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MASJON—SAMHOLD
rtg ned de storstilte.landgengeoperasjoner som har tett ain begynnelee  p4  franekekyse

ten  6  juni,er krigen kommet-inn i siete og avgjørende fase„Det er frigjSringen fra okkue
pasjam.og ramityrrani.som endelig etår for elSren.
I anniedning invasjonen eendte general Sisenhower  ut  en proklamaejon til befolkningem
nl1er okkunerte land i Veet kurepa om å stStte de alliertes operesjoner på alle Mullge
måter eg-følge de innetrukeer som blir giti  av  everkommandoen.t tileluttning-til denne
oroklamaejon holdt kone Haakon eamme defren'tale til det noreke folk,om-damen etter,den
7de juni,talte stateminister Nygårdevold,/ alle diveeoffisielle erklÆringer var det en
whErk• aPpell til alle gode patrioter om å atå eummen i denne•avgjSrend tid,Det er.en
plikt for elle gode nerdmenn og alle organisaejoner på heimefronten å etablere det n$ d=-.
  endige,rraktiske eamarbeid som kreves for.å leNse alle  de vanekelige oppgavene ifnrhin =
neise red krigssituasjonen,Det ekulle synes overflSdig i nevne dette erreki4t,felk flest
tar det som en selvfSlge,Når vi allikevel gjør det,Og forhåpentlig for siete geng,så er
det fordi det innen heimefronten deaverre ennå er noen få mennesker eom matarbeider et
ivrrt eamarbeid med,or eår mietro og uvilje mot,naejonale grupper og organisasjoner hver

rlet ogek_arbetder kommuniater,bet bUrde-vÆre-unSaVendig—&-preeletta-at i-denne situasjon
er det likegyldig om en go* patriet  er -kommuniet eller ikke,det avgjSrende er. am vedkome
mende en villig til å MjSre en aktiv inneate 1. kampen for frigjSringen av landet Vårt.Vi
vil så alvorlig vi kan henatille til dem som framleis understStter 04 slik eplitteleee=
  r1,e1C,om å slutte med. .dat,Det bare gagner fienden_og-artil direkte skade i fridonastrill

51-e.•Den som idag leemet hindringer iveien foe en virkelig samling.ai alle gode nordmenn,
rå- s-arseg et tungt annevars

OG HEDEFRONTEN
pen demer alle gode nordmenn her sett fram til med elike forventninger er endelig kemmet,
invasjonen er hemynt og befrielaama_time er nær.Alle landemenn må nå enarest mulig gj*e

ferdig red den vaneferestillingen at det bare drier  eem  .om nervekrig.Denne gangen er  
det  bledig  elvor!Og ingen må lulle seg inn i falske og skadelige forentillinmer'om at -
invasjenen bara gjolder Frankrike,eelv om landatigningene forelSpig er begrenset til kye=
ten av !gormendi31 må tvertimot vrre forberedt  På  at landeati in er kan finne eted når .
som helot omså på norskekyeten, • -
Med-slike nerseektiver er det klant.at ognå arbeidet for heimefronten vil få en noe
annenkarakter,Det er4bsolutt nyldvendiatalle nanjonale erganisaejoner og motetandae
Trupper arbeider t Overenestemmelee ned våre alliertee millitrre pperasjoner,Innetrukaer
em ordrer fra.overkommendoen og regjeringen må f¢lges hurtig og nhaktig av alle gode
nnrdmenn,Det er vår plikt å eSrge for at alle eliko innstrukejoner blir kjennt og fulgt,
em  dette blad vil også bidra til dette etter beste evne,
Den allierte overkommando venter av eee at-vi alle seffimeri på en eller anner måte tar--aktiv del i frigjøringearbeidet,Og alle gode  isatrtnter—¥ 7—bge4 villtge til å være med•

1.1..en for å kunne sette heimefronten i etand  å  epille en ro1mka1igbetydningefull rolle
under befrielsen av landet krevee det  for  dit—føretetergandeatjon,for .det annettorgenteae,
ajaelog for det tradje:organieaåleq,Prihetåråd bevegeleen mifullfSree_ogreamatere.-4  --
naajonale frihetekommiteer i hver eneete bygd 1. landet,Dette  er  en nSavendig forutianing
for åkunne lede kamnen.mot fienden i alle former,trekke.alle landemenn medpepre kjennskae
pen til overkommandeens innetrukeer blandt befolkningen og treffe-praktiske foranstaltnine
gertil at innstrukeene blir.fulgtipå en  eftektiv  måte,

dette.numner av bladet vil Vi-ftefrre innholdet atfle-jiiktigete avaniit av et trykt
innetruskejtnehefte,utgitt av den allierte overkeMMando og kaitat ned fra fly,SSrg for
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:CSIGEN
Den tyske propaganda.har ikke hatt Sà  mye å bygge påi defi senere tid.Det

nqnsvy2 "antiinvasmelige våpen" gges de rene uules Verne romaner..dantasien skal erstatte .åpen" har den atoff for-Iang over det "hem-

realitetentdet 'hemmelige:',"nye" våpen skal settss opp mot .de allierte herre-
rjøami i lufta,nederlaget i. Italialden annen frOnt og ubåtvåpnets fiesko.
nen Aore tyske hermelighet er et rakettdrevettradiostyrt fly med-hastighet
sgn en alnfinnelig jagermaskin.Lengden or 8 mater og vingesennet 5..liverken
rakettdrevne eller radiestyrte fly•er neen.nyhet,og•de aillerta har• hela .
tida vært ferberedt på.slike anpgrep,I en utenrlkskronikk i vinter kom til
døme Arne Ording inn pa spørsmålettog.g en nøya redegjtrelse fot det "nya"
tyEke våpen etter opplysninger fra britsk_hold.Denne nar vist seg å stemne
forbleftende. •

Det nye våoen ble satt inn for første gång natt til fredag eg-har Sj.den vært
I virksomhet over Storbritania.Det skulIe synes  naturlig at det  var  olitt
natt inn.på invasjonsfrontenthar er det at krieen blir avgjort.Tvskerne har
imidlertad satt dot inn mot den britiske sivilbefolkning,og håpein på et
sammenbrudd av den britiske heimefront.Det tapre øyfelk mr greid a bære
de tunge dager da det sto alene og nestan forsvarsløst Wt on overlegen
fiendtlig k-igsmaskinfog.vil med letthet klare dennapåkjenning.Anngrepdnaer
av mindre Målestekk ann 1940,og-i forvissning em at effektive motforholds-
rygler snart blir tatt i brukpavventer de allierte-utfallet av Tysklands
siste store kraftannstrengalse før nederlagat: " antiinvasjonsvapnet ".
Noen innflytelsa på invasjonssiaget har dette ikke hatt.Pa'hela den annan

front xjwiper de allierte seg frmn og alla de tyskeforsøk på å- stanse og
fordrive de allierte armeer blir knust av flåtentlUftVåpnet og panservognene.
,iønds.g b1D maldt at de amerikanske tropper har kjampet sag-over Cherbourg-

lvøya til ddns vestkyst egisolert de tyska stillinger og 3 divisjener på
nordodden.Amarikanernds tap-hittil er 3200 faine og I5.000 aårete.

OvJr hele bruhodet hvalver dan.allierte "flyparaply" segtmen daninktelige-
±lvinnsats har har ingan hemmande innflytelse-paden gigåttitke luftoffensiV
riiot mål i f-Atninsen isiropa„Hovedinål har Vært basenafer de radiostyrte fly
o fabrikker for IraMiStilling bg rafinering av syntetisk_olje.Berlin og
laris h.92vært anngrepet i uka.

7rankrike slåss partisanene heftis mot fienden.De tilføyerham alvorli-
ge rrap og binder store stVrker SQ2 sdrt trengs andre stedertførst og frsnast-
1 Italia.der sar det Ut til at de tyske tropper går Mot kataStrofen.De
allierte ar trengt fram til PeguriatI50 kanord for Bomatog truslen mat -
21..,ndens østflanke er øket ved at allierte'tropper rykker rett østover
'nerfra.A øya Elba er franske'tropeer gått iland ogahehersker fle. etter hef-
tlge kr.mper På det nærmeste øya.Den 8 arme har»groonådd• kontakt med

LIT,,rclsgnropper.Disse har lettet den alilerWforfølgelse ved å- hindre
ilenden i å sprenge bruer eg veier Oak seg.1 nord-er-deres innsats øket
de alliertie nærmor seg.I TrIestiområdet er-en.fascietgarnieOn tatt til fan-
ge.
På andre siden av Adriaterhavet fortsetter marsjal'Tito sine operasjoner

mad hdl.Ved Cetinje i gontenegro har rast.et heftig s1dgtmen.Tienden'ble:
d-gevet.nt av det befrIdde'-område etterkha lidd

nar slovenske.partisaner hatt framgang etter heftiga kamper, .
jog-eslaviske frihetskjemeeres seire og heitemothar påvirket en fiendt-

lIg eeneral til å-slutte sag til Tito ned 1000 mann.Fra de andra Balkan-



staterlsærlig fra Bulgaria kommer ag nye tropper tdl  partisanene'd selve •
Belgaria raser.heftige kSper.De bulgarske friskarert styrke er denatadi-
Fe  tilgang  på soldater som deserterer fra armeen.I Romania er bønderne
ee.tt  til veenet opprør mot fienden og har igjen utført en rekke heldise
aksjoner.Patxiotene her samarbeider med den røde arme og forbereder sin
innsats i landets befrielse sammen med russetneiDisee stå oppmarsjerti
sør og venter på stemalet som betyr storm mot Hatlerfestningen fra øst:,
t,etå  er det bare kee,eer i nord hvor den røde arme kjemper:for å uskadlag-,
gjøre vasallsteten 1innland.Landet-har fått advarsel pa advarselaen de
utensvarlige ledere 'rex valgt å fortsette kampen til den bitts elUtt ammmen
med Tysklend.Pe det earelbRe ness'er Mannerheimlinjen gjennembrutt-og
den røde aeme • eieuriS forsvarsverkermindre. enn 25.kM fta b en.Len
or blitt kreit:w .Xeivasta eller Bjørkgy er erobret.Finnene
overaltyte eotstand i sine stillinger.Den russiske flåte har
ofte  greeee  eionnne med stor virkning.
I det -±"; • eeerikanske tropper gått iland på Saipangya og  opp-

rettet har det vært mendre virksomhet til lands.Ft
kraitig  eee  -i,orsdAig rettet mot stalverk i Japan.Enny:ggantlek
flytype bre for fe:eete gangbrukt til denne operasjon.Flyet er Ij  gang
store, som de flygende festninger og.tar 3 ganger sa ster bombelast.Dat
Veier mellom 50 og 60 tonn,har et vangespenn pa 50 meter og aksjonsradius
på 5000 km.
LIVE RSE •
Den politiske situasjoni Finniander på grunn av den røde armes offensiv
blitt ytterligere tilspisset.For 14 dagers tid  siden  var Tanner i-Stockholm
for å søxe å tå istand forhandlinger.Han Uttalte der at det vat Ryti' sum
hadde skvlden for kregen mot Sovjetsmmveldet eg  at Mannerheim var den dri-
vonde kraft for å den til å fortsette.Det meldea fra' Finnland at Spen-
ningen mellum østereierne og tyskerne er øket.Flere ateder er det kommet
.tis slegsmil og eeieeder.
Den fineke seFeifieen i Washinston og flere andre finner er utvistav USA
for å  ea  forøvet 122-eilinieer til Skade for de allierte.De er under poli-
tioppsikt til de ved ferete annledning blir sendt heLM:
En tysk ss general og  :leyere se offisererer:avsn -sovjetdanakitol d'ømttil
døden for krigsforbryteleer.De er  direktng-indirekte skyldig i tyrdetier
av 200.000 ruseere i Odessa,i ødeleggelsen av 2000  kultUrbygnanger  i. Odessa
og i raseringenew 3000 kollektivbrUk.

Skerne har gitt erdre um at 3000 jøder i en angeleir i Schlesien- åka1
fores til gasseamrene og myrdes,De allierte påpeker i denne annledning at
alle som derekte elLer endirekteer med på denne udåd vil bli stillet for
ratten og dømt etreke seiren er vunnet.
justiemenieber 7c14 har i -forbinnelse med ungdommens kamp  tet At og
a:beidsmc :1-j  i t ut en kunngjørelse over London radio.Den er
rettettil er ansatt i kontorer sum utskriver til- ATog
arbeeds:eee n pIi1  er med alle midler a sabotere adminastra-
sjonsapea:et jirektiver for derved å hjetpe landets ungdom met
fiendeeje etter dette og utskriver ungdom til AT  os  are-
beidsmobil: Hc.rt seg skyldig i landsforræderi08 vil bli Straf-
fet.Pol e eom medvirker til arrestasjon av ungdommer
BQM føleee eeeeeee  eeekettparoler,vil likeens bli rammet av lovens
fulle
Til 26 eeei  ee eYe9 rerske patrioter offieslt dømt til 404an-qsmyrdet.De
roper-p4.nevn ogeri ekal gi dum den,DM  OWELDE TYSKE-0-WPANTEkl.



at'bladet kommer flest muliegode nordmenn i hende,Det er absolutt n vendie  ae  innetruke
sene blir  leet  forståte ev allee. Selv de aon til vanlig ikke leser bladet må hjelpe
til med å npre det•Det er idar en nauicnal likt,Eller som everkonmandoen .uttrykker det:
"Allt Icen hjelpe til med å epre de illtgale avieenee"
AV OVERKOMMANDOEES TRYKTE  vEILEDNIEO,
I Forordet heter dmt:"Dette hefte er en veiledning for alle.gode nordreenn•De av dere som

tilhdrer an enevarlig "illegal" organisasjon,må ikke,vente  å  firne innetrukeloner i dette
hofte om eerliee oppgaver når tide er inne,3like innstruksioner vil dere  få  gjennom der
oreareeeejon dere tilhørerelen vi,deres allierte,trenger alle gode nordmerne etdeteelike
nå meret som dere trenger råd og hjep fra ose,Derfor.er dette heftet stilet til hvertg
en tev'dere• . .-
Hensikten med dette heftet er å forberede dere på frigjøringen av Norge,og når dern har
lent det,skulle dere vete istand tel å. evare  eå sin gramålet:Hvorledee ken  jeg gjigre mittt

tida er inne vil vi be dere gjdre fellee eak med ess for å sikre den frihet dere har
lengtet etter i de år dere har vært under tysk styre,Dere vil få Innetruksjoner og red
gjennem &en brittske og amerikanske kringkasting og i flygeblad eom vil bli slueoet ned .
av v&rt flyve-en,
Dee cr ineen tvil mn at tyskerne vil foreSke å skape forvirring blandt dere ved å epre
ferfalsk&e innutrukejemer.Bli ikke  ledet  oå  villeporeHvis dere bruker eunn fornuft vil
dere kunne skille de faleke fra de ekte,Ruak  se  de trykte ennetruksjoner som vi eender
dere vil bli bekreftet ay  våre  radieeendere•"
Kamemrådetr
"Dore få ndyaktige innstruksjoner av de allierte om hyordan sivilbefolknineen nkal
forholde.seg i kameoerådeteitort tett vil inldlertid terenget I Norge begrenee kemeonråe
,det til bestemte distrikter,og  deetvi“kke  være vanekelir for:eivile å unngå fare ved
e  trekke seg ut av detae områdetelvis det for eksempel er kamper p& et stedevil,befelknine
ren kunne komme sez i sikkerhet ved  å  flytte ct stykke-langs kyeten eller opp i dalsider
og fjell,Dere vil i alle tilfeller vite hver tyekerne har sine forevareannlegg,og dere
bdr helde dere vekk fra dem,Hold dere.så vidt råd  er  borte fra veienee
Flytt ikke for laegt heimefre,Huak.et kampene kanskje kan bli av kort varighet,og hvie
dere oppholder derer 1 nærhetenken dere elytte heim etter et midlertidig framer eg finne
et  dere  boe  bak de allierte linjer,Hvis dere drar for langt vekk,ken dere risikere å

_kornme i flere'kampområder,"
Fiendtelgeakslon mot sivilbefolkningen,
"Det er sarnynlig at fienden Ved terroraksjoner vil fors  å  legee hindringer leveien

for noremennenee plaber om å hjeIpe-de_tleierte,Def-Y11—kenekje bli maeeeerrestaejeeer,
tveneen evakuering tv beirtento områder,marisedeportasjon egeeereateejon evegiselere".lanleee
motforeeldereeler mot dette,Hunk at et fritt Norgeeril-he bruk for deg.
Feriu du eitter  1.  en vektig stilling,som læge,ingeniSr eller om du har innflytelse
aireritet,må du unngå å bli arrestert-ved å gh i dekring,Forbered et skjulested med en
gene,Hvie du er giftebdr du tenke ut etetepholdested for bone og barn innen en omkrets
ev 10  tel  15 km fra der du bor_Hvie alle ried . innflytelne eller  i  rekkeletillinger har
tenkt ut et nkjulested,og hvmr familje har'et sted de kan reise til,og hvie tyskerne og

folkeregestre"tae under behaneling" eller "mintee",v11 fiendene forholderege-..
ler mot det norake folk vanskeliggjSree,om ikke umuliggjdree,Husk at tyskerne ikke ken
kontrellere befolkningen uten ved hjelp av norek politi og adminietrasjon,De someer enne
sett i politiet og adminiotracjonen,behdver nødvendigvis lkke å vere 9uislinger,men i den
avgjørende perlode fSr frigjøringen vil de i ennnhet være deagerate forrelere hvis de
Melper tyskerne i deres terrereksioner,Dere må gjSre det klart  for  enhver norek politle
menn eg offentlig tjenestemenn at forbrytelner met landsmenn.vel bli streffet med hjemeel
de forrederilover som Don noroke regjereng har uterbeedet,OgSverehan.enn-mdtte.prdVe

å glemme seg Vil han bli funnet oz ddmt,"
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