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Vestmaktanes og eovjet-Jauveldets koordinerte offensiver mot Tysk-
land er nå i full gang. De går iremover med slik fart at en krigsover-
sikt blir garel før den nar leseren.

Vestfronteg L  Aeierikanenne har erobret Cherbourg. Den siste notstand ble
brutt den 26, Storpartee av 4 trske infanteriddvisjoner er ødelagt. Den
tyske kommandant i Cheinurr, scre truet sine soldater med skytning hvis
de overga segp er tatt eil lange. Likeså ejeen for sjøfcrsvaret i Nor-
mandie. Det endelige fangetalL foreligger ikke ennå,

,Dermed er invasje nens annen fase bragt til en heldig avslutning.
ne allierta har sikret seg den tredje størete havn i Prankrikel tidligere
utgangspunkt for transatlanticke linjor. 2ydkerne har Aok klart å øde-
legge mye av havneanleggene, men de naturgitte Torutsetninger for en god
havn består fremdeles, og det vil sikkert ikke gå lang tid før erObrérne
kan -dra fu11 nytte av denc

Porutseningene for en Imfattende offensiv fra bruhodet er nå til-
stede, En effektiv oppladning av det har ikke vært mulig uten Cherbourg
som oppladningshavn. Hittil hur de allierte klart det mesterstykke å for-
syne en nesten j mill, stor hmr uten større havner, men slikt kan ikke gå
i det lange løpy dertil er denne forsyningstjeneste for avhengig av været.
Nå her man dessuten oppnådd den store fordel at forsyningene fra Amerika
til vestfronten kan foregå direkee nten omlastning i lagland.

Mens kampene om Cotentin-halvøya raste som verst forsøkte tyskerne
ved kraftige motangrep å drive britene tilbake i Tilly-Caen-avsnittet.
non allerede før Cherbourg var fnit gikk britene til offensiv og ville
kweper er igang her, Den 27. meLies at de har gjort et 5 km. bredt inn-
brud4 i-de tyske stillinger. Mentgomerys cppgave de nærmeste uker vil
være å rykke fram til linjen Granvilleelergentan og aexfra utvikle en vif-
teformet offcnsiv mot emrådet Rennes - Le Mans - Orleans - Paris - Rouen.
De allierte vil da ha flyplasser og kommunikasjonsmuligheter for hele det
eperative samspillet cem særkjenner moderne krig. Om denne planen
lykkes, avhenger a7 trc faktorer: invasjonsflyets innsats, nye landstig-
ninger  oE  den underjordiske franske armeen.

Invasjonsilyets hevedoppgare kommer først når kampene går over i
den bevegelige fasen  da det vil delta i direkte kontakt med markoperasjo-
nene•etter det operative skjema som kalles "Tedders dødqtepne" og som
mere er rettet mot motoriserte kolonner og tropnekonsentrasjoner, enn mot
forbindelseslinjene i og for seg.

Disse vil rammes mere effektivt av fallskjermtronpene  cr3  fram
for alt av partisangruppene. erdre har kommet fra frigjøringskomiteen i
Algier om vepnet kamp not•teskerna, Denne ordren Ejelder imidiertid i
førs'te omgang ikke selve den underjordiske ermeen  pa  en kvart million
mann, men de allerede aktive pertisneruepene og de tilhengere utenom-mi-
litwrorganiensjonene som diese kaa trekke til seg. Disse gruppene har
sitt operasjonsområde.i fjellene øst og i Sør-2rankrike sør for linjen
Bordeaux-Lyen. Sin stera oprgave vil disse troppene først få når nye
landstigninger  nødvendiggjør  hurtige tyske omgrupperinger, og når så in-
vnsjonsnrmeene har vunnet terrengy vil også den egentlige hemmelige fran-
ske arneen gå til offensiv under mere feltmessige former.

Styrkeforholdet i Normandie-ver Dr. 18. juni beregnet clik: Kont-
gomery rar over bortinot 400 000 mann, fordelt på en amerikanck sektor
vest for Isigny oe en britisk i øst. Mot disse har Rommel kystforsvarets
150 000 og 4 penserdivisjonor av den operative reserve ved Paris, ialt
noe over 200 000 mcan, I og med nedkjempingen av de tyske divisjoner på
Cotentin-halvøya er styrkeforLoldet blitt vesentlig bedret for de allierte,



- 2 -

pendstigningen gikk lette .c  enn ventet til tross for dårlig vær,
men kampenc på land har kostet noe mere enn beregnet, framforalt tapene
av tanks, noe sou igjen i noen grad har forstyrret balnnsen i transportei
av forsterkninger. Dette Skyldes delvis at bombingen av det nordfranske
kommunikasjonssystemet ikke hadde vært fullt så effektivt som man hadde
håpet, dels at det dåxlige været hindret flyengrepene mot tyskernes mot0-
risert transporter. •

Tapene vet vi ennå lite om. Kampene har i hvert fall gått hardt
ut over de tyske offiserskorps, inntil den 26. var 3 tyske generaler falt.

Det hemmelige våpen. , I mangel av militære suksesser satte tyskerne fra
midte'n av juni inn det nye våpen som har spilt så stor rolle i propagan-
daen helt.siden ifjor sommer, og som nå ble slått voldsomt opp, i hvert
fall til å begynne med. Våpnet er en bombe med vinger og skytes ut ved
r n rakettanordning. Den er ikke fjernstyrt ved radiobølger og vinden kan
føre den ut av kurs. Aksjonsradius er omkring 240 i. og farten omkring
-500 km. f timen, det vil si at bombene med hell kan bekjempes både av
jageffly og luftvern. Sprengvirkningen, som tyskerne sier er enorm, sva-
rer til virkningen av en vanlig 1 tonns flybombe, Hittil har bombevekten
over. England med det nye våpenet dreiet seg om 120 tonn pr. døgn. Det vil
altså ta mer enn en uke å felle 1000 tonn, en bombevekt som de allierte
fly kaster not tyske mL1 i løpet av en halv time. Bombene faller således
mer eller mindre på måfå, og kan karakteriseres som et ikke særlig effek-
tivt terrorvåpen, som i den første tid kan skape en viss følelse av usik-
kerhet. Bombene cr jo billigere cnn fly, men tapsprosenten er 100, d.v.s.

,våpnet kan bare brukes en
Det britiske luftfaxtsdepartement melder at de ved bombing av Peene-

mUnde i auuuut ifjor, av Fricdrichshafen og Wiener Neustadt og av Pas de
Calais-området både har forsinket iverksettingen  hv  det nyc våpnet med
flere måneder og redusert angrepsstyrken til 1/4 av -den planlagte.

Den tyske forstyrringsilden nar nå holdt på i snart 14 dager. Ut-
:,jeT9.basene er så små at det cr åpenbart vanskelig å få has på dem ved

bombing fra- luften. På den aunen.side har våpnet så liten aksjonsradius
at basene nødvendigvis må koncentreres på et forholdsvis lite mnråde.
• Svenske korrespondenter melder at livet i London går sin vante gang,
og det er mulig at det nye vå,den psykologisk sett hhdde større verdi for
Tyskland  seg•  lenge det var skjult i spillerens erme.

0stfronten. Russerne åpnet sin somteroffensiv  pa  Det karelske nes. Stofe
7f-YKer 16Te satt inn og marskalk Govorov klarte å bryte igjennom kystsek-
toren på forbausende kort tid. Dette førte til at stillingen for de fin-
ske troppene øst på nesset ble uholdbar. De måtte trekke seg tilbake. I
cg med erobringen av Vipuuri måtte finnene begynne tilbaketrekningen på
Svir-fronten, og russerne har i den senere tid koneentrert større angrep
her. I de siste dagene har angrepene nord for Vipuri tiltatt igjen. Som
folge av den russiske offensiv er både den militære og den polittske situ-
asjon i Finnland blitt høyst labil. Umiddelbart etter Visuris fall syntes
regjeringen Linkommis dager å være talte. Ryktene sa at Mannerheim hadde
grepet inn i det politiske spill for å finne grunnlag for en fredsslut-
ning. Dessverre synes det som om finnene her misforstått den russiske
pause etter Vipuris fall, og regjeringen blir kanskje sittendc t den tro
at faren er glidd Ovcr. Russiske aviser har helt siden offensiven tok
til ført et kraftig språk mot finnene, men det er likevel mulig de vil gi
dem en siste sjangse. Russerne har saledes ennå ikke proklamert noen
finsk-karelsk sovjetrepublikk slik som i 1940, enda de forlengst har gjen-
erobret hovedstaden Terijoki. Og Kuusinen har de for hånden. Men fristcn
blir ikke lang. For Finnlands skyld får vi håpe at den finske fredsopini-
on er sterk nok til å ta ledelsen for det er for sent.

Den nye russiske offensiv på-midtfronten ble satt igang på treårs-
dagen for Tysklands overfhll på Sovjet-Samveldet. Det ble straks oppnådd
en rekke gjennombrudd i avsnittet Kogtlev - Bobrutsk. Den 27. falt de to
hjørnesteiner i det tyske forsvarssysten, Vitebsk og Zlobin. Veden Orsa -
Mogilev er bfutt og russerne cr trengt fran nord for Orsja. Offensiven
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erremmemedren--voldsom-kraft og fert, etter russiske opplysninger opptil
ir771 i tdmen. Hyorvidt temesee har tatt pusten fra tyskerne er det for

t4dlig å ha neen menrng on.  Ime 26, ble det meldt at 5 tyske divisjoner
;var omringet i Vitebek sg den meldte russerne 6000 falne tyskere bare

i denne byen. Men enten de teereree som nå kjemper seg vestover blir til-
intetzjort eller ikke, er ttret se Vitebsk en katastrofe for den nåværende
tyske front innenfor østereen, I vinter lå Vitebsk som en fremskutt
murbrekker mot de russiske stormangrep, og både da og siden har tyskerne
fremhevet bymns strategiske betydning, særlig for forsvaret av randetatene

Etter erobringen av iitebsk kan den russiake Offensiv på midtfron-
ten ta to veleem Enten not Ietauen og Latvia (Riga). Foruten  å  få herre-
dømme over det forholdsvis vel utviklede kommunikasjonsnett i disse state-
ne vil det også friejøre den russiske østersjgflåte. Den russiske offen-
siv nå Det karelske nes som syntes så overraskende, forklares dermed som
iedd-i en større knivetangsmangkeer omkring Finskebukta. Eller russerne
ken ta veien inn i Polen i et støt rett mot Tysklands hjerte. En slik
menover blir sannsnlie ear Tyskland cr ytterligere svekket0

lyskernes emrce vahske1ighet er reserver, På østfronten regner en
at tyskerne har 1,5 mill, mann mot russernes 4,5. Russerne kan derfor
fremeles ha stor fordel av sin ganle taktikk, å matte ut motstanderen ved
stadie å skifte tyngdepunkt i angrepene.

På sørfronten har det eært en større oppmarsj/ men store begiven
beter hsr ennå ikke funnet st,1 der.

—._sIteemmmlir Kesselring trekker ser fremdeles nordover, men med langsommeret
fart i den siste tede. På vesekysten er den siste havnebyen av betydning
før Livorno, Piombino, blitt erobreet, Fronten følger i øyeblikket omtrent
den 43. breddegrad, men nord for den viser kampsonen en større utbuktning
ved Perugia og Trasimo-sjoen, Genevabukta er nå konmet nærmere brenn-
vunktet og kan godt tenkes som operasjonsfelt 1. forbinnelse med forsøk på
e skjære av Kesselrnes retrett eller ved en eventuell-landgang i Sør-
Frankrikem De italienske pertisanene gjør seg stadig mer gjeldende, både
like bak fronten og Bord-Italea,
1uftoffensivon har i vest særlig vært rettet mot Rommels oppmarsjområde,
F5T2Te-Galais-området og viktige trefihk-knutepunkter i Vest-Tyskland.
Voldsomme luftkamper hur også vært utkjempet over Berlin og Nord-TYskland,
som er blitt usedvenlrg herdt hjemsøkt ev allierte bombefly. Eroburede
flyplasser i Italia har danree beser for engrus på oljeanlegg i østerrike
og  Romania, Flere andre områder i Sorost-Enrope cr blitt "nyket ovp".
HClhetsbildet av den strategiske ettuasjon i Europa vil arto seg seledes:
Rundt 2yskland står det på alle kenter allierte tropper i dobbelt soldat-
overvekt, og med overveldeede meteriell overlegenhet. Tysklends operateme
reserver son dels står i vest-lysklend, dels i Polen og østerrike, er helt
utilstrekkelige tfl e stå imot de alliertes koordinerte angrep på elle
fronter. Tyskerne me.derfor vike på de fronter det er mulig uten at noen
kstestrofe vil inntreffe. Dot blir da i nord - Finnland, oe i øst på
midtfronten, Her ken tilbeketrekningen skje så langt som eil elvene Seh
og Vis12, Ph den romanske front og i Lwow-området er der derimot ingen
slik "romreserve", en retrett vål føre til tap av vitale enreder for dcn
tyske krigføring,

På Vestfronten blir det gelt hva de gjor. Trekker tyskerne alle
reserver sammen mot det allierte bruhodet risikerer de nye landganger.
motsatt fall er det fare for et elliert gjennombrudd mot Peris og dermed e
forlig utviding av de alliertes offensiv i ryggen på kyststillingene. Re-
sultatet vil i alle tilfeller bli en etadig okende alliert overvekt. Tys-
kerne blir dermed tvunget trl en elastisk krigføring også i vest og med
stotte i visse utbygde forevarslinjer, Den første av disse loper foren
Paris - Lyone dernest konner Maginot- og Siegfridlinjen,

I Italia vil tyskerne i ferste omgang sannsynligvis prøve å holde e
linje Spezia - Revennal nens den absolutt siste dannes av Alnene. Bltr
Nord-italia gitt opc, trues tyskerne av en koordincrt slliert operaejon
not Donau-landene,

Tyskerne har seledes ytterst morMt ntsikter. Den eeeete sjergem de
har til e forhindre en utvikling aflm deo memeete, vil være t de klarer å
"kausle inn" bruhodet i leermaedie 2 Mertgomerye offensie ce i full geng,
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Lo  L=Tes  tc:cr vi vise om dette vil lykkes for dem.

S-,Lpehavet .G  P krigsteatret i Det fjerne østen har det også -vurt utsp.
voLdsomme scener i junI måned. Ameriknnernes store operasjoner med flåt
og luftstridskrefter ved Marianene er ikke bare en farlig trussel mot
japenerne på meu også mot deres nederland. De største kam-
pene har vmrt uthjempet ved  cvd  Seipan, som amerlkanerne nå har erobret
belvdelea cv. Jauenerne ers,g-Ir ct et stort antall anerikenske fly og en
mengde kribs-..artøyer er blitt uskadeliggjore, og de mmerikenske tall for
cetloden 7±-23/6 er 750 nedskrtte japanske fly, 30 skip senket og 51 ska-
det. Disse storc tallene tiser tydelig nok hvilken vekt begge nerter
legger av kampene ,

Ionelon nelder at kjempefLyet D-29 er klitt satt inn i bombing av
mrål i Jaenn mee baser Chine. Disse flyene s1J1 utEjøre en egen styrke
som blir dirigert frn lieshington.

vVv

VÆR VL-KLN!

følaer det norske folk invesjenskampen i rankrike
med stent epemerkssmhet. Det er jo vår egen skjebne som avgjøres der.
nen la oss ikbe betrekte begivenhetene som tilskui‘cre. Vi cr selv deltagere
i dcttc gigantiske oflagjør, cg før vi vet orde-t nv det kcn vi være trukket
dirIkte inn i knnecne Derforï vi Ei nøye åkt på 17PJ:re motstanderes re-

aksinner - både endre-Dand og i v•rt eget. T511ers blir vi sctt utenfor
-rcr Vi. .-fåco gjort noe,

Eve skedde ned fra.n.L.me:ikne da -..nt-Lsdhen kom? Ved reiserestrik-
sjonera rortirbud ete.--ble dee ingt alle ntbL  barå  r:. deres bevegelses-
fribctlcrkne, ble dot satt  igatt:  av folk sem ver
mistenkt for  a  fl forbinnelse med motstandsorg:adaccsjendne, Lnvals
nills  - 1cr S 1ira - er blitt att inn dette nrbeidet. Vi gjen-
gir de ias-trWcsjencr mdTisen har fått. De bør streeres nøye:
1. Arrestesjon cv J.1e medlemmer av motstandsbevegelser som er oppført

-!)å Geåtreos lister.
7, Inninia av elle sivile mellom 15 og 50 år i erbeiIs.crvp6cr. De

motvillige skel interneres i repressalicledrer eller henrettes på
s•adet ToVir de bruker vold:
Alle parrener sen er mistenkelige og som ken tehkes te son. io1cr,
fsrec alsp. på liste.

4, .11minne1ig mobilisering cv miiisen i 'affen. 1,"
5, _Wvepning av de aolitistyrker som mencs å
6. ijrkiwring- zrv buleiringstilstand i trektLr dLr re:-.7cliefork er sann-

synlige; øycbllkkulig arrestaslon ev elle de a!en mietcnkes
for stetsfiendtlig virksonhet; kontroll og innsL:renkeI.r,g-sv dcg og
nett-trefikken, skjerpet overvakning åv kennunikesjahene; sa-aordning
cv kemreu mert fall akjernoon-.)ere oa  sabotører.

Ievel her vider opplast de frenske XT-lcirene og ;uttene er
pfSJeat "alminreilg  Hve  det betvr skel det d_kim stor fen-
tesi til erstri, -Yb.re ogne AT-gutter bør te ?mrdom ev det far det er
for sents

Som vi ser soiller franske quisldeger ee freni,:redende rolle i de
tyske ahti-inveslonsforberedelser mot det frånske folk. nve gjår så vare
egne forredere i dissu dager?

En ennen crtikkel i dette rdummer fortclikr åt aS bår gått til en
propagehdeoffensi_v i nedmark og Oplend. Vi vil her eci:e sovedhensiktel
ned den -floLitske kert1eggng  ev befolkningern Ien skel vt-'re grunnlrget
for de lister som Gestapo skal arrestere etter. Let cr i det hsle tntt
stor aktivitet i mertiet on daEce, Søndag vår dkr 'dircemling p4
bestcate steder hele idndet, Hve sen - J1.-; klsrt
nen sanneyhligvis var det en ahtfluvecoas.•:
hndec nenliT; ordrc om å sake kentekt  nnef des nl.rd-
menn som stilLes til disposisjon far t3eske scc udy

og stiles under tysk
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Len frivilligenregistrering av årsklassene 21-23 år slo feil. Men
nå prøver makthaverne å skaffe eeg lister på annen måte. For de årsklas-
ser det gjelder brukes forst og fremst AT-rullene (hjemmefrontens-aksjo-
ner mot registreringsmaskinene hos Watson og Norske Folk har sinket liste
føringen betydelig). Uen de prover seg også andre veier. Enkelte skoler
er pulagt å sende inn lister over registreringspliktige elever. I Bergen
(og flere steder?) har arbeidskontoret begynt registrering av årsklassene

• 20, 25 og 26 ved hjelp av rasjoneringskontorets arkiver. Vi vet enn vide
re at maktheverne endog har hatt planer om  a  registrere all mannlig be-
fo1kning mellom 18 og 55 år, men planene måtte utsettee.

Oslo har hatt noen hektiske dager med tallrike razziaeen Sterkt
trafikerte gater, forstadsbanene og viktige eunkter på innfartsveiene til
byen har vmrt særlig utsatt. Undersøkelsen har hatt forskjellig karakter
fra grundig kroppsvasitasjon til kontxoll av legitimasjonskortene. 3mr-
lig har mannfolkene vært i kikkerten. Razziaene synes å ha to formål.
Dels skal makthaverne ha tak i de registreringspliktige, dels prøver de å

• få tak i ledetråder til de illegale organisasjoner.
pessutencr det gått ut ordre til eartiets underavdelinger utover

landet om å skaffe seg kontroll over reisetillatelsene.
Quislingenes virksomhet minner mye om de franske tiltakene. Spørs.

målet for nordmenn son vil medvirke til landets frigjøring blir da: Hvor-
dan skal jeg best innrette meg for å hindre forrederne i deres virksomhet
Her må enhver brieke sin egen fantasi. Men noen hovedpunkter ken stiIles
oPT:
1, Den eplitiske kartlegginit ma hindres. Ingen besvarer noesomhelst

-seorsn41  Aee.  partiet.
2.  -1- reeistrerinn ma sinkes o hindres. Enhver nordmann eller norek myn-

dighet nekter  a  være med  na  den,.
3, de1d ove med KS-medlemmer og andre angivere.  Irierker du noe  mistenke-

pi straks  fra  til folk sorau mener kan  EE  nytte av å vitedet.
• Det bmrer met det siste oppgjør. Ferbered deg til det. Innstill

deg på at "normale" tider er forbi.

Vær våken odr snarradia_!

viTv

-Politisk kartlepneine.  
Vi har måttet vente desperate og terroristisk tiltnk  eere  nd-myn-

dighetene etter bvert som trykket fra frontene hjemme  oe  ute har klemt
' dem opp not veggen. Det siste utfallet er en "politisk knrtlegging" av
den norske befolkning, og skal vmre et middel til å bruke ende mer brutell
Midler overfor jøssingene enn hittil. Denne utpregede nazistieke form for
politisk vold er karnkteristisk nok satt igang i de de1er nv lendet hvor
NS er forholdsvis sterkt, men kan meget vel tenkes å bli utvidet til
endre kanter-av landet.

I Kongsvinger har lagfører Husebye foreelatt å øve press på mot-
' stenderne, og fylkesfører Lass finner et legfererens forsleg er utmerket:
"Tror det cr klokt i ferste omgang å komme i kontekM med uteniorstående
ved direkte besøk hvor kemefellen ber om nt speremLlene streke  me  bli be-
svart og underskrevet. I annen ongeng kan postvesenet benyttes. Om dett(
benyttes i første tilfelle ken det blir organisert streik". Under dver-

. skriften - 8 spørsmål til Kengsvingers befolkning - i bladet Glåmdalen fo:
19/6 forteller lagfører Husehye med åpen kynisne hva som tilsiktes:
"Legfører Busebye i Knngsvinger opplyser i en snmtale ned ilåndelen igår
at nartiet for tiden arbeider med en omlegging eev gisseleyetemet. Men
tilsikter hcr en ordning slik at gisler for landsflukt ken bli tett blent
de direkte statsfiendtlige og at de mange skikkelige folk som een ofte
finner blent de rømtes femiliemedlemmer kan gL fri.
Pa det videre er sunnsynlighet for en større utskfivnifig til borgervekt
blant byens befolkning oekor en no å oppnå en politisk "kertlegging" ev



dcd  anledaiag får elau i cdsse dager tilsendt et
snorros5 Jena ned dpornuål on deres holdding til bolsjevisten og sabo .
taujehmndlingenc, desvarelsen og tilbmko3endelsen av dette skjema  blir
sjølc;agt ikke det couoste grunnlag for hedømmelsen, men det gir en god
pekop±nno Saken er holt klar rn•r det gjelder de sot ikke sender skjeMae .
tilbake, etterøam d(tte dn cr cnobetydende med at vcdkonnende erkjenner
seg sorinstatsr±eadtlag og ur rudu til å ta •lle konsekvenser av dette.

Jens±kten cr J ferøt-o rekLe å ta sjaltet ut alie de organiserte
terrorister soM cr cil stneig olacc  7•or efdl*rodngen, og J.d skal også
-finnc frnm til  ac r om a1S7"i_Tct., uttaler lagføreren."

Og disue sorram:aMecoo vår d-t som ektnele besvares med ja eller nei:
1. Var Dc nig i bcincvl»eeis overfall på Pinnland vinteren 1939-40?
2, Cnsker Do  L.t  Nord-Nergc blir utievert tda. Sovjettroppene?
30 Er De i tilfulle villig ti i Ilvise at De cr motstander av bolsjevismen1

Hvis De sktile få vc1gct mellom en covjutrussisk eller en tysk beset-
telce cv Norgo, Dc så 20Ittrckhc? Tysk Ihtssisk  
50 Eller De'opoleye en sovjetrussisk bescttelse for å kunne ta stand-
punkt til bololevsnen?
6. Ec Do met; sedootesje?
7. ivis De.fvekc tio• vite et det pà stedet planlegges sabotasjehandlin-
ger, vil Do do mcide  2-2a  til  myndighetene?
8, E-JJ  De klar over ot hvis  ect  begao alvorllge subotåsjehandlinger  her
på stedet oa dc skyldige tkin bldr.greoet, så er det stor sannsynlighet
for at en del statoficrAdli-tr norake'borgeru nom må ansees moralsk an-
svarlige for terrorhandljengeoe rol bl± sku.tt?

Dca poreonlak,e iToriGigelsc ogoe oatt mndre foimer av beslektet
nntur sg mee;i de  tc =e (dle hensikter, Bade pn d-jøvik,.Kongsvinger og 1
Elverum iiir innbaudelser tl innbyggerne med
almod-14g Oil  s ccne..  pa  niiter mcci talcr av fylkesforeren eller. en  av mi-
nistrene, I,olkesiortr ilass sa i 1-.averum 1776 at for dem sum holdt seg
vekke had(le 3 grunclng for en-untageIve om  ut  de cr. medskyldige og straff
skyldige i f.uks. smbotasjekandlinger., -Ede denne og den forrige taktik-
ken skulle tjune til på hvert enkelt oted å peke ut det som "har dyktig-
het, oenger cv intolligenc til å ttare o2inionsskupende",

fram tal -feredrugene Ole arrestert om net-
ten, forhsrt, truet mcd fcrwleskonftdcacjen, åt de stod høyt på NS lister.
Dc fluste nÅ±to jo slipaes iøs igjen, nen nnnge ble sendt videre, f.ekS.
til Bredtvuute ,

Gisseltakfng cr en loviøs, ynkelig og mnkteelos forn ier-Dustis,
og det er i hsyeste grad opprørende at nmz±steno stiller en oVrrfor val-
get nellot visse moodnger og Inandlinger og straff og forfølgning både når
man unnluter å svaro cller møte opp› cg 11R2 man har mvvikende meninger.
Men vår holdning overfor slike aksjoner, som knn bli nktuelle hvorsomhelst
i landet, må,crst og remst diktercs av deres nracktiske konsekvenser
for  vår friatilyirTmjmnu -J.

nct cr muoig at slike sporsmed skml true fram en tilrlutniug til
Tyskland, com sd skal utnyttes av prepaganUnen som resultatet av en "fol-
keavstemning n  - eg berettdge Quicling til un militor mobiliscring. SPørs-
mål nr. 3 vil 10 nv±e det "besvares bekreftende kunne gi grunnlag for slikt

Imidlor=tid tenker CA i den aktuelle situosjon først og fremst på
jøssinglistene 20M  cl middel i mottrekkenc ved en eventuell invasjon og
n:-- mnrrontens kriop I dot hcic tatt. In vellykket aksjom rra nazistenes
side  e'  en met•eo nivordtg sak tor oss fordi den fmktisk knn tjene til en
viss Flo  'rti ‘u±ng  av -7LirC bcotc Iblk. Og hvis det er noc Ojennefrenten
trengor  1  nac tid mer Enn netreslanc er Cct icaende personIic_t_ter,

Gode  m  -dmenao opp.:noeden nv or-lor zelltiok knrtlegging og aateinn-
bydelcer kc.n  lle  tilfl IiLr bali v-wre Ikke svare oF ikke møte.  
Gjør alle deti'u, • nazistenc like lnmgt rg dcres erbeide bortkastet.
"Negative" mavikondu sver cr  :Lignut  og blir også registrert som
statsfiendtligL av oamdstanor. Tyskcrac rinnur nok gisler uton lister)
men dut skulo bore'tecniolee ou vi vmr mcd  pn a  peke ut vare tedtennesker
og mediterperc scm r Idenden,

vVy
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:å hjenk.efrontens ledelse til de mohiliserte årsklassero

2aren for mo5ilisering itl tysk krigstjeneste er ikke over! Faren
er ikke over!

, Dere her krysset fiendåns planer i første omgeng, men han vil
< prøVe nye metoder for I få tåC se dere.

Fiendch nar skeht åeh har røpet seg, at offentlig innkalling
av-årsklassene har reist vårenfølå menn til desperat motstand. Av tak-
tiske grunner holder hun Jug nå i ro forat dere skal vende hjem. Fienden
tror at derc ikke kan holSe ct!

Planen er nå å 7fite fronten ved lisr og bedra& Fienden vil gjøre
.alt for å rkape et skikr sy Yt det ikke er tale om-mobilisering til
,kristleneste, kan vj ' forsikre at det gjeller avløsning av dem som idag
er,på tvargsarbside,  :fin  vil kalle dere tni. enkeltvis ved breV og true
dere,mod de strengeote st raffer og med repressalier mot familien hvis
dere ikke vil arbeideo Han vil søke å bryte samheldet ved å la visse
gruppor av dere være i fred foreløpig. Han vil skape falsk trygghet.
Og så. en_ILLglør hen det store kuppet, stenger dere inne i b ene o
har dere 1 s2n hande • .

Dettema- hEs skjel Ti her ikke-lov til å la dette 8kje! Hold
• dere fortsatt bjemnefrat

Vi knn ikko vinne  knmickn  mot mohiliseringen ved et skippertak i
lopet av en mLned„ Vj. må innstille oss å lan varig stillingskrfl. Vi
ken ikke evervirne vefiskéne ved rseke vapenknmp med fienden nå. For-
svårsesjefen og Den allierte overkwtimando har sagt klert og tydelig- fra
om dot og vi har å adlyde kommandp! Vi må redde oss unna fiendens lange
fangarmer. Vi må finne fermer for dekning som er merc ermanente. Bare
ut fåtall knn i lengden leve i skogen på feltmaner0 ten de må ikke ven-
'ete hjemt

Prictiske råd til de mobjliserte årsklåsser.
1, bia,tt clog i forotneelse mud siekt Eirrirvenner. Skaff deg det nødven-
digstc utsyr og dre evstod. Her du sykkel, så bruk den. Hvis ikke, gå
til f'ots.
2. Utnytt dine. kontnkter på  landsbygde  fra arbeid ellur ferie eller din
slekt eller dibe vonacr, Ett cllur annet sted vil du he et inntak når
du tenker dcg
3, Weld deg iCku noerslegs registrering.
4, Gjør det erboid e't blir satt til så godt du kan og legn godviljen.til.
Det du  ikku  kan,  ken du  lære!
50 Skap j_kk0.nse  kernelighutskremmeri omkring din person. Wen hold deg i
ro der .du erbuidef. Eland dog ikke med andre. Unakk ikke med fremmede.
6. Gå ikko ru.ndt rcd den innstilling at det er andres plikt  a  hjelpe deg.
Vær nøysom on utholdende og hjelp deg selv.
7. Vær vekt not ettersøking. Tenk på hvordan du lettest kan komme
unne,
0. Vær eå vakt mot provoketører sg tyske agenter som cr ute og 8nuser.

vVV

Blekaden_av offentltge stillingen.

Over London radio ble det dun 15, juni iår sonSt ut følgende
molding,:

For ono 1 ar siden ble parole sendt ut cm blokede ev alle stillin-
ger i stat og konnune. Den alt overveiende del ev elmenheten og de off-
entlnge funhtsjonmrer har løyalt fulgt perolen. -

Ddt Yin,2imidlertid vist seg et Unkelte på tross av serelen her
søkt oT overtatk offeatlige stillinger og enkelte funksjonærur. og erbei-
dere ker søkt høvs2e stillinger eller lønnsforbedringer. \lictte.er i strid
med perelen og vi finner derfor grånn til å minne om den.

Perolen går ut 1:å nt ingen seker stilling l stct  cf1Tc,r konnune el-
. er i offentlige foretng.ndbr sor. f.eks, 4/S Vinnonopolct ec 4-/S Oslo

fSporveier© Ingen offertlig funknibnær eller .rbuidur fkLJr. ehnen offent-?1
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lig stilling, avansement eller lønnsforbedring. Enhver plikter så  lk
han kan å nekte å le see beordre til annen stilling.

Unntatt fra parolen har nittil bare vært sykehusbetjeningen,
ou  pleiepersonale i sin alninnelighet. Fra nå av unntas også de aktin
brannmannskaper og befal ve d. leneets brannvenener.

Innenriksdepartemeneets eeknads- eller personalskjemaer må ikke
utfyllos.

Bestemmelsen on boykott av alle NS-propagandamøter Ejelder fremde-
les. Blokaden av offentlige stillinger har skapt de største vanmker foT
NS cg tyskerne i Norge. Dn har delvis hindret dem i å utføre mange av
dens plancr og er dermed bliet et viktig våpen i kampen for Norges frihet

Den har ved eiden herev også i høy grad bremset på dc politiske
avekjeder, forfølgelser og overgrep mot de effentlige funksjonærer<EVa
Cette vil si for funks:lonærene selv og for norske interesser i det leele
tatt, cr innlysende.g

Illoyal opptr6den fra almenheten eg fra offentlige funksjonærers
side vil ikke bli tålt.

Ehhver tjenestemann son har med ansettelser å.gjøre må verc seg
sitt ansvar etter parolen bevisst.

Alle ansettelser, lønnsforbedringer og forfremmelser som er skjedd
under NS og tyskerne vil unnsett om de cr foretatt etter beordring elle
søknad - etter krigen bli tett opp til revisjon. Enhver som hax brutt
arolen må sencre stå til regnskap og ta konsekvensene.

Jusk:
1. Propagandamøter av enhver art cr beykottet.
2. Ledige offentlige og-halvoffertlige stillinger søkes ikke av nordmenn.
3. relelen gjelder alle offentlige ng halvoffentlige stillinger. Unntatt

e  parolen blir sykehusbetjening, leger og pleiepersonale i sin
nelighet sent de aktive mannskaper og befel ved landets brennvesener.
4. For alle gjelder: Innenrikedepartementets søknad- eller personalskje-
maer utfylles ikke.
5. Støtt Heimefronten og vmr loyal. Det er et ledd i kampen for Norges
frihet.

I forbinnelse med innskjerpelsen av parolen om blokaden ev offent-
lige stillinger vil en for Norges Statsbeners vedkommende tilføye:

Statsbanene har også vært omfattet av blokaden. Det har således
VWrt forbudt å søke stilling ved statebanene. Men innen etaten har
preksis i regelen vms-t at den enkelte funkejonær hex søkt forflytning,
annen stilling, lønnsopprykk o.s.v.

Denne preksis skyldes et statsbanene tidligere har hatt en for-.
holdevis fri politisk stilling. Det her imidlertid nå funnet oted et
systemskifte i statsbanenes ledelse idet den nezdstisk infiserte Bjarne
Vik er utnevnt til genereldirektør fra 1/5-1944, likesom det er opprettet
en ny viktig stillinE som personalsjef for nazisten Arthur Jahr. Bloka-
den må derfor nå ogsa i fullt omfang gjelde statsbanene.

Vi appellerer til alle jernbancfolk om å vise samkjensle og loya-
ditet. De som handler i strid med paxolenhandler i strid med landets
og sine egne interesser og vil etter krigen måtte ta konsekvensene ev sin
hendlemåte.

Vi henstiller til alle vere lesere å sette seg godt inn i de be-
g  ene lser som således er truffet m.h.t. blokede av offentlige stillinger
og sjøre sitt til at de blir mest mulig kjent. Vi unnlater ikke å til-
føye at blokaden også gjelder i relasjon til aldersgrensebestemmelsene og
ved vikualater. En offentlig tjenestemenn skel således under ingen om-
stendighet \bli  sittende i stillingen utover eldersgrensen. Hellew ikke
må vikarinto søkes, selv når disse er ev kortverig karekter, f.eks. fe-
rie og sykevikx4cter 0  Forøvrig er det vårt inntrykk at blokaden etter
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ert er blitt ganske effektiv, men en og ennengang skjer der dog en  ut-
Til en hoyere stilling i Genereldirektoratet for Postverket

ladde det således opprinnelig ikke meldt seg noen søker, da det i siste
liten kom slengende et par outsidere, Dette skapte slik nervøsitet hos
enkelte habile aspiranter et de ,t.ikk hen og søkte stste øyeblikk.

laikt må ikke forekomne, de son ovikter  vil  bli husket.n.

KVinnene og arbeidsinnsatsenc
En rekke kvinner innknlies i disce Gagsr til arbsidsinnsats. Vi .

går ut fra at de tar det same rake standnunkt 80'21 den nEnnlige ungdom.
Kvinnene-har ennå en grunn mer enn mennene sil å nekte. Det arbeid som
ofte tilvises er av sådan art at en kvinnes nyktc lett blir ødelagt.

vVv

Tysk sivildomstol i  Nozaen.
• I siste nr. av Verordnungsblatt.er inntatt an forordn•ng av 5,76.44
cm opprettelse av en tysk sivildomstol ved Reishskemmissariat. Den skal
behandle tvistemål mellom tyske statsborgere ogmellom tyske og norske
statsborgere i srker som angår formues- sg erteidsrett. Oraake
stct og norske institusjoner faller innenfor domstolens kompetanseområde
- det tyske rike og tyske offentlige institusjoner derinot bare hvis de
selv samtykker heri. Donstolen treffer sin o:vgjørelse etter  tysk  rett,
ja det er soc-ar uttrykkelig beztemt at den tyse internasjonale privat-
rett ikke skl gjelde, hvis den ;3kulle føre til anvendeloe ev norsk rettl
(:)gså tvangsfullbyrdelsen foregår etter 4c7,3k  rette - Titter slt hva man

. tidligere har sett fre det hold, forbauser det oss ikke at tyskerne selv
:på det nåværende tidspunkt linner det formaistjenlig å komme med en for-
ordning av dette innhold. Vi venter nå bere pa en kommentnr i nazipres-

t sen om at veien til Norges frihet og selvstendighct

vVy

Dengtflkrovdr2n ift på de norske skoger har fatt en klan dokumentasjon ved
Hdet-kølgendc'elcriv fra Reichskommisarissets zkogbruksnvdding til
Forstmcister PrUckner:

0s1J, den 29mars l944.

Son.jeg allerede gjentcgne genger og 7 uiltydig vis har slått fast
er det bare det krigsviktige behovets SCT, er bestemmende for
hugstens omfang i de norske skoger,  Skegbrukonesolge  srspnekter må ikke
i noe tilfelle hindre at det trevirke som er flat,-en.dig fon krigføringen
blir bragt til veie. For tiden spiller spørsmål som å snare på skogenø
dons røkt eller til og ned dens beståen overhodot ingen rolle lenger.
Selv når hugsten fører til varig nvskoning mel alle dern1 bakdeler for
jordkulturen og det norske næringsliv, skal den elltcevel settes igjennom

'hvis behovet ikke kan bli dekket uten-den, Jeg ber Dcn tn dette stand-
punkt ad notam-i hele dets rekkevidde, og  De ma ikke  bbre hevdc det og
drive det igjennom overfor nordmennene, nen egså overfor ferbrukerne,
smrlig vernemakten og OT.

Jeg ber Dem derfor om å nytte ethvert  h;.)ve til bringe full
het i dette, Dokningen av behovene er ikke noe ferstlig prob7cm i Norge,
den cr utelukkende avhengig av den erbsidLkrnft  og  de trn-s)oitmidler som
'er forhånden. Jeg gjør Dem uttrykkelig ensvailig for at en hvilkenson-
aclst tømmerstokk, hvorsonhelst der er bruk for  cien,.kommer  dekningen av
de tyske krigsbehov til plode.

ges. Stnlmenn (sign)
vVy

Rusaland - Polen,  
Idet nå Russland gar til on ny sincl vil de

trengc dypere inn i Polen og megut snar i=nci evens'.:ride den
såkalte Gurzon-linje som jo skulle  denne en ni(i7:f1:16ij mellom
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russisk og polsk område.
Det brennende spøremål er da: Vil russerne komme overens ned

om en polsk eiviladminlstrasjon, eller vi de okkupere de gjenerobrede
områder?

'Det er for tiden brudd nellom Russland og den polske exilregjen
i pondon, Hvorfor kan de ikke komme til engihet? Årsaken er mistenksok
het på begge siderd Polakkene stoler ikke aå russernes oid. "HVorfor
gjøre grenseinnrømmelser", mener polakkene, "når dette fra russisk side
gjøres til basis for nye krav, - østre lolen er bare aen ferste bit,
nar russerne har svelget den, vil de ha mer". Russerne på sin side be-
skylder polakkene for å være krdgersk innctillet mot Russland. De påst
at Dondon gir husly til en regjoring son oncrer en slik krigo Dessver
ligger der reelle grunrer bak bugge parters ecskyldningor,

Man kan forstå Polen: Vi har de historiske grunner, og vi har
rriskt i erindringen hva som hendte i 1979  og  1940. I nødens stund,
1941, fikk så general Sikorski som senere dessverre døde ved en fly-
vlykke Rusalands, ord for at alle territoriale spørsmål skulle utestå
't3_1 etter krigen. Men da krigslykkenvendte  seg,  forlangte Russland øye

"blikkelig avståelse av de øst-polske territorier, Dette ferte til det
triste diplomatiske brudd. denest i januar, etter at nolakkene hadde
bedt en å Tå gjenoppta forhandlingene, ble de avvist av russerne.

På den annen side er også kusulands mistro lett å forstå: Det kan
ikke nektes at hos en stor mengde polakkor cr hatet til Russland større
enn noe annet hat. Men exilregjeringen under Mikolajozyks ministeriun e,
her moderat, mens den polske hmr, og særlig dens øverstbefalende, genera
Sosnkowski, or glødonde russehatera Ganeralen holdt i vår en tale td1

"-Ire tropper i Italia hvor han mælmest erkbærte åpen krig mot Rassland
±den polske hmr har holdt krigerett over ukrainere sem russerne mener er
russiske bergere; den polske hmr driver antirussish propaganda i England
Russerne forstår ikke at den pelske regjering kan la an slik mann bli
stående-som generalissinas de ferstår heller ikke at England tolerere:
en slik eppførsel.

Dette var noen av de viktigste fakta bak den russisk-polske kontri
vers. Kan noe gjøros? Ja, hvis polakkene kan legge bort sin fiendtlige
og mistroiske innstilling til russerne Marshal Stalin har sagt at han
onsker et "sterkt og fritt" Polen. Churehill hnr bekrefteU detde. Dettl
er'også i tråd med russernes innstilling likeoverfor Pinnland, hvor de
stadig har vært villige til å forhandlc; likcoverfor Romania, hvor de
hverken forlanger socaale eller adninistrative forandringer 20M betinge14
for fred; likeoverfor Tsjekkoslovakia og Norge, hvor de har avsluttet en
overenskomst ett2r samme retningslinjer sdm England har mcd sine
idicst-Europa. Å dømme etter den tsjekklak-nowske analogi, er selve kje:
nen.i det poleke problem den, at Russland-ikke vil tole=e en anti-rus-
sisk administraejon ved sin vestgrensc En meget fcratåelig
Pclen må også foretå dette - ta konsekvensene - oa først og Iremst avset'
general Sosnkowski. Men hvem skal så kurne bli den polske Pasikivi?

viN

Ncrges-nvtts
ftre uker fra 20. mai sendtE tyskerne 1000 jernbanevegner krigs-

materiell til Lillehammer, hvor det skulle vere stor manever fra 10. juni
Men like otter invasjonens begynnelse ble det gitt ordre til at alt skul]
sendes sørover igjen.

Siden pinse er minct 12000 mann med materiell sendt ut fra Oslo.
vVy

Ieldingen om det reddendc henmelige vapen vakte til å begynne med
hystcrisk begeistring blant de herbeende ty0:=, 1.1cri  rerlartL.ne blant
dcm sa: "Es bleibt bomm guten altLn, FUrer ohne. Dc mer munti
ironikere blant dette eiendommelige  arrk Llødde seg betoukt bodet: "Na,
sehen Sio, Ga get alles gut, wenn wir nur SUhrepos aiad"

virv
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Utenfor Ålesund er en tysk konvoy på 13 skip blitt angrepet av aL
erte fly. Et ammuni ejonsskip kon i brann og søkte inn til et sted sør

:Ålesund (!) hvor det sprang i luften, Ingen mennesker omkom, men store
skader på hus ble anxettet. De øvrige skip i konvoyen ble enten senket
eller sterkt skadet satt på land.

vVV
Valler skole Ilærum ble like før artium iår fratatt eksamensrettt

Kandidatene kunne allernådigst få gå opp som privatister ved Stabekk 11,
almenskole. De avsto fra tilbudet. Fra Stabekk har der vwrt maseeflukt
etterat der kom en nazirektor og lærerpersonalet ble skiftet ut til fordt
for nazister. Valler skole har gitt plass for flyktningene og er idethe]
tatt helt "ren". Departementet har besluttet at den skal stenges fra 1.
august av. Bortimot 10 000 mennesker i Bwrum har protestert skriftlig
mot dette.

vVv
17. 1  18. og 19juni stoppet Statupolitiet txikkene på Holmenkoll-

banene og kroppsvisiterte alle mannlige passasjerer. Politiet var  bevepal
net. - YA giatbanen ble bid. kvinner og menn  grendig msdArrsokt. I Iiken
St.lians ear  der etadig  elike  razziaer.t gater, veler og transporteidler
Oslo.

Natten til 18. juni ble flere hundre mennesker omringet på Karl
Johan av bevepnete norske frontkjempere, angivelig fordi Damsleths jossim
vindu på Grand var blitt knust. Skudd knallet, sårede skrek, den ene SS.
bil etter den andre kjørte ine blant folk for å gjøre det av med jøssinge
ne. Flere ble drept og såret, Schalburgkorpset har fått norske disipler

vVv
Etter den drepte politiinspektør lindvik er nå utnevnt en skummel

heeee ved navn Usler. Han leder torturgjengen i Statspolitiets kjellere
i Kronprinsensgate.

vVv
Edsformular for hirdfolk som avgis til tyske politiallarmgrupper: Jeg fo:
plikter meg i h.t. pliktene for tyske soldater som ble opplest for meg -
trofaat og pliktoppfyllende å gjøre tjeneste i det tyske politis allarm-
grupper. Jeg er fullt klar over at jc:gblir straffskyldig ved ikke å
etterkomme instrukser og ordrer. d eg underkaster meg derved straffeloVen
fcr det tyske SS og politi.

vVV
Ordre til avisene fra Pressedirektoratet onsdag 21/6-44:

Ordet propaganda blir ofte brukt i gal betydning. Det innskjerpes
derfor at ordet bare skal brukes om sann opplysning, mens våre motstande-
ros virksomhet skal benevnes agitasjon, hissekampanje, løgnneldinger o.l.
Ordet "løgnpropaganda" inneholder en selvmotsigelse og skal derfor ikke
brukes.

v\rv
Under hakekorset.  

!InP aslavia: Reuters spesialkorrespondent ved Titos hovedkvarter har under-
søkt den jugoslaviske befolknings holdning til kong Peter. Rans utsikter
til å vende tilbake til Jugoslavin etter krigen synes meget mørke. For
det føfnte fordi han de tre siste årene har vært nwr forbunden med Mihai-
lovitsj .som  eå  samarbeider effektivt med tyskerne og fordi hans regjerin-
ger har representert det notsatte av det jugoslaverne nå kjemper for, et
fritt og fedreativt Jugoslevia.

Denamme Reuterkerrespondent ble tatt tilfange 21. mai da tyske
fallskjermtepper og luftbåret infenteri gikk til angrep på Titos hoved-
kvarter i Boenia. Tito unnkom. Det er ikke første gang partisanlederen
er utsatt for\eaike kuppforsøk, men dette var meget større  enlagt enn noel

.gang tidligere. .Rommel skal selv ha lagt planen.
Titceog sttsminister Subasie har fra den 14/6 til 17/6 hatt over-

legninger på jugos:esvisk territorium, Flere medlemmer av det jugoelaviskt
befrielsesutvalget  ee  det antifaseistiske rådet har deltatt. Det ble opp-



naeld ovcrensetemmelse i en mengee spørsmal, Kong Peter og Tito har også
i direkte kontakt. Det anses for å være det første synbarc fremskrit-

tct  for Subasic.

pulgaria: Det er dannet ny ree,jegeng i Bulgaria som resultat av et ultima-
tun fra tyskerne. Den nye regierengssjef cr Bagrjanov, tidligere jord-
brieksminister. Nen de dyperL de:igtiske kriser er dermed på ingen måte
last, Paneflificten fra den bulgereke armeen antar for hver dag stadig  stør-
re dimensjoner og partisanerne hor fått sin 2ito. Men hos bulgarerne heter
lien "Ivan".

U,^ggrn: 700 000 baker nev 150 jø,?Liske forfattere er makulert av den ungar-
ke  regjering. Akten ble inniedet av et regjeringsmedlem, og representan-
ter for den tyske legasjon i Dudapest var tilstede.

Den nye italienske regjering Bonomi har nå overtatt makten etter
e ee,re-gedkjent av samtlige representerte ellierte- regjeringer i det råd-
gigende utvalget.

EePeas:  Den greske ståtsminister Papandreou har dannet gresk samlingsre-
gjering. Tre ministerposter holdes åpne for det kommunistiske parti.

olen Chansene for en løsnieg av det polsk-russiske spørsmål synes å ha
øket, ' I en artikkel i Kriget og arbeterklassen gis det uttrykk for en
forocnlig holdning til regjeringen .Mikolajczyk, nå som den er befridd for
efne antirussiske elementer cz forbindelser.

BaltoaL Fra Litauen meldes det om revolt mot den tyske ckkupasjonsmakt.
Det cr resultatet av mislykte mebiliseringsforsøk. I mars 1943 snttetys-
kerno igeng en tvengsmobilisering sion ble totalt mislykket. Etter to nye
f•reak i mars og august samme år meldte 2000 av Litauens 3 millioner inn-
vånero seg. 280 april i år søkte tyskerne igjen å mobilisere årsklassene
1915-24, men det ble nv fiasko.

Pertisankrigen i:Litauefl griper-Stadig mere on sego General Pleka-
v: friLlkarernes leder, som ble fengelet nidt i nai, et befridd ved et
kuge, 7

Under de siste.gjengjeldelsesaksjonee met de stadig aktive ggrtisa-
nens i Lettland har tyskerne jevnet en landsby med jorden. Byens ca. 300
innvånere som bestod av "banditter, pextigjengere og kommunistsympatisører"
ble Oropt alle ssmnen,

Prankrike: "Problenet de Gaulle" synes allikevel fkke å være så enkelt.
rflessimistisk hold i London heter det at invesjonen er et militært mes-
terstykke og en politisk fiasko. På saume hold anses det for et stort
feilerep at invasjonen ble satt igang før de franske politieke forhold var
heit klarlagte. I et intervju har de Gaulle understreket den franske uro
på grunn av de anerikanske "invasjonsfrano" og fremholdt i det hele det
risikeble i at det ikke foreligger ncen avtale mellom de ellierte eg den
freneke provisoriske regjeringen, De Geulle uttalte også at den franske
notstendsbevegelsen innen Frenkrike bare skulle handle etter ordre av den
previeariske regjeringen, Denne uttalelse har vnkt temmelig blandede
Illeleur på britisk-amerikanok hold, Pelitiske observatører i London er
av dee eppfatning at denne krise ikke ken fortsette stort lenger. De Gaulle
erbeider for å få visse eksilxegjeringer til å gedkjenne befrielsesutvalget
sen fransk pxovisorisk rogjering uensett de britiske  dg  amerikanske regje-
ringers holdning. Det cr verd å logge merke til at Eisenhower i sin store
radiotale ikke engang ontalte don frenske befrielseskemiteen. Under det
beedk Liolil de Gaulle nylig nvle i Prienkrike ble hnn gjenstgnd for den mest
rarenee og hengivne hyldest, Belgias, Lurenbourgs og Tsjekkoslovakins -
regjeringer har godkjent den franske provieoriske regjering. Man venter
ogse Ielens godkjenning. Dette hnr vakt elninnelig tilfredstillelse i
Lendon, men bhurchill nektet nylig i et motc i Underhuset å diskutore det
frenske sporsmål idet han fremholdt et men måtte nvvente utviklingen av
forbindelsene mellom de Gaulle eg• Weehingten, Det er imidlertid ikke nee
son tyder p& envelvillig innstilling fre Ecosevelt. I en tslc i denråd-


