvis han er til stade c),z bringer  kam XXX
I/ til arbaidskontotet hvis pålegget gjelder arbeide hvor  lægeundersøkalse er

påbuDåtbudt,2/direkte tiI arbaidsstadat hvis læseundarsøkalsa ikke er på:budt.-
II. vadkommende ikka salv tilstede, man darimot pårøranda av ham, opntas

kort forklaring om årsaken til hans fravær fra heimstedet og hVor han
bafindar seg.

1,/ 2r hans nåværenda oppholdsst•d kjandt, går saka til politiet i det dia-
trikt-han oppholdar seg for tilbakaføring.

2/•Hvis de pårørende opir ikka å kjanda hans adressa, påleges de å skaffe
danne'innan 3 dags middas (avhantningsdagan madragnat).
a) Såframt adresse skaffes-til denna tid, oversandes saka til vedkoMMende .
politimyndighat som nevnt foran.:
b)Blir adrassan av de pårprenda ikke maldt til politiat, ellar vadkoMmande
ikka finnas på dan oppgitta adresee, oversandas saka til Statspolitiat,
som tar•standpunkt til mo forholdat skal behandkes som  flyktningsak(beslg,
inndragn, m.V.) Yår Statspolitiat har tatt standpunkt til  daka,  madeles:
datte vadkommande arbaidskontor sammen med oppgava over tilstadayærende
husstandsmedlemmer 18 til 55 år. Arbaidskontorat sår s. omgå-

,.enda_UlUtekrivtingL av dah av da pårørenda.som  ansaes,mest  skikket, hvor-
attar vedkommenda•avhanteS'og'brIngeb—trI-arbe-idssted -

Såframt Statspolitist finner at an sak blir å bahandle som flyktntngesak,
eller vedk,oppholdsstad ikka kan bringas på det raha, sandes  r elding til for-,
syningsnavnda i den komune hvor vadk, sist fikk sine rasjoneringskort utstadt,
om at ytterligare rasjonaringskort ikke skal utstadas&
III. Hvis vadkommanda som ar gitt pålagg eller hans pnrørende ikke påtraffas

av politiat, forsagles leiligheten til saka ar nærmere undersøkt.
IV. Hvor det gjalder parsonar som undlatar å• ettarkomma pålegg som arbeids-

kontorat  har  sitt attar forordning av 27/5-4I i jord- allar skogbruket, ut-
fardiges nytt  pålztsg attar  forordnins,9/7-4I,hvoretter vadk. bringes til
arbaidsstadat. •

V. kvis arbeidsgiver (bedrifter) unnlater å oppfylle sin opplysningsplikt
(jfr, forordning 9/7-4Iparagr,5) blir forholdat å behandla som statefiandt-
lig handling.

• Oslo den 18, juli 1944

Martinsen ( sign,) Attrup (sign)
De størra arbeidskontorar innen Dares fylka gjøras kjendt mad
Da større arbaidskontorer innen Deres fylke gjøres Itjandt mad overenskoms-
tan i dan utstraknins distriktskontorsjefen finnar dat formåldtjenlig. Iike-
lydande rundskriv  tilstilles politiat fra Ladaran for  Sikkarhatspolitiat.

Heil  os  Sæl

Chr, Astrup.

Vårt komentar: Hjammefrontens Ladels: har gitt det enaste tenkelige svar
på dat  nye obargrepat som betegner  NS fortsatte  bruk av  0;3stapoismms vann-
vittiga og hansynsløse "justis". Svaret bla gitt i et opprop til det norske

folk kunngjort ovar Iondonrafio sist søndag. Vi henviser til utsendte
arolar og ber folk spre disse på 3n affektiv og solid måte. Jampan

Hjern-m.3front.3n er skjerpat, Eravene som stilles er no Fatarroriske,uten prutt-
ninssmonn, Det ar ikke lenger"bør" ellar "må" men—g—F A



Pol iek ka tle n i. Irøie o' Romodal I følee SunnnøXspoeton tirsdag 8/8,
3=fylkeofører"Taraldeon ned føl2:-

endo uttaloloo 1 sin tale til"fylkeetInget": Jeg konner til utter hve-X't
forelocco for enkelte menn 1 fylkot epøromålet om do or i not bolojeviomon.
Do som unnlater å svaro på dette opørsmålot, vil bli betraktot zon å veere
enic i at bolsjevikone besetter nOrco t  oc do nå være forberedt på å ta konm.
oekvoneeno av dette standpunkt4-
Dormed ex dot eltt at det også i Øro og Romedal vil,bli cjort et foroøk på
en såkallet polltiok kartlegginc 1 llkhet nod don son har wert drevot
dlotrikter øotpå t  bl, a* Konesvinger • Vi har tidligere gjort våro lesoro
kjunt mud donne nye  form for polltisk  torror t  oc den parolen som Hjemnofront-
ledelson har sondt ut for mototandon mot "kartloceinca n, I korthet ordron:
INOW SVARER PÅ SLIEE FbRESWRSIER, 14, Kong>evingar blo sendt ut  I000
opgrroDjenaer, 16 svaxto til tross for alle trueler, Dot  or on oolvfølgo
tor vårt fylke a vl kan oppvIoo ot tIlsvaxende codt resultat når Taraldsen
forsøker ser ned tøyee

'PxoP2 Tel,:raldoeu så or /1;an nå nvol natbraat i Ålesund ned hele eln stab av
nor eller nere implizerto toppnaziotor fra fylkoekontorot

iej,do son or flyttet hlt, Vi olor "vel n  8 fordl vl ejerne vIl ha cledon
LW å knipo toppen av kranookaka don dacon do tyeko terroristene har nok med
å reddo oln ogen lurvoto pelot  flen vl  mener også "dessverre"  når vi tenker
på det dævolukap"fylkoefylkingon" kan utrotte  1 byen  i don tiden son or igjen
Vær på vakt mot allo do frommode fjesene som betjener"kontorot"og den rustne
høytaleron på Sankten De har på en nåte aktivisert våre kjonto desperados
innen partlet som er nere blodløst'og olapt en  noensinda (forståelig nok)
til størro aktivitot, DET V1L BLiAt OGSÅ SI : A JT  G I 'V E  R It Så
orl GÅ IGAnG iD KARTLEGGIUG AV DERES BEVEGELSER OG DERES 01;GANG* Da er du
mod 1 redningsarbeldet  av aktIvonuforelktlee'  immefrontarboldore*
På noon ti å.v1se de areselveren Svalaetågt on telomarkIng t 20  år gammelt

naværende adrosso Pjellgt, 591 Et viljoløst vrak 1
' eestapos tjenostot farllg eom fan ejøl,

os o for falsk aoskontroll, Da dot har_forokombet en dol tilfellor hvor
enkelte tyeke soldater har foretatt pass-

kontroll  oa  da :helst i. mIndre befordede strøk  og  litt sent på kveldon t  uten
å Imnyndiehet t11 det t  bor vi folk være på vakt nnt elIke tIlfeller, Hen-
sikten kan  være  på donne måte å hekto danor son or uten pasz og son i så

får "ordro" om å følge- for"å avlegge forklaring", Rva son kan hondo
Om  hUn da lystrer "ordrent  kan -jb-erikv„or tonke sog.

Skulle-ritrrn-b11 utsatt  for on tvIlsom kon-
trollt  forlanger en å bll ført til Feldgendarnorrdtlar_truor mod Sohnellm

Ved enhver ord1nær kontroll er soldaten ellor  s6Idatamo  (det or
sam  rocel to sanmen) vaktutrustot mod hjolm og ztørre skytovåpen, 7:anglor
disse  tinh . kan man være sikker på at "kontrollen" Qr falok,

Hj31T II TYSEERUE
De sIste ukers milltære hende oer .1.nr g or et klart at den tyeke krigsna,
skin or yttoxst anotrenett iTorge har ocså, ejonnen 4 lango år ydot sitt blione

svokkolson av dun tyske kricopotensinl ved sabotaeje mot kxigeviktlee
anlecet ved arboidotronerine ved alle de bedrIfter fienden kan dra nytto aV
oc; ved otoiIt å nekto enhver form fox "nasjonaI" arbeldeInneats, Dieee fora
uer for mototand vil bli fortuatt oe utvidott Det er vel intet begrunnot
håp am at do son hele tidon direkto har arbelrlet for  tyskerno vll eller kmZb
dra ooc tilbako når sam "ontroprenøror" ( Osoar Larsen, Sørumt Uias ilørre

) •o,a,/ t Wn roparatøror for krigamaterioll ( Danskamøller) og i annon geejott
oon aneivor1 oe parolobrytIngt Dette cjelder folk utenam "partiet", Vi
krever nå 1 de slote femminuttene av kxicen at disse i hver falI gjør alve
liro

r”
forsøk pL det enn nåtto kosto- å bryte ned Dine tysko herror og

fa n.eo lejon på oin fattice oc uole naojonale aktivakonto, Det vil 1kke
bli rucnot noen til codo at de liko til siste stund aette sIne krefter og
evner inn fox TyoklanCe ocier Dotto er aktuelt for allo I tynk arboidt
de tuoener EL)1": eneareg tek arbeid nfor 7i nå jo leve" osor eidon ikke har
cjort noo forsøk på a s]xppe frir oc for allo son sonere er.blItt tvanceut..
okrovett AT-cuttor som bxøt parolon eto, Dlsco erupter nå nå Ikko eky noon
anstreneeloor for å slippe vekk fra tjenootent eller arbeidet, Hold sammen
(%; vær pa vakt, Sett arbeldstompoet ytterlicore nede Sett alle krefter 1.214
pa lkke å hjelpe tyskernet HJEW


