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• VER v7krN
Naturlignok følger det norske folk Invasaonskameene i Prankrike og
offansivn på østfronten med spent ,.'eemstcsemhet.Det er jo vår een .
skjebne som avgjøres i. disse kamper.ken la oss ikke betrakte besiven-
heterne Som tilskuereuVi er solv doltagere i dette Gigantiske oppgjØr,
fle:  før vet erdet av aet kan vi mpre trukket direkte inn i kanpen,
ljerfor nA  vi  gi nsye akt på våre motstanderes reaksjoner både i andre
iand.og i Vårt dget.Ellers blir vi satt utenfor før vi  :nr  gjert.nve,_
Hva skjeddo med franskmcnnene da ireasjonen kom?Ved restriksjoner,
portforeud etcble det lugt alle muflge bånd på deros bovegelsesfrihet
•Likeså ble det satr, massearrestasjoner av folk som var mistenkt f 
å st. i forbinnelse med motstandSorganisasjoneneeLavals milis den
fronske hid - er blitt satt inn i datte arbeid.Vi (.;jengir de instrukse]
milisen har fått.De bør studeres re7ye,:
l,l,rrestasjon av alle medlemmer cv mtv.L:st,andsbevegelson son står oppført
på Gestapos lister.
2,Innlereolng av alle øivile :aolicm 16 og 50 år i arbfldsgru,pper.Demot-
villie skal internere: i. repreoalieleiror ellor nenrettes på stedet
hVis do bruker vold0

personer som er mistenkelige e6 son kan tenkas å taes som gisler,
1enoes opp på
4.Alminnelig mobliserine av milisen 1 Waffen SSe
5;»-vvepninR av de politistyrker som menes'h være
IrkJnnn av beleiringstilstand i traktor der rovelteforsok er sanneyr

(blikkeliu arrestasjon av elle de personer som mO,stenkes for stats-
flundtlig virksumhet,kentroll og innskrenkning av dag o; natt-traf±kken,
skjernet overvåkninj uv kmuniasoneite, samordning av kampen mot
f.allokjeekflecrepere eg eabetører. _ _
baval har videre oppløst de franke .11-leirone og Mittene-er blitt-p&lagt
alminnt)liR tjenesteplikt".Hva det betyr skal det ikke stor fantasi til
å forstå:Yare egno At Gutter bør te 1Predom av det,
Som on so2 spiller de franske quisleur en fremteedende rolle de tysk
anti - invasjonsforberedelser mot det franske folkY: Taegjør så våre egne
forredere I d,..sse dager?
Vi har tidlisore fortalt om de.forserk som har vert gjort forskjullige
eteder politisk kar tlegginG.Hensikton ned disso forsøkene er klare.
De eko. .enne grunnlaJzet for do liStcr som Gestapc skal arrestere etter.
Det or i do hele tatt Stor aktivi tet e  partiet for tiden.Meget interess
vcr embytte av hirdsjef fMartinser. er lo som bekjent også sjef for det
nerske JO2.:terhetspolitiet0Sørdag.25/5 var det hirdsanling på
bestent,, steder over hele dandet.Rva som fcrogikk or ikke helt klart,
men sarres;gndireris 7ar det en anti-invasjonsgeneralpr,ive.Hirdsjefene hadd
numlic ferdro om å søke konta1r mo ilden tyske offisc.r"..pe hirdmean som
stilles til disposijon for tyske melitærgrupper m avleggo ed.“)g stilles
under  tyek  Liflta=rlove
Len frivillige rced.strartng av årsi!lassene 21-.23 Slo foil.Men nå prøves
makthavernJ å skaffe seg lister på !andre måter.Enkeite skoler og
offentiii;e etater er blitt pålagt å sende inn opgaver over rep:istrerings
pliTotif-;eJ rorgenpog mulegens andro stoder,har arbeidskontoret begynt

elete'e av årsklassene 20,25 2t: ved hjelp ar rasjonerings -
s.enr=ts erkiver.
Ond,  Ler  e:tt noun hektiske daeer med -callrike razziar.Sterkt trafikerte
.eLter,forstadsbanene og viktige punkter nå innfartsveiene til byon har
virt snli utsatt,Undureo[kelsen har hatt forskjellis karakter,fra
jeeundiG 1cr0resv1sitaejon til kontroll av legitinasjonskort,Razziane har
eyensynli e tc  formål.Delo skal maktbyverne ha tak i registrorings -
liktiee i  is  prøver dc å få tak i ledetråder til de illegale organisasj

•eått ordre  4.11 partietS eederaVdelinger utover landet om å
S'- kontroll reisetillatelsene.Quislingenes virksomhet minne



swert meset om de franske tiltakene.$pørsmålet for nordmenn blir dai
Hvordac skal jeg best innrette mem nor å hindre forrederne i deres virk—
somhet? Her  ma  enhver brukc sin egun fantast. Men nocn hovedpunkter
kan stilles opp:
1, Dnn  bnclitiske kartleggins må hindres, Ingen besvarerneen som  helst
ptørstal fra partiet,
2, Resjstrering må sinkes  os  hindres. Enhver nordmann eller nersk myn—
dighet nekter å ro med på den.
3. Hold øye med N.S.—medlemmer og andre angivero. Merker du nee miss—
tenkelig, s'.straks f til folk som du mener kan ha nyttc av å vite det.
En m8Minnstille  seg  på at normale tider er forbi og forbere Po s,2g på  
det sistc  oppgjør.  

Nyhetewe fra lendon fredag 7/7 kl. 18.30.  

dnveS—cron.. Amerikanske tropper har gått igang mcd en ny offensiv ved
717b, VTIrc melrom Carentan og St. Lc, Det ame—ikanske angrep begynte
kl, 4.30 imerges, Infanterict fer eerto or  ,Tergens cver Vire. Kampene
foresar i nnrheten av St. Jear. emerti.,anerne angriper på on 35 km. bred
front uten å møte nevneverd:g: mestr band. Stupeombefly angrep linjer og
kommunikasjoner nær St o. 1,4_keledes rykker amerikanerno fremover på
sydkysten og er kommeJ halvc.ås tjl Purriers. Til trass for tyske mot—
ahgrep har amerikeerne sjort omgaonde bevogelser på beggo sider av la,
#aye—du 2uits. Britcrne har nrcsset fraM nord for Carpiquet eg :står
2 km.,fra utLanter av Caon. Plyplassen ved  warpiquet er fremdules på
tyske hender. — ditler bar avskjediget den tyske øverskommandcrende i
vest gercralfcdtmarskalk von flundstedt. Von K1ue er trådt istedet.
Når von AunMstedt nå har fått eller muligens smkt åvskjed Iviser dette
tydelis  åt  tyskorne er kommet til det punkt le sto på i den første
rdenskris da hindenburs g Ludendorff innså at krigen var tapt. Von Rund—
strtdtImfr. Vol i lergere tdd ha forstått det håpløse i den kampen tyskerne
førerp For ikke lengo sidon vet man åt han uttalte-at -det var hans over—
bevisning at krigen allerode var tapt.  eg  så kommer Hitlers siste to
talor som oler saken akutt, fkirst tnlen i nnledning av von Dietls dods—
fell, hvord  ban uttaler at det er seldatbnes plikt å fortsette kampen,
nvor -hapløssituasjonen onn kan vcere. Dornost talon til influstriarbei—
dorn.a, tu.r han bl.a, snakkor om  at  det kan cppsta sitcusjoner sim man
ikke er horre 6vor. — Mecet stcre su;rker amerikanske bombefly ansrep
idag ilyfabrikker. g cljeraffinorder i Pisselcsd  os  i nærhetm. av Loit—
zig cs, hndre steder i -:ridt—T v Ekland. Igår —ogrer amcr ik anske fly
Både britdske es amerika r ske fly 1:amberdjet utskYmingspunkteno for de
ubemannedH fly. Talt or 11 av disse steder sterkt enrupet. Tbomannede
fly vec deatt cs idag fer forsto  mans  på timer over Londen og Syd—
.Englhnd- fervoldt endel skade.

østIrenent Russerne fortsatte framstøtet not Vilna på Cred front
b7Wr -nf_i' Mindre enn 50 kmfra hyon. 4vstanden kist—nreussen er
baro 210 km. Framgangeh mot Dvinsk fortsetter. Lb russisko framStøt
syd—øst cs hord—ost for Baranov,:iozu har brast dem 20 km, fra byen. På
dutte sunkt brx de isår inntatt nn mindre by. Vest for Linsk har russer—
ne omgått dc tyske divisjoner cmringet.disse. 2000 tyskere cr utsdottet,
falt hadee de 5030 fhlno i 1.cpct av dagen, Russiske fly har bombet Vilnc
og Biatystek. P?).finskefronten har russiskE tropper hatt framgans vost
for l'etresavedsk.

Italla. T Italia har ryskerne satt seg kraftig til motverge. Tropper
fra  3.  arme står 18 km. fra Livorno, og har ihntatt Rosignano, der de
kjempot ceg fram fra hus til hAs. De hardeste kamper utkjempes av 8.
arme i området vest.for Arezzo. Tyskernes fremste stillinger ted 4dria—
kysten cr slått tilbake Store styrker tunge anerikanske bombefly har
angrept jernbanemål i Britiske fly fra Italia har bombet
flyplasser ved Pouersbrunn i Wsterrike.
BritisLe cg sreske styrker f Caire har foretatt et vellykket angrep
på ander-wmns—kabelfertdndelsen mellom cryene i Lgeerhavet og odålagt
fsrbindålsen nellon Chics, Sames og Rodos.


