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For Norga vil 25. oktobor 1944 bli an historisk dag. For først,_ geng.på -
noston i. 1/9 år star alliexte soletater på norsk jord. On kort tid vil .
on dol av Norge være.underlagt var lovlige norsku, regjoring og adninittPerl
strert av norske myndighoter i norsk ruad. Finmarks befolkning, ellor ret-
teru sagt den dol av den sonityskerne har blått tilbake, vil stiftc bc-
kjenteakspned den røde gamle kjerringer her hjemnc kor-
ser sec; cg ber Gud fri og bevdro sog fra å få russiska.ekkupasjunsstyrkor
i 12ndut. .,11c skildringer,fra andro land russerne har.besztt or onigu
nm at c russiske okkupasjonsstyrkene har gått .korrakt og--
kult±vert _:2-to. Men bildet-har ogsCt sine svartc sider. Norge har blitt
kxigsskucase izjan. Mun vi har ikke gjort oss noon foyhapringer- on ort
befriolsen skulle gå ,for seg'utun kamp, blSdsoffer oa motriello.tap.
For-pss. i Sør-Norge den .påbewntc befriGlsen foreløpig ikke btty an-
net enn ytterli6cre lidolscr. Tyskurne har-deSsveree Imrt av utviklingen
i Frankrike. pc så hvordan dothroksto opp en arin-bokderec rygg sh.
snyrt notstanderen hadde satt seg fnst på fransk jord. e hnr derfbr ut-
pønsket sine forholdsreglcr for å bindre en slik utvikling igich. Først
og frunst vil do selvsagt forsøke komme allev:ro illegalc organisa-
sjoner pA sporet og direkte uskaduligjøre dcm. Mon elet do ikke klarcr
på derna n2ten vil de forsøke.å opent ved massearrestasjonor dor de først
og fremst vil'fårsøke å fV tak i ae beste og mest betydolige r.enn og kvin-
ner innen felket. På den. nAten trox dc kUnne tak i ep rekke av de
son er-ned i notstandsbevegelson 11,r hjemme. DesuUten yt1 de vcd vholde
dispc som ginIer logge et press pa de som er igjen på frifot. Tyskernc
rezner fLil her. SSka1tc store kjerte nenn og kvinnor ex.folk son.har
skapt sin kårriere i fred. V't vil a.71eo benekta at dtsse også kunno 7carc
førere i krig, men det viser scg.at den krigen vi har mattet føre hdr
gitt oss mangc, mange nyc rtienn,_"Mannan t gata' hart størs.ubstrukning
rekrutert.v:år 'motstandsbevegelso. Tyskerno konmer heller ingcn vc1 Ved

ta unzdommen, motstandsbevereclsch har mud kvinner og mcnn av allc addro.
Nocn alvorlig deserganisdring matstsndsbevugulse-4larer derfor
ikke tyskerne å gjennomf.øre ved aryostosjoner av tusenury ja kanskje
ti-tusencr av.menn oz kvinner. Mon en annentingter at 71 kan ikke uten
viderc sitte og se på st tUsener av VArc laaldbmcnn blir tatt som gioler
og kanskje ført ut av landet, ja khaskje undog like til de boryktede
masnehenrettelsosloirone. tyskurnes arrestasjoner 71.1 durfor i
sisto omgang bare føro til at hjemmaironten blir ennA neru sanmersvoiset
o.2;
Skal vi gjøre tyskernos-hAP til sknmme, nl, vi sørge for at fCr hver mann
son b1ix revet bort fra sin post, st'.r det ti narr kle4,7.for overto
srbeiJet. Cg vi nå sferge fer t en av disse ti villiga ogsfaebisk
overtar arbeidet. Gjør vi dette, cer vi uoliervinnel1gc likagyldig hvilko
ansley: tyskera og nasister 1 sitt hat og Sin redsci forberuder mot den
norsku hjemnefront.

Tale av_kont Haakon.

Kjære landsnonn iu1n regjering traff for on.tid stden med rj_tt, bifall
avtalo ned dun Sovjetrussisko rogjcring om et sanarbeida for dut tilfelle
av'at krissituasjonen skullo utvikle seg dcYhen at sovjetruesiske strids-
krefter kom til å opptru på norsk territorium. Dchno Situasjon ferelig7er
n. Sevjotrussiske'stridskrefter.er kommot til No-ge fur a kjenpa mct den
fclles 7iendp. eet ur mug en snrlig „d.cdo S-kunne mcd1ole at norske styr-
kr vil to defl i operasjonene samnUn med do sovjetrussieka troprer og
sdkidus ttter kjampur på norsk jord. Sovjetsamveidet ble likesom 14orge
angrupet åv Tyskland, og det cr sem v_re allierte at do  sovjetrusoiske
styrker  kom=  til horge, V-2r.avtal . mad Sovjetsanvuldet - ut på at
etter hvurt som situasjonen tillatuf det) vil nnrsk L:ministrasMcn atter
tro i virksemhet i sitt fulle omfang. ..vtalen fsstsotter emn 712.ere at

sivile noyske ombodsmenn utpckt nv nin regjering v11. sanarbeidu Tud
do russishe befalingsmcnn for å lette de militære operasjener nj over-
gangen til hel norsk adninistrasjon.
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• Befrielson av Norse cr påbegynt. •



Vi ha-2 hhtt tallrike vitncsbyrd om at den sovjotrussiske regjering har
sympati for vårt land, og Vi In ned begoistring fulgt Scvjet—Samvoldets
kamp mot var felles flende. t er cn hver nordneinns plikt 1. yta Vhre

sovjetrussiske allierte den storst mulige stotto. Eolkot i. dot  nordligste
Nprge hgr inntatt den samme faste nasjonale holdning son folket i den
øvrige del hv landetp cg  det vil også være vtllig til å brore dc ofre og
vise dct samarbeid o, den disiplin sen ar nødvpndig for ksikre seirenu
Jog send r on varm halson til folket i ITorge ned takk for deres trofasthet,
og fedrelundssinn. Jeg gleder nog sannen med det norsko folk over at vi
nh tillitsfullt kan at befrielseL av vårt land or bogynt. ifurigons siste .
fase kan fore mod seg nye vhnskelicjoter cY;- nye ofrep men seiren nærmer
sog dag for dag.

NyMntene fra London fredag 27,A0 kIn 19,5a.  
Vestfrentan. Dritite tropeer har landet nå øye.  Syd—Bovcland i  Taehelde—
nunningennandingon lant sted igår, og troppene har rykket 1-A km. inn i
landet. Ilanadiske tropner støter  fmr-  sydtra for å komme i orbindelse
ne.1 de lgndsatto tropper: Syd for jchelde fortsettor de allicrte onprons-
klagen i Brcskens—lonMen. '32:yskerne har rettet motangren mot britiske
frams-bring vest for ^krenlo, 4.3.1e mothngrep ble tilbhke. briterne
har dr,,vot tyskerne ut av hertogenbaschp og det ttser veldsonmie kampor
i utkanten av Ti1burg0 jlicrtc trwer har trengb dypt inn i dc fiendligo
forsvarsstillinger mellom de 2 byerc
Flyangrep. 1400 tunge amerikanske eg britiske nombefly.krafbig eskortert,
av jagere angrep dgår Hanneverl Dielefold, flistor og I.G•jhrbenindustri
faeriker i Levorkuson. Et bombefly gikk tapt. -buftwaffo satte seg ikke
ttl matverge, Gmfattende flyan,grop ble ogeNforetatt av ijagerbombefly mot
Rhinlgnd og Netz. Tunge amorikanske bombefly i Itulia hdr -mvabet jernba—
nem1.1 Innsbruek ig4r.
U erge, :.Pru .Loskva forrligjor ingcr, n:re neldinger om kampenc 1 Kirkenes,
H ussas.ke fly senket igår 14 tyske skip utenfor kysten av
SlagsUipet TirpitZ cr, cskertert av jagere eg tåkgloggere, ført ira ICT-JorC
til Tromsø, Jin "1r ut fra ht det ehrLlige mhl er Asonfjordon ved Trendheimo
S.kiect er stcrkt skadet.
kistfronten. I Fetsamo—området hur russerne hatt ny framganj i retning av
Ivalo og har tatt en mindre by 90 km. fru (Ionne. !.rige,s,huftigste kamper
utkjempos i kist-:-Preussen, der Gumbinnenp innfallsporton til >jst—Ereusson,
er sterkt truct, I Tsjekkeslovakia rykker sovjetrssisko tropnor fram frh
Mukacevo not Uzhorodp den storsto by i Rutenia. liendOn er nu drevet ut
av storstoparten av Rutania. Russorne har her tatt 18,00 h. fanger på 7 dagor
Italia. Få —dria—kysten hår ontis. styrkor nådd sydbredden aV Rrace,
ïra mi.1:a-rsnittet meldes nn larusom frungang trass i darlig veir,
-Jet fjerne .bsten. 2/3 av den jabanske flåtu er satt ut av spillet etter
sj-JF.flS ved hillipinene, Under sjoslaget ble 51 skip sonkot eller skadetp
derav 1 slagskipp 2 jagerep 5 krysscro eller destroyere. mm rikanske tap:

nindre hangarskipp 1 krysserp 1 d.estroyor samt endel mindre patruljohå—
ter, milerikancrne har utvidet sitt bruhoda på Leyte. Japanske motangrep
mot umerikånske styrker som var Iandet på naboøya :3amar, or slått tilba—
ke, 76 jhpanske fly er skutt ned.
Lngland, Chnrehill taltc i Lnderhuset idag om sitt siste motu med k)tal±n

Ean kom bl.a. inn på '-ysracds håp om u-yoronsstommelser nello n
de 5 allierte stprmakter, nen.0hurc til erklærte at forholdet mellen disse
aldri haddc vpixt bedre enn n!la Sh son. de 3 stornakter erp måt—
te dct were punkter hver synSpunktene var divergerendep men cm da store
retningslinjer oppnådde man full entjmet. Dct viktigste spersnål som ble
dishutert ver Ijolons stilling, FOrst og fremst drøttot nan be pciske re—
gjeri-rre,s stil1ing til nasjenalkomiteon i Lublih. Jcicns fragttdigegrenscr
ble også diskutert. Man bchandlet videro Lalkan—sporsmålct og stillingen
i Frankrike.
I det frifLe danske kringkastins ble dat advart mot at tyskoone i nange til—
T7ITar -17år sereet ryk-Uer om at arrestorto danskar cr i fengsel.
iolk har d, ofte diskutert doros ":-loren og ladon", hwilket bar skaffet
tsk:rne vordifulle indisier. fordmenn bor også ,Ictun opnmurksenme på dette,


