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Fra  Hjemmefrontens'lodelse,;

Nye tiltak for å'tvingo igjonnom n(biliseringen f rostår. Vi mn lkke slå
oss tilro  eg  tro at tyskerne har oT. sitt Sine plower om mobllsbering  av
-Kxr ungdom. Det er kanskje det de nettop venter  'nå.  for å gjere rt kup,
Slik har de nylig gått frem i Dntvia'og Holland. De ventet til :ttttenn
v2r vendt tilbake til sine hjem og sjne arboidsplåsser eg  sn  sd.? de TiL,
Vi månikke la oss ovoraske. Marthinsen eg strup hår nyli sendj et
tilArbeidsformidlingpn og olitiet ed direktiyer en hvorledes en ekal
få tak i den son ikke bar nøtt.
1.  Arbeidsformidlingon sender til don mel LJplikt2go,
2. Ifall dette ikke fnrer til nne,  -h r saken til relitiet, son skal hentc

den tnnkalte i hans hjem, Er han ikke til sted ?, har famildLn plikt
til å opngi hans 6ppholdssted dbHen tre dager.
Hvis så ikke sk.jer, vil Arbeids Gormidlingen innkallo den a-c• dånidAens
medlemmer-som er boSt skikket ttl å-ta den innaltes plass>

Det er dette siste tyskerne venter seg mest av. regner med  bt  don
innkaltdyll kvie seg for å sette si  it  pårørende i on VanskLlig eituasjt
Dette gisselsystamet har'hele tideL tårt tyskerr best(t råpe:  mbt  de
undertsLte folk.  Nå  virker det iken lenger ute i eiuropa, C,C3

stille •ns, th samme 1inje. Mot giscelsystemet må tot sette en ubre-tolig
solidaritet. MobiIiseringen er en o k som ikke gjtlder bare den sem blra
irInkmdt, den gjelder hele vårt fol: jj"i er alle like nær til i tå
kånsektnnsene av motstanden.
1. Don son er innkalt til A.T., tid arbeidsmobiliseting eller arboids-

innsats, skal holde seg borte f• sitt.hjem e: sin arbeindsplass. Han
må ikko opngi sin adresså til f

2, I tilfelle av påaang not famili, ,•skad alle de medlneemer  sn i  kan blå
utskrevet, 'også holde seg unna. In n 'skal la seg ta til tjenoste for•

fienden.
3. alle må hjp1pe dem •som sket sib rhet, på alle måter.
4. Hele-f e ldet må være i alarmbere ap. • '

HjemmefrbntTnytt.

Et medlem av Siste rundes redaksjon bar nyli hatt anlednin, tij å snakke
med en eann son i.ditse daaer GT kehmet sydover tra KirkenesDe oppls-
ninger bån kunde gi bm russernes b(meinj av byen vår for intenbanto til
at vi vil ferholde de for våre les(em . I og med ct tyskurne deb  sem aådtnt
steder ban systematisk-benyttet by,  tg  befolkniegen som forklu for sinn
militære anlegg , måtto jo borbingeinidvendigvis gå hardt utover bebygg-
elsen. Men fbr nvert av de siste st2rangrem;  slanc  fnrst russickc fy-nre
ned flyvnblader hVori de varslet b- belkningen om Lon komoneLc nibing
eg siden når angrepet virkellg skul ta til kretskt 1e evcn -ji •n i 10
min. for a gi bofolkninten tid til eomme seg vokk, ng lkke nc stvil-
porson j Tc.irkénes er blitt •drept. - Cnfleksjonene :jnr sng mnl-,
Grunnen td1 nordet på a_dvokat Sparn-r i Dranmen sies å sbulle T.:20 al•
Spangen fnrte saken for-de parnren, til den drete svenslb staTsborjen
fru Estnem Lindgron, Hun ble sem nm rU huske skutt på dren g.tt undor
en aatedVeperrinG. •
Under  ee  sista skytwvelser i Oslo -Jongjorde tysekerne at dmt :1 everTått
til publdnum selv i do strnk som  le  faresonen nan vildo ficrnelde
seg luftvernmnssig. Arbaiderne på A ates Yek. 'Verksted benyttet arltGenjngen
til str2ks skytingen beJrynte å ned7 arbeidet begi sej tY: tilf122-
rumnene, hvor .de ble sittende såle skytingen vårts og vni s- Let.
Påstor J.Id.B.Djnnness-Janobsen frn Loler er lnsi'tt etter å bt. cittot
på Grini st1en mitten a r- januar iår. Loslatelsen gcht ste etto?, en rnkså
selsom j'enbistoric. kmen liskere f ,b  Ivalcr deltuk fcr eo c: 'nå j
rodning3avheidet da et tysk fly-vi: k med en -JeL ral rmakerd-sttståt
utenfor Senere ble fiskern( jnnkalt til Enreoven for jt  (å 3in
belonninLi eg ble da spurt Ont de ha  2  noc spesiclt hnske. Fiskerne svarui
at de onskst å fa sin prest og de c Hvalerso1mbågenn som sat
fenaslet, Grigitt.- Da tiden 4;ikk to a at det  ble  eton mtnnev
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,
tketeek, ri484 fftleka 61 så par ”ønnesa nkTanabeen frl. 
jitt. nne nirnedeparttmentet har hanlimlilt ertoertid fått beskjed  ne  at han
er agsett eg narvist til Lil1chammer.
Direktnr Sejerstedt Dotdtker'er slerpnet flt,trn Grini etter å hn sittet
der i38 menddr. Direktaren  Som i den siste  tid Tdar vært innl.njt på
fangeavdelingen pPoUllevådd  er  nN forholasvis kickk. Sujerstet 'nødtker
ble see kjent nrrestert sammon mn& dirketør Harnld Grieg og pen/:nssor
Francis  nn11  i forbindelse med  konfilkten  ved Nnsjonaltenteret for vel
3 år siden. Direktor Grieg kom ut  Infjor en gang„  men professer Bull
sitter fnendeles. Finn Halversenlsom dengang var Statans toaterdirektor •
er honedoLesvnrlig for disse arrestasjoner.
Dot cr tine son tyder på at legene iglen vil bdi, utsatt for  pantme  fra
nnzimynJichetene i anledning ubetalt kontingent. Men parolen or klar,
ingen bntaler kontingenten,
Nyhetcne fra London 7.aug. kl. 181,10

Vestfronten.

7-7.17- ikensfEe panserkolonner  har rykket ov er Nayenne-elvn og rykker i
etning av Pnris prnktisk talt uten å møte metstand. I nord har.brit-
ske tropper gått aver elva Orne  pa  floro steder og har erobrot Ihury
arcourt og tyskerne er blitt drovet ut av den emstridte byen Vire.
enerni nommel hnr sntt sine beste troppor og sitt baste materiel på
ette avsnitt for å sinke britern. n'frommarsj,  on  hnr durned lettet
rbeinoL fer de ancrinanske tropper. Den tyske garniSon i Larient har
;ntt tenn til nt ne vil-overgi seg. Lokate kamper er fremdeles igang på
retaent-ha1ve4a, knn det hule dreidr seg mest eM opprydningserbeide.
:ittil en 12000 fianner tatt hor,  blandt  dem SS tropper, Britieko sjO-
tridskrofter har forpurret tyske forsøk på å avnnuere fra Bretagne.

Ållierte 2låtustyrker'har i lnpet av helgen gjennenfort 3 vellykkete
eperasj oner hvorunder  nl.n. en'konvoi på 7 skip ble senket, 0nanfor
Le Hevre ble tyste R-bNter tVunget til kwapj 1 blo sterkt skadot oc
en nnnon fikk flere treffere,'
Fronten i vest begynner nå å • ta form-Og i store trekk kan man si at den-
gar i nerd-Syd retninn frn enen til  Loiro. Den tyske 7 armes ejebne
hencer i en trad, alternativene er to. cløeller nverni seg, T'vekernes
hærledelse i veet viner flere tegn pa å were sveknet 35 seldetenes
kanpend tdir son fnlne derav dårlig. FancJer fra dut ennet tysko anne-
korps fortelir nt  pn 4 uker viste det  sez  bare C tyske fly over front-
området. -v 55 tyse-, :Iivisjoner i vest er 15 så å si utslettot,
østfrenten.
PUrge TroTpciyhar hatt ny framgann i Warszat en  russiske trapper
fortsetter sin omringningsbevegelso om byen, Pa dat sydliee nvcnitt
har rudesiSke trepper erobret byen Drohobycz og dermed ligger veien Lpnn
uten Lindring til Tsjekkoslovakiét. Byen ligzer ne.m1Lgved et nv dt
viktine nnrnaterpnss SV for Lnow. TYske og ungareke tropeor cr drevet
lannt inn i Lanpaturfjellene. I nord  fokSøker tyskerne i a11 bst å •
sette *stL.. n.2.-cnproviseriskforsvarstinje innenfor den øst-Drausisko
grense. trusselen mot Knakau okero,
Ttalia.
Det nelnos  oe  kamper mellen facistiske og antiincistiske tropper i
Firenzes Hi forusteder. Allierte tropper bnr vært kontakt mcl tysko
trepner  nn  nerdsiden nv nrno. tryskerne forsøker -Inke engann lenner å
gi dot utseendc av at Firense er en 4en by og 1).,Tkyterde ellierte
treppor n•sydsiden med tunz't artjlteri Uten honeyn til nventuelle ade-
loggeleer, noc som de nllierte hele tidon forsokar å unnnå.
FlyaneTer.
TungTe'aMeTikanske bonbefly harfra baser i England angropet en nlynabrikk

utkaLtLri ndynin og fortsatte detetter direkte til Russland. Tner 1000
tunge r.mn'iknesne bambefly eskortert av jagere annrep igår Derlin,
Brandenabung, Kiel og måli og enkring Hamburg. Ved disSe b1andt
annet s;r7 eljdraffinerier anerepat, 35'tyske fly tle skeutt nototap 33
egne mnsniner. 3tere Styrker umerikanske bombefly ied bnser i
har anerernt militære  nal  i Inionedalen og flårennvnen i nouloe. 12
maskinn- 7.ikk tapt, Dritisike maskitefly hor pany  nnnrepet basen fur fly-
bomber et oljernffineri i Ruhr,


