
'23 j"uli I~

FORTROPPEN
KBmp'Jrgan for ungdcm på heime~rontE)n

+ Også vi ~irdet blir krevet +

VÅR KA~ÆP

yi bar rD.:::l.ng~ ve;ktige arglJlrJ.81)ter';mot~ien~enQ Vi kat,l ramse opp ~el"'rorgje~

nln~er eg krlgsforb~telse:r. 1 rwndrevIs,vl kan beYISe u~plyndrlng eg l~
nerlng a v Norges verl1iel' "Alle er enige om at det er' frylctj01ig~"Men slikt bi.ter ikke på fienden.Han er st.olt av sine I'oY'bry'EelsJer og blir

n61?pa røx"t, av Tel.levåg~Bodø,Grini og gestapokjellere. Våre at~EmtBr omnøtlstid,fiendeåk og terror er sy:teklager som laller oss sel v inn i at' vi
rlar det fryktelig~men som overfor fienden gjør ingen nytte$: 'tt-ytte ,c;rjør andre argornenter som nå snart uele folket nå ta i b:i:uk"Det er
terror ILct ckkupa.ntene og forræderne, ingen hensyn mere i kar.aj?enfOl: Norges
frihet cg sGJbctasj e av hver kvinne og ffic1Jll1.avhvert barn på alle frCJrrI~av;..
snitt her heime " ,

B:ruJ~ka.m:Jens h'1rde argumenter og ved dem skal vi tvinge fienden dit vi vil
:ha h.z~m:t,il ywderlaget91iaskoen,og for gestapos vedkommende:til helvetet)DØD OVER DE. TYSKE OKKUPANTENE '
STILLINGEN I TYSK[J~ND " ,

Den 16 juli ble det kjennt at general von Rundstedt var avsatt Bomøvers·t~,
kom;r~1nsie~'endei v~stc V2 fikk de~ første anelse o;n at det gjæret, innen 4en
t.ysKe lec.e.lee~14 Q8.ger senere ble gen'eral von Falkenhausen aVsi:t.'litsom (ten

øverste i B31gia og deler av Frankrike.På Østfronten ble 2I generaJ.e~ tatttil fange etter å fø. brutt Hitlers ordre om kamp til siste patron~FJ.erG affV'

dem bar: ~id8n gjennom nasionalkoT'omiteen for det frie Tyskland rettet -en

åpen kritikk mot ovarkomrBndoen og påpekt for det tyske folk e..t~ tid.a er in
ne ~il å sJ.~rGte fred"ror noen dager" åaen var hØY'ere off~sere~ ~~mlet, til 'k~nI eranse 1,~ten og overkoYill13.!lq.oenble uts~tt lor heftl.g ~r1-tlKk"Møl.6t ut" .•

v).klet. seg t,1,J. karrw mellom de h.ltlertro offlserer og 0PPosls.Jone:n,,6 h~r9'ereoffi~,erer ble drept: undsr skuddvekslil}g.En søkie å forsvinne,men ble flmnet
og l:le!?rettet~SjBfen for gend.arme!ie~ i Aten, som var en av de ivrigste 5. _op'·

POS1S lona!! er Iorsvunne"G og antakelIg drept~' '-
Sarntld:Lg f;iOln, d.ette skjedde t~ls~isset situasj?n~n heime seg~Tallet "9å f01ksom ~1~ :~lenr·~·(,t6t steg og 18 JUlI ble. det uofflSl.elt meldt' ove~ stockholm,

at HIlP.ler hadde ratt nye utstrakte fullmakter oDen 20 ble det sa l"Bttet et '
,aens8.f3j onel ~ bom?eattentat mot Hitler i hovedkvarteret i Berchstedsg~,rd.ene·

Bomben ek~:pJ.od6:fljebare 20 meter fra l1am,men d-esverre ble han bare saret.,1Jm
natten te,lte Hit·ler~Gørimg og Doenit~ ingen for' hær'en,Keitel er :i. hrJved:'· .kvart8Tfrt",rJen forble tt3,us.En mindre klikK avsatte offlserer.deriblo.ndt l'1.')en

ay de f[,8S'C l}e:r;ømtetyske ,generaler, b~e beskyl~t for a~ten~at-e~ og H~m~e~'fIkk clj.rJ00i31S 1on over heImehær og heImeluftflate for a ala 'ne(l den .lnn.nd.re"

kl~kken,:t BerGhs~ed~garden hersker uklarhet om situasjonel1,m~ld~1:' d:en 'tyskl?
frlhetssender AtJ,.antlC "Man antar at ku-.Qpmakerne,som etter at·IJencatet. b:A,,x' ,

~nnet en ~egj eri~5$ har vidtforgrente Ior~innelser v~d frontene og, bakd.Bm~
TIl de al~ler~G ~~r.bare rvkt~+ og.motstrldend~ m~~dlnger~meh IDall lmøt6permed Spem'llEg utVIklIngen av sl"tuasJonen.De to farlIgste fIender av' demolcra-

tiet~junk:eroffis6rene og hitlerfascistene er i kamp innbyrdes fra de )~0ter~ete lorp9ster til i hovedkvarteret fl .,'..... : ' .L' '

En revcilt av de t.ysl{~ gen~raler har stor betydnulg n1l1~"1tært._p~LJrJ"DGt ere~ freclsopprør m\'d t1'.a1. a fa ~lu:tt pa den lqdeleggenae k:r:-lg.•P~lJ.T,~.skty.-tr of - ,
flse:.:sreyolten mIna,re bet yclnlDg o De tyske Junkere. har SInt: planer .med .• d.et

tyske falk og Olf de er i samsvar med de, demok~atlske alllerte kr.lg~.n:l.l.,e~~
et stol"t s1J01"'srral.,Detyske gen.eraler har alli!ld vært motstÆl.nd.ere av fO.l.Kets
frihetjog ae~es ~redsrevolt er neppe et frihe~sopprør~Bare.ved at de demo-?krati~1te ma~1seT;'først og f~emst de tyske arbeld~~e,. kommer l beyegelse for a.
opprefete et frt:E,t ~demokr~tlsk :ey~kl~,nd under al.L;,terl ~ol}trol1{±;~ande~ be-

nnende <mpgjø:r med n~zi~~en bIl tll hva alle håper:Krlgen b-,;-lr sllxr,t, og,

demokra3jlSk 'l'yckla.nd ~pprettes hvor hverken storrnan."1sgale JQ'1k ert; eJ.ler'korpøraler h8.r 8,rbeidsmark til å kJ{lne begynne en ny krig"



HVERT,.laDE SKIP TI1 NORMANnI BÆRER, DET NORSKEFLAG
,.K RI I G EN .' . ...
Pa øst~rortten skyver den røde arme front~n ras~ yestover' og har ·i .l~et

av de sIste 28 dager begynnt 9 nye offenslver.Pa Flnskefronten raser k~
pene i urskogen nordvest-for Soujårviosjøen og sovjett~pppene.~kker la.ngsom fram under ~er mann mot mann.Qnlag 40 steder blIr oefrlda·hver dag.

På ~en b~ltiske front har den røde arme erobret Ostrov.Sovjetflyvåpnet ogartIllerIet knuste de tyske forsvarsverker som org.Todt hadde brukt 6 mnd

å bygge~ og det røde infanteri~t· støtt~ bare .på et fåtallo.overlyvei1de sol
dater dB.Dyen.ble stonnet.I _LItauen &-r sovJe~troppene pa stadIg ftere
steder over. N]emen"Slaget raser med Ator for~l treIse !Ler.ger. sør star denrøde anne mIndre enn Il krn fra øst Prøysen.Pa Den kVIterussIske front
rykker sovjettroppene etter de opprevne tyske troDpe!~<&Jernbanen Bialystok-'
Brest Litovsk er ~v6kåret og den røde anne står I~O kr1 fra WaesjavauBia
lystok og.B:rest L~tovsk er !]å utflankert og faren for fullstendIg 'olnriOO"

. np1g og 'ElllntetgJøre~se stIger for hver tIme .Lenger sør har den røde anne
pa 60 Kmbred front gatt over Bug.Denne elva er sIste illlturlige forscarsl
linje før Weiyhsel som går gjenno~ Warsjava.~ Pagsordren.den 22 juli meld
te J~sef ~tal~n at Chol~ var befrIdd av ~,rsJal RokosowklS styrker.Fram~
mars~;n §ar Da.mot Lublln,74 km lenger ve$~.Lenger sør fortsetter slaget
om Lwowog sovJettroppene slutter seg sta(hg tettere sammen om byen. Vest
for Lwower den viktIge jernb~n~byen ~rzemysl befr~dd~I Brodyg~~en blir
restene av de tyske ~ropper tlllntetgJor~.T~llet pa f~,ng8r stl[~er rasl~tc
langs h~l~ fro~~en l ~st er væJ?et ~unstlg for operc:-SJonme ~I Jl]0:rrnanch
har det lmldlerGld strIregnet tIl hInder for de a.lllertecAiJ taldIske grun
ner bl~ et.lite sted 9~pgltt nær hØYde 112 som er på de all~ertes hender.KonsolIderIngen av stILlIngene fortsetter .Det taktIske flvvapnet har de ..
siste 5 ORgel' rettet 25.000 tokt mot fiendene1~1 var blanut annet 38 jern
banesentrer i ~rank~ike.og ~~lgia.Den ~ flystyrken og FUlF fortsetter sine
armgrep mot olJ eraflnerler .DIsse lk'1.rna vart l 10 uker" .

I Italia står de allierte 6 km fra Pisa som er det ve·stlige bol verk i den
"gotiske forsvarslinjen"· Pisa-Florenz-Remini eFra Floronz står 5 eg a arme
22 km og langs Adt~aterhav~kysten har de ezllierte rykket fram 25 km fra.Ancona 1 ncrdvestllg rettnlI}gA . .. .

Ba~.alle frontene raser friskarekrigen~Den røde ?-rrt}e~ spesialutdanhete .
panJlsantropper har vunYlet nye store seIre under heftIge kamper.Under' dentyske retrett ved Bug holdt ae ? større bruer og hindret fier:den i å øde
legge dem.Den røde arme kunne pa ~ av dette øke fra.mmarsJte~oet ogomrInge store tyske stryrker.I Frankrike har Markien fortsatt sine operasjo

ner mot sambandslinjene.I uka ble telefonforbinnelsen Paris-,Berlin brutt
som følge aven heldig.operasjon.I Italia mindre k~perllI~esselrtng har gittordre om at 3 lokale gIsler skal skytes for hver sabot,asJ8handllng~I Jago-'
slavia fortsetter kampene overalt og fienden lider svære ta]?

I Stillehavet er amerikans~e tropper giitt il?-nd på øyfe~tnH1€?,en Guam et~erat øya har vært bombardert l 19 dager av flyvapnet og flaten&~otstanden ~

begynnei'len var sla'kj,men etter som amerikanerne tref1~er irmollJer mker den~Tapene er moderateo~'ra Saipan er Bonin~Jene,900 lan IrR, ~~paObombet for

f ørste ~ng fra ~and!. . . .. .Den allierte off enSl v par vart lover 70 dage:!;' og. l løvet ~v de:t).netIda. ~r
700.000 tyskere drept~saret eller fanget,det VII Sl et 1jap lor hltlerfas~ls~
tene )Jå 10.090 mann hver ~g. Neqerlaget er nær) de ~yske g~ner~ler vet det!
og selv om HItler reddet lIvet Ganne gang,kan han Ikke I'sa.de Iysklandg .SIS'r~j FRA TYSICLANTI . . .. .

Situasjonen i Tyskland. er er:nå innhy11et i tåke,raen intet tyder. på et HIm'
ler har kontroll over sltuasJonen.Leaerne er utenfo:r h~,~s blodhuna.ars rekke

vidde og bar forbinneIse ved alle fronter. og alle mllll'tæro sentrer. I Syd- .
Tyskland 0ar det ras~" b:;.mpormellom av~ellYlg~r av hæren 06...ss.nTorsdag for- . t
søkte offIserene a tIlrIve seg w.akten l Berlln,men h.J.8 sle. tit e~JlaSSearrestasJo·
neI' av arbeidere og ,?ffisert3r i by~~.Wkter oV8r'p~oc~h.oJm molder E?-t Kes~el·
ring og 2 generaler l 1'11.nsstab er arfestert" (RE'l T1LSJiJ .J:a første slde star

det 16 juli i art.om Tyskland.Skal være 6 juli.Bomben eksploderte 2 meterfra Hitier" )
ADVARSEL , .

I august vil der bli stort annlagt 'Qasskontroll i Horda.1cmd,eyenr,uellt lforbinnelse med rassier •Vær på vaI~t "eiere utover land~)bygd.a og l skogene.


