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R ,A M.

Onsdag, 16. august 1944.

U. B. BERGEN
Pass  epp !!

Ms.

Nye tiltak for å tvinge igjennom mobiliseringen forestår.
Vi må  ikke slå oss til ro og tfp at tyskerne har oppgitt sine planer
om mobilisering av vår ungdom. Det . er kanskje nettopp det de venter
på for å foreta et kup. Slik har de nylfg gått fiam i Latvia og
Holland. De ventet til guttene var venut tilbake til sine hjem og
sine arbeidsplasser  og sa  slo de til. Vi må ikke la oss overraske. -

Marthinsen og Astrup har nylig sendt et skriv til arbeids-
formidlingen og politiet med direktiver for hvordan eu skal få tak i
den som ikke har møtt. Skrivet lyder:

Herr distriktkontorsjef.
Følgende overenSkomst  er  inngått mellom Lederen av Sikker-

hetspolitiet på den ene side og Riksfullmektigen for Arbeidsinn-
sats på den ennen side:
Vedrørende avhentin_21g. forfø_yning  overfor_elsoner som ikke
etterkommer2å1eLl_gftt av den dfrentlfge  arbeldsformidling.

Hvis en person ikke mater ffam etter å ha'mottatt pålegg
etter forordning  åv.9/7-41,  går saka med gjenpart av•palegget til
.nærmeste politimyndighet som straks avhenter vedkommende hVis han
er tilstede og bringer hum 1. til arbeidskontoret hvis _eålegget
gjelder arbeid hvor legeundersøkelse er påbudt.  2.  Direkte til
arbeidsstedet sålremt legeundersøkelse ikke er pabudt.
II Er vedkoMmende ikke selv tilstede, men derimot pårørende
av hum, opptas kort forklaring orfårsaken tfl hans fravær  fra -
heimstedet og-h= han befinner seg.
I. Er hans nåværende oppholdssted kjent, går saka til politiet

det distrikt han oppholder seg  for tilbakeføring.
2. HviS de parørende•oppgir ikke å kjenne hans adresse, pålegges
de  å skaffe denne iunen 3.dags middag (avhentingsdag medregnet).

a. Såfremt adresse skaiies til denne tid overSendes saka til
vedkommende politimyndighet som nevnt foran.

b. Blfr edressen av de parørende ikke meIdt'til politiet,, eller•
vedkommende ikke finnes på den oppgitte adresse, oversendes
saka til statspolitiet sOm tar standpunkt til om forholdet
skal behandles som flyktingsak (beslag, inndragning m.v.)
Når statspolitiet har tatt stendpunkt til saka, meddeles
dette vedkommende arbeidskontor sammen med oppge.ve over
tilstedeværende husstandsmedlernmer je alderen-18 til 55 år.
krbeidskontoret går  så omgående  til  utskrivning  av den  aV de
pårørende som ansees mest skikket, hvoretter veekommende av-
hentes og bringes til arbeidsstedet

Såfremt statspolitiet har funnet at en sak blir å be-
handle som flyktingsak, eller vedkommendes  opphOldssted fkke kan
bringes på det rene, sendes melding til forsyningsnemnda i deu
kommune hvor  vedkommende sist  fikk sine rasjoneringskort om at
ytterligere rasjoneringskoft ikke skal Utstedes.
III Hvis-vedkommende, som er gitt pålegg'eller hans pårørende
ikke  påtreffes av politiet, forsegles leiligheten til saka er
wermere undersøkt.
IV - • Hvor det gjelder pereoner som  lalUater å  etterkomme på-
legg som arbeidskontoret  hur  gitt etter forprdning 2.7/5-41 om
arbeid i jord-  eller skogbruket,  utferdiges nytt pålegg  etter  for-
ordning  9/7-41,  hvoretter vedkout=ue bringes til  arbefdesteeet.
V • Hvis.arbeidsgivere (bedrift.ei).unnlater å oppiylle ein
opplysningsplikt (jfr.forordning  9/7-41 5) blif forholdet å
behandle som statsffendtlig handling.

OslO, den 18.juli 1944.
Marthinsen (sign.)  AstruP(sign.)
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Hele det norske folk må være på vaktl Mobiliseringen er

en sak som ikke bare g4elder dem som blir innkalt, den gjelder hele
vart folk. Vi er alle like nær til å ta konsekvensene av motstanden.
1) Den som er innkelt til AT I  til ai-beidsmobilisering eller arbeids-

innsats skal holde seg borte fra sitt hjem og sin arbeidsplass. Han
ma  ikke oppgi sin adresse til familien.

2).Alle må hjelpe dam som søker sikkerhet på alle måter.
3) Lele folket må være i alarmberedskap.

Nyheter i uken.

FRANKR1KE Hele den tyske front i Frankrike vakler, og særlig er
situasjonen kritisk på den vestlige flanke. Situasjonen er

nå meget nær den samme som den var for de allierte i 1940 under
tyskernes stormløp mot de opprevne allierte styrker. - De alliertes
tap i Fiankrike er 30 ganger mindre enn ventet. Den 6. august tok
krigen i Normandie en sensasjonell vending ved at det amerikanske
tankvåpen feiat over store områder av landet som en lavine. General
Bradleys ordre lød: "Kjør  pa  så mye materialet greier og gå utenom
større motstandsreder som det etterfølgende infanteri vil ta seg av."
esultatet har i sannhet vært overveldende.  Hele  Bretagnehalvøya ble

på uhyre kort tid skåret over etter en linje fra Caen til Nantes.
Opprenskningsaksjonene begynte straks på halvøyal samtidig som
motoriserte avdelinger.rykket fram mot Brest. Under dette framtog
tilbakela de 13o km på 24 timer. De østlige panserkiler inntok saiiinio
dag Laval og Mayenne. Flyvåpenet understøtter stadig kampene, eg
herjer de flyktende tyskere langs landeveiene. Veiene er overstrødd
med vrek av alle slags kjøretøyer, tanks, krigsmateriell og drepte
soldater og haster. Tyskerne overgir seg i måssevis,. -og det hender
ofte at eu enkel korporal må ta zed seg opp til 500 fanger alone. Det
hender også at tyske offiserer på æresord fører sine tropper til
næremeste fangeleir. Fangene er meget misforwyd og skuffet over den
hjelp de har iått av die Luftwaffe. - De allierte truer nå hele den
tyske styrke som opererer i Normandie med et anfall i ryggen, og det er
nå helt umulig for tyskerne å sende forsterkninger vestover, da alle
jernbaner  og  veier er utsatt for et intenst luftbombardement.-

General Eisenhower har overført.sitt hovedkvarter til
Frankrike da operasjonene nå antar slike dimensjoner at det er umulig
a  fortsette ledelsen fra London. Den 11/8 åpnet englenderne et nytt
angrep over Orneelven. Amerikanerne  rykker  fortsatt fram inne i landet,
men da da ikke nytter sine radioapparater  under  framrykkingen, er det fa
opplysninger en får om deres bevegelser, men de skal være rykket inn i
Chartres, omlag 75 km. fra Paris. De som rykker nordover,fra Le Mans,
har tatt Alencon.

Du allierge rykket alt i forrige uke inn i Nantes og Angers,
og byen Paimboeut or også tatt. - I Paris er der innført portforbud og
tyskerne anlegger tanksperringer og piggtrådhindringer i gatene, De har
flyttet sitt hovedkvarter ut av byen. Over  Alencon  har  de allierte fo-
retatt en omgående bevegelse mot Mortain,  hvorved 20 tysko  divisjoner
står i fare for å bli omringet. Mandag ble det meldt at  de bare  hadde
en  liten åpning på under 30 km. som de kan slippe ut av.  De eneste to
landeveior  de  har igjen, ligger under alliert ild og,luftbombardement;
de verste hittil under krigen. Det amerikanske  fremstøtet  over Alancon
gikk så hurtig at  tyskerne  ikke fikk tid til  å ød•legge  bruene  etter seg:
De står  no  i  Argentan.  Kanadierne gikk mandag til  et voldsozt angrep
ved Falaise etter et  luftangrep  som om mulig  overgikk  alt en  har  sett
hittil.  Tyskernes hovedretrettveg er stengt i og med at  de allierte
står i Argentan. 115.000  tyskere  er tatt til fange i Frankrike siden
6. juni. General Eisenhowe:c sendte mandas ut en dagsbeialing til de
allierte soldater og offiserer: Allierte soldater, flygere og  matroser
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har ved sin  utholdennet og dyktighet  skapt on flyktig, man stor mu-
lighet for en strålande sait,  langt, langt størra ann tidligara i
danno krigen i vast.  Han  anmodat hvor onaste flyger om å yto sitt
allor ytterste for at  ikka  fiundun skulle slippe ut,  og matrosana om
å gøra  sin innsats til sjøss  såledas at soldatana kan få  kanonar og
alt dat da trangur. Fiandon må ikko få at øyablikks  ro, og han md
baro få anledning til å ovarlava krigon ved å  gi sug  ovjr. Vi må ik-
ka oppgi an tommu jord vi har tatt, og fienden må ikke slippe igjunnom
da  lin4ar vi  en Gang har dannet. Dan uke som kommer skal vi gjøra til
on stralanda og fruktbar uke for oss og an skjebnasvanger uke for fi-
endan.

ØSTFRONTEN. På gransan av 55st-Praussan står russarne nå fardig til
storangrup. Do har druvat kraftiga kiler inn i da  tysko

styrker i Estland og Lettland og arobrat byan Worro vest for Pskov.
I Warsjava kjamper polakkene med dan størsta anargi og har bafridd
flaro store områder for tyskere. Russurna angripur byen ogsa fra vast,
og framskutto russiske styrkur står nå 17 km. n.v. for Varsjava. Rus-
sernu har nå hånd om oljekildene i Galizian. De har orobret Sambor,
Borislaw og Dobramil som ligger ved inngangan til passat ved Karpatona,
ogdarmad ligger passat åpant.

Sidan da:1 stora offonsivan tok til i sommer, har russarnu
befridd  3.335.000  km`. - Faldmarschall Paulus som ble tatt til fanga i
Stalingrad har nå for førsto gang latt høra fra sag. Han 4ar hittil
ikke hatt forbindalso mad frihatskommitonn i Moskva, men har nå rattat
un flammonde appall til dat tyske folk om a kvitta seg mad Hitlar og
få en slutt på den  håpløse  krigan.

AKSEMAKNE. 4 guvernører i Sofia og en hul  rukke høytstdanda ambods-
mann i Bulgaria ar avsatt av tyskarne fordi  da  naktat å

ottarkomme  ordre om å bryte dan diplomatise forbindalsu ME:LI Tyrkia.
Også Ungarn og Romania har naktat å ottarkomma tyske krav om å bryte
dan diplomatiska forbindalse mad Tyrkia. Tyska trop.per trokkas nå
ut av Ungarn og Romania og sandas til Polan. Bagga land har prota-
start overfor Tyskland og henviser til dan storu krisa landana befin-
ner sag  iå

ITALIA. Mildingune  fra  Italia har  vært svært  sparsomMa. Florans blo
rømmat av tyskarne søndag, men alliarta soldatar har annå ik-

ka rykkat inn i dan historiska by. Baru alliarte offisarar har tatt
opphold dar for å ta varu på forvaltningan.

FORSKJEWIG._ Søndag blo muldt at dur antakeLig forostår  nyL:  stora
a1Iiarte krigstiltak i Middalhught. Churchill, Tito,

den jugoslaviske statsministar og andra framstående jugoslavar° samt
amorikanska forsynings- og krigsdepotsjefer er samlet til møte i Rom,

Tyskerne har forlangt å fa utlavert hele Frankrikas
hvateavling for i år for å sende det til Tyskland.  Det vil  bli sørgut
for at sd ikka skjar.

Tyskland er  dat  satt i gang omfattende razzia i da øst-
re daler av  laddat  utter konspiratørar som an finner i  alle laira. Man-
ga  av  disso har ytat Tyskladd store tjanastor vad sin innsats pbådet nd
cg; tidligere. General Diedrich, sjefon for dan tyska 8.  arme, som  har
kjempat mot amorikanumuu, er avsatt. Kommandoen er fratatt genaral
Kasselring og uverlatt til Graziano, idot Kassalring er on av dam som
ikku har gitt Hitler noen  loj.alitatsurklæring. En av sjafana for  dat
tyske sikkerhatspoliti i Tyskladd or for,,vunnet. Tyskurna lovar an
stor belønning for hans pågripalso.



DE ;SI,JTE NYHETEBE .

FRANKRIK. Storo styrker britiske, umerikaaske  oe  fransko tropper
gikk tirsdae morgen i land i syd-Frankrike på en 160 km,

bred front mellom Marseille og Nice (Nizza). nandgansen ble fore-
tatt utter 4 døgns krattig luftbombarement rvor  forskjellige stra-
tegiske mål i  syd-Frankrike, Kl, ?,00 *.rimsdag morgen beeynte storo
enhoter av flåten a la dot hasle inn over landgangsområdet med era-
nater. De første tropper  alt 14.000 mann - ble satt i land  fra
luften, os det er  den største operasj0-1 av dette  slas hittil. Kl.  8,00
gikk store styrker  stormtropper i landledet av  urfarne  veterenere
Denne landstignine ble beskyttet av  800 marinefartøyer. De fransku
troppene spiller on førende rolle i denne aksjonen.  De møter liten
motstand på bakken,  os  i  luften  er  der ingen virksomhot fra Luft-
waffes side. Korrespondenter mulder at framganeen  er glimrende. -
Don tyske  kommandant i  Marseille har  gitt ordre til å evakuere alle
som  ikke  or til direkte nytte  for tyskerno.

Normandie raser kampene videre ior å avskjære don 7.
armes retrettmuligheter.  Det nevnes ne  at den ejenstaunde apninG
bare  er 5-7 km. os ligser under voldsom artilleriild. Alle tesn
tyder på  at general Kluge har oppgitt å trokke ses  ut av rinsen. Han
vil muligens samle sine  tanks og forsøke å slå ses gjennom til Paris  me
med restene, men på  denne vei venter  sannsynlievis  de amorikanske
tanks  pa  ham. Det er  fromdelos insen  meldinger hvor dIsse sterke for-
band står. Genoral Degaulle har sendt ut opprop hvor han oppfordrer
allo  franskmenn til å reise sce mot tyskerne oe,  alle arbeidere om å
nedlesse arbeidet. General Eisenhower sa under  et intervju i eår:
Denne uke markerer et idimaks i denne krigen.

k2p,0NTEN:  Russerne har nå storstilte 'answep isens_pa flere hoved-
avsnitt i øst. I Estland og Lettland tortsetter de mud

sine kiler inn i de tyske stillinser, eg de russiske,ubåter iar gått
ut fra sine baser for å  ta sos av tyske trånsporter. Den kraftiee
'ffensiv mot Luck  har god frameane  's  det viktigu knutepunktet
Orovjets ur orobret. Berlin melder at russerne hor erobret et
nytt brehode nord for Varsjava over Weichsel. Der er øket •ress
på de sydlige avsnitt.

treffer de ellierte forber dleser til hovedangrepet på
den sotiske  linju.

Mdndas ble  det  i Helsinki holdt  et 1ukket'riksdassmøte
hvor det ble drøftet å sende gyL: henvendelser til Moskva.

BOMBEANGREFENJ: Der har også i den forløpne uko vært fly-
aktivitet over Tyskland. Mollom  750 eg  1.000

tunge bombefly bOmbet mandag te flybaser i Belgia eg 8 i selve
Tyskland.  Nye ansrep med 1.100 tunge fly fortsatte tirsdas over
Holland og Belsia,  der de gjorde stor skade på flere flyplasser.
Berlin var natt til tirsdas utsatt for et konsentrert angrep av
Moskitos. Nærmere enkeltheter fra Lette ansrep,foreligger ennå ikke.

NORGE Tyskerne fortsetter med å bysge befeetninger,i Norse.
Det er nå særlig på veien over Telemark fra Ouda sem

befestes med bunkers.

ITALIA

FINNLAND:

eja

HUU DIN PL1KT: Så snart du har lest avisen ma den bringes videre.
Alle gode nordmenn hur krav på få nyhetene,


