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eel....2,»eo,verskt,  I vest har begivenhetene utviklet  seg med en hurtighet som sak-
eer sid";e-tyke såvel.  under .denne scm  under forrige verdes rig.Det  er blitt  opb-
Lyst at de dristige'pla'ner som no er'kommet til utførelee eJ:ev lagt allerede
februar  os som sikk ut på at  operasjohene de første 50 dege skulle foregå innen
et begrenset område. Man søkte dermed å trekke flest rnul av da  tyske styrker
Inn  i dette besreneede Område og  pa  den femtiende dag skulde de  amerikanske styr
ker bryte ut vestover,  tt denne plan  ikke helt  kom tiJ utførelse skyldes den om-
stendighet  at tyskarne kom langt senere isang med sine motstandsbevegeiser.Noerstilingen blitt adskillis  broket  for tyskerne  og utviklingen  innebærer en virke-
lis  fare .S01/1 kan føre  til  rpn  katastrofe, I et blunk kjørte  amerikanke panser-
svdelinger,inn over Bretasneha1vøia, somekun eparsomt vat bevoktet aV  tyske ICYX
tropper, nådde  alerede lørdag fram il deIt-evitige havned‘ubåtbas. Brest  etterat
de vitige steder Dinan  os  St, Mall det tramdeleS 'essår  kaMper e varesb14.W
seolert dg omgått, Andre paneeravdelingetykket i sydvestJig—reth
knutepunktet ••Rennes mens andre rykkt videre mot Ioires munnins 9  3t  ar9
Iorient Hele halvøia var dermed avskåret eos  de tre viktige ulethav'he:Bres'
Lorient og St,  Nazaire  isolert, I3,300 fanser ble tatt og  amerikanerne  er•

gang med den endelige opprydning, De seneste raporter fortelYer at  tyskeri*,N
har trukket sine etyrker inn festningene Brest og Iorient, mene $t,
allerede er på de alliertes hender, JJ'raRSnnes startstså amerikahernes  ejiOrmez
panserstyrker  på tur østover,  erobret byene Mayenne og of.,kj-k)ts
hva remmer og stål kan ho1da mot Paris,R a p.ortene her går ut p  atmotstftnclen
er forholdsvis liten og avstanden er under 160 km,fra Paris Ogss'briti-Ske
kanadiske tropper har utvidet terrens, De har kastetXX tyskerne over  0r%e-e1ia
seer for Caen og eelv opprettet bryhode pa elvas  østre bredd.Den meget oMetri:
te by  Vire  er fast på de alliertes  henderyskerne forsøkte seg med  et  vside
eomt motangrep mellem Vire og Avranchas i hnsikt og avskjære  forbindeleen.me

.::"5-ff—affletiransTrrnegebrletes. Angre-pets _ '• et afti'.9'ste som_ty.
sått inn Under kampene p innvasjonsfronten,.  15.~-XXXXX=  e ore
ytan støtte av fly, .hadde litt framgang til en begyndelese, men'I000 britiske
Sombefly Tiasserte 6000 tonn bomber under et nattlig angrep og amerikanske bom-
bef]Sy fortsatte neste morgeh, og det tyske ansrep falt sammen med svære a.1)

efor fienden, som måtte trekke seS tilbake og no ståt overfor den mulighet e
bli omfinget, Kampene fortsetter med Uformindket innsats av menn os materie11
og innebærer mange muligheter, Albuerommet er sikret, Fronten er blitt tilstrek.
kelig lang for a vanskelissjøre forsvaret,

øst ekjerpee den tyske motstand jo nærmere russerne kommer deres-egne gren-
ser ommeroffeheiveh hat brakt de seierrike Sovjet-armeer fram til østersjøen,
os s-eekåret de 25 tyske divisjonsr som står i Randstatene, drevet tyekerneut
ev ara og ekaket Finnland tib president og regjeringsskifte. De står videre
foran øet•Prøisen slaset om øst Prøisen er allerede i gang,- og foran War-
sjava, truer Krakov og presser tyskerne inn i Larpaterne. A.lje tyskernes yt-
bygde festningsanlegg og støttepunkffier fra Narva i nord til Stanislawow i syd
er revet over endeesrde tap som tyskerne har hatt i. menn og materiell under
sommerens rettrett og utallige nederlas'er uhyrlige og kan under ingen omsten-
dishet erstattes Utviklingen i øst har desuten vært den direkte arsak til den
indre'krlse som Tyskland no gjennemgår, Hitlers håpløse stratagi spnet ende1
øinene på de framete seneraler og høyere offiserer os deres første framstøt
var å rydde der FUrer av veien,Atentatet mislyktes i første omgams, men sne-
ballen ruller videre os kan unsUig stanset. Folkedomstolen har begyndt sin
virksomhet og de førse 8 er hengt igår. Skken mot 5 nye tar til. Forhørene
har slått fa-st at oppstandsbevelgelsene XXXXXXimpt Hitler tok til allered
1943 da nan var klar over at fred kun kunne oppwlesved s kaste Hitler.
.8.ydfronten framviser det samme bilde tysk nederJ,agog tysk retrett, Fampe-
ne oM-1Tr-Jnze har vrt langvarige, men de allierte hol_der no den del av bye,n
eomligger på sørbredden av elva Arno. Oppholdelseskampene har wert meget ko'et-
bare for tyskerne, Det antas at tyskerne vil etablere den s-kalte
forsvarslinje og det gjeller å vinne tid for å gjøre denne linje ss sterk som
ruli De allierte styrker presser imidleertid pa over hale fronten, og d? •
ialianske friskarer legeer store hindringer i veien for de tyske forsyninger,
, enkelte steder er de i åpen kamp med tyskerne. Om Yesselring er franide-
ia Og hans navn blit ikke nevnt i forbindelse med operasjohene i Ita-
1 - --ller ikke er det kommet noen solidaritetserklæring fra ham,



•uftkrigen føres fortfarenda med stCr voldsomhat, Fdruten • gi landstyrkene
all den støtte som disse kan ønske seg har d allierte bombe-.og jasera”
styrker rettet de mest ødelegende angrep mot tyske byer med militæra anlegg
av alle slag, Særlig har angrepene vært,rettat mot  oljerafinerier og  clje- •
opplas, flyplasser og flyfabrikkar samt startbaner for de flyvende bomber, •
Jerikanske fly underholder fast bomberute England - Russland - Italia, Våre
gne flyvere har  osa latt høre fra sag og.den seneste bedrift Var å skyte

ned 3 tyske jager over kampsonen i -.1 rankrike forleden-daP-.
,. eneste meldinger fortellet at amerikanerne har erobret  fe  Mans  og kanadiske

styrker.brutt giennem det tyske forsvar på veien til Falaiee. Videre har ameri
kanerne befridd St, Malo og en anden ptyrke-har rykket inn i Angens. En
Irreftet meldins-sier at en tredje styrke  har  rykket inn i Nantes, ?basserne
har gjenopptatt framstøtene mot liarsjava,

I1JYTN;
-For at man på grunnlag av de sparsoMma-beldinger som blir utsendt, lettere
salkunne vurdere.flyvåpnets karakter og innsats,-tillater vi.oss å sitare
følgande redegjøelse.fra Håndslas:

Man skjeldner prinsipielit mellem stratesiske og taktiske 3uftopera- .
•-„sjoner,..I de strategiske operasjonene opptrer flyet som et selvstendig v•pen

r eom tar sikte på å .. nase'esne oppgaver som i prinnsip kan sidastiMes med-
'markoperasjonenes aller flåteoperasjonenes nemlig.å redusere motstanderens

r:krigspotensial og befolkninsens krftssmoral gjennem angrep-p_ hjemmefronten,
De.taktieke flyoperasjonene inngår som et ledd i kombinerte strategiske ope-
rasjonar hvor,hovedvekten ligser på markan, d,  v. s, de har til oppgave
lette matkoperaSjonene dels gjennem direkte å gripe inn i kampene gjennem

angrep på,fiendens panservåpen og troppekonsentrasjoner, dels gjennem hindre
hans omgrupperinsar, framførins av forsterkninger eller reparasjoner - av  ma-

, teriall,
Le . 3-trategiske, flyoperasjonenç  .har.  l_fiet—sirste_ halve-år fått et me-get

dramatisk.forip gjennem storbombingen av detyska byene, de taktiske får
man derimot aldri så klart inntrykk av, da virkningen bare viter ses i den
kombinarte krisførings resultater, „„-

I -løpet aV hele mai måned) har tyskerna sloppet 40 000
' tonn bomber over  -1. nsland I 1941 slapp det anglosaksiske f3yet 30 000 tonn

bomber ovsr tysk o;;.tysk-kontrolart-område, i 1942 55 000 tonn, i 1943 130

000 tonn, Rekorden for en enkelt raid var inntil årsskiftat T31300 tonn,
' de siste måneder gjelder følgende talL mars 70 000 tonn .(fra England:

rikanerne 30 000, RAV 24 000 1  fra Italia og Egypt 15 000) 9  april.: 106  000
tonn( henholdsvis .43 000, 38 000 os 25 000) og mai; 170 000( hendholdsvis

60 .000; -60n000 os'50 000)
VARSLO TI1 UNGDOWIL •

Dere har knust fiendens føTsste forspk på mobliserin, Man tro ikke at
taren er over, I Randstatene tvangsmobiliserar tyskerne for annen gang -
etter at  første forsøk ble  mislykket, fprcø1 p innfange dere er
gjort Ilare steder, Fienden fører  no en  "beroliganda"  po]itikk for å få dera
tilbake, Han ar-klar Over at det er umvlig å. fange dere inn når der3 er .

spredt

utover landat. Derfor zjør han  ingen tinls  før dere kommer tilbaka til hjam
og arbeidsplps,Og så kommer det Storn kuppet.

- Sørs fbr at  fangsten blir like Iiten-da  også, -Det  er ikl:Harvanskalig

få-noa å gjøre tå landsbyda no- og ved de nye fOrorninger  om byfolks mat-

auk nå landet  er kontrollen blitt  vanskeli.ggjort og risikoen  for angiveri
minset  til at  Minimum

D3t er hårdt arbeide på landet - man det er'hårdere å slåss mot tys-

kerne i Normandie,
Dat  krevesutholdenhe t  å arbeide under frammede  og uvanta forhold

til krir, en er'slutt, os  dette er  et  beskjedent offer mot  det som soldatane
ofrer pa.slasmarken,

Du unse normand  vis at du i dag er like offervillig som soldatana ved

frotten, Ia dere ik1r3 narre. Kold dere fortsatt vekk fra  byer og tettgrendte;

Vi apelerer til alle scm leser  dette å  la advarselan videre til  gut-t
strøkr

_
tene a deres foreldre, Og alle

30M
de unse Særlighar innflytelse over_

foreldre - må være klar over alvoret i situasjonen Og hjalpe guttan3 til å
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H-err distriktskontorsj :1•'

Vs,ilsanda over3nskomst ar innsått mellam Iedar3n av Sikkartatspolitiet
p4 de ene Side og Riksfullmaktigan for Arbeidsinnsatts på den andre sida:
VadrørendalavhantinZ av oS forfglininLTP., overfor 2erson•r som ikke 3tterkommer  
påleug_gitt ev_denLoffentlis.earbaidsfotmidlinz.

I. Hv:is "an parson ikk. r-4-Jtat -fr:cim-eTt3r-h7i. mottatt pålesg ettar forordning
av 9/7-41, sar sakan med zjenpart av pålas,-et til nmrmaste politimyndigh3t,
soilstraks avnentar vedkommendeJlvis han er til stad3 c):: bringer kam XXX

I/ til arbaidskontor3t hvis pålazzet gjelder arbaid3 hvor læseunderuikelsa e
påbuMbudt/dir3kta til •arbaidsstedet hvis h.eseundarsøkelse ikka er påbudt.

II. JJr. vedkommende ikke selv tilstade, men derimot pårøranda av ham, opptas
kort forklarins.om årsaken til hans fravær fra heimstedat og hvor han
befindar sez, .

1/. Jr hans nåværenda oppholdssted kjandt, går saka til politiet i det dis-
trikt han oppholder ses for tilbak3førins,

2/ Hvis de pårgirande oppir.ikka å kjende hans adrass3, pålesas d3 å skaff
danne innan 3, dags middag (avhantningsdasen medresnat).
a) Båfremt adresse skaff3s til denne tid, oversendas saka til vedommanda
politimyndishet som n3vnt foran.
b)Blir adraSsan.av .da pårpr3nda ikke maldt til politi3t, eller v3dkommend
ikk3 finnes på dan oppsitta^ adressa, oversandes saka til Statspolitiat,
som tar standpunkt til mo forholdet skal bahandkes som flyktningsak(b3sls
inndragn, m.v,) Når Statspolitiat har tatt standpunkt tiI- øaka,  medales
dette vadkommande arbaidskontor samman med oppsave over tilstadayærenda
husstandsmedlemmer i aldarah 18 til 55 4r, Arbeidskontoret gå,r s. . omgå-

-and:t-til----utskravdati av de påri4r3nde som ansees mast skikkat, hvor
' atter vedkommend3 avhant-- os brriTee %11-

Såframt Statspolitiet finnar at an sak blir å behandla som fisYkTr-i-In3sak,
allar vadk.oppholdssted ikka kan brinses på det rena, sandes p•ldins til for-
syninssnevnda i den komuna hvor vadk, , i.st fikk sina rasjoneringskort utstadt
om at yttarlisere rasjonaringskort ikke skal.utstedes.
III. 'Hvis vadkommanda•som 3r sitt pålasg allar hanu pårøranda ikka påtreff3s

av politiat, forsasles lailizhaten til saka 3r nærmar3 undersøkt.
.17„ Hvor det sjalder parsonar som undlater å ettarkomme pålass som arb3ids-

kontorat har sitt ettar forordnins av 27
/

5-41 i jord- 3l3ar skosbruet, ut
ferdiges- nytt p/ålss attar forordnins 9 7-4I,hvoretter vadY. bringes til
arbeidsstadat.

V. Hvis arbeidszivar (tadriftar) unnlater å oppfylla sin opplysningsplikt
(jfr, forordning 9/7-41paragr,5) blir forholdat 4 bahand13 som statefi3ndi
lis handling.-

Oslo den 18. juli I94,

• Martinsen ( sisn,) Attrup (sizn)
De stArre arbaidskontorar innan Dares fylka gjøras kjandt med
Da stwrra arbaidskontor3r innan Daras fylke gjøras Itjandt med overanskoms-
tan i den utstrekning distriktskontorsj3fen finnar dat formåldtj3nlig. Iika-
lydanda rundskriv tilstillas politiat fra Laderan for Sikkarhatspolitiat.

H.3il os Sæl

Chr, Astrup.

Vårt komantar: Hjamm3frontens Ledels3 har sitt det 3nest3 tankelis3 sv-Ir
på dat nye okersr3p3t som b3tagn3r S fortsatt3 bruk av sestapoismms vann-
vittia og h3nsynsløs "justis". Svar3t bla gitt i 3t opprop ti] det norsk3
f_olk rumnsjort over Iondon radio sist søndag. Vi h3nviser til utsendt3
l'arOlar og ber folk spr3 dius2 på 3n effaktiv og solid måta. Iamp3n iy Hj3m
mafrontan 2r skjarpat, Lravana som stilles er no laterisk3,uten prutt-
ninssmonn, Dat er ikk3 lenser"bør" allar "må" man-TT A i. •



Pol Isk kartlo n- K xe oRonsdalg. I følge  Sunnmørepoeton,  tlredag 6/8t
1:an"fylkeefører"Taraldeon'ned

endo uttalelso i ein tale til"fylkestincetut Jec  konnex til ettur hvert
a

forolecce for enkelto monn 1 fylket spøtemålet on  du  or 1 mot Izsoloj9vIo2i'1on,

Do son unnlater å svare på dette spøronAlot,  vil bli  betraktot som a være

enle 1 at bolejevikene besettor ilorcol oc do nå være forberedt på å ta kon-
sokvoneeno av dette otandpun3otc-
Dorned er dot gitt at det oeså i Føro oc Romodal vil bli gjort et forsøk på
en såkallet polltiok kartleccing i llkhot nod don som har vært drevot 1 flere
dlotrikter østpå, bl, a, KoncevInger o Vi bar t1dlicero cjort våre  l000ro
kjunt nud donne nye form for polltisk terror,  oc don parolon son Hjemmofront-
lodolson hax sondt ut for motstanden not i'kartloceinca". I korthet or ordront
=GE.:1 SVAllER PÅ SLIEE PORESØRSTiRR,, }OongsvInger blo sendt ut I000
spørroojonaor, 16 svaxto til troon for alle truolorL Dot er on oolvfølgo
for vårt fylko 'e:T 71 kaa Oppvlso ot tilsvarondo codt resultat når Taraldson
forsøker soc ned tøyso

LI:o2,2zo Taraldson oå or ban nå'vol"anbract  1. Alesund med hele  eln stab av
loor eller nera inpl1serto toppnaziotor fra fylkoskontorot

son'or flyttet hit, Vi stor "vel" g fordi vi derne vll ha cledon
av å knipo  toppen av kransokaka don dacen de byeke  terroxistene har nok med
å redde oln egen lurvoto pels  flen  vl  mener  også "dessverre" når vi tenker
på det dmvelokap"fylkoofylkingen" kan utrotte  1  byen  i  don tIden com or igjen
Vmr på vakt not alle do fronmede fjooene som betjener"kontorot"og den rustne
høytaloron på Sankton De har på en måte aktivisert våre kjento desperados
innen partlot som er nere blodløct'og slapt en noensinde (forståelig nak)
til stø'ore aktiviotet, DET VIL BloAt OGSÅ SI :ANGIVERI,  Så  jøesing-
ex: Glo IGOOM 1= ICART=GGIIIG AV DUES 1321VEGELSER OG DERES OItGANG,  er  du
Iled 1 rodnIngsarbeidet av aktivo nen uforslktige ht(Womefrontarboidorow
På noon ti å vlso des angivoren Svalaotåer$ on telunark1ng, 20 år gammel,

no:vmronde adoecoo Fjellgt, 59, Et viljeløst  vrak 1
cestapoo tjonestol farllg som fan  sjølw

P oe o .for fa uk asskontroll. D4 d hoz-o rtrekomet ,arode1  tilfeTler hvor
enkelte tyeke soldater har foretatt  paes-

kontroll og da helst i mIndre befordede etrøk og litt oont på kvelden, uten
å ha.ro,ndighet tIl det,  ber vi folk være  på vakt not slIke tIlfeller, Hen-
elkten kan  vmro På donne måte å hekto damor son  er uten pass og som i så
fall  får "ordro" on å følgeonnd for"å avloccu forklaring", Hva som kan hendo
On hun da.lyotrer "ordre", kan tonko sogw

Skulle-nozran-b14  uteatt for  on tvilsom kon-
troll, forlangox on å bll ført tIl Feldgendarrtr£dt-ellortruer med Sohnoll-
konmande,-- Ved enhver ordinmr kontroll er soldaten eller Iii-61-dra-tano (det ox

in rocer to mmoion) vaktutruetet med hjelm oc større ehytovåpon. Y.angler
dIsso ting kan nan være oikker på at "kontrollen" ex falek.

W212 I1W TYSERIÅ,Eo  
Do siste ukers.milltære heade ser olar Gj-ort det klart at den tyeke krigena-
skIn or yttoret anstrungt, iTorce hax ocok cjonnen 4 lange år ydet eitt bidrac
#1l orokkolson` av dun tyske kricopotenuil ved sabotaojo not kricerviktige
anlecc, ved arboldotronoing vod alle dc bedrlfter fienden kan dra nytto av

,og ved otollt å nokte olhver forn for unosjonal"  arboideinneats, Disee foro
ner for notstand oll bli fortoatt og utoidot, Det or vel intot togrunnet

,håp am at do con hele tidon direkte har arbei(let for tyskerno v11 eller kan
dra sog tIlbake nå2 oan "ontroprenørox" ( Osear Laroon. Sørum, :Uias ilørvo
o.ao) san roparatøror for kriconåteojolI ( Danokemør^Lor) og i annon geojoft
som angiver1 og parolobrytIng, Dette cjelder folk utenon "partlet", • VI
krever nå i do sioto fenninuttone av kragon at disco i hver fall gjør alvor-
lioe forsøk på hva det enn nåtte koste- å bryte ned cine tyeko herror og

fa floe icjon på sln fatt1co oc uolo nacjonalo aktivakonto, Det vil 1kke
bli rocriU noen til code at de like til sisto stund eatto sino krefter og
evner inn for.Tyoklando seier Detto or aktuelt for alle 1 tyok arbeid,
du tuooner oom oncanc tok arbold "for 71 nå jo lcveoësor eiden Ikke har
dort noe forsøk på å slIppe frle oc for allo son senero or.blItt tvancoUt-,
skrevet, AT-Guttor son brøt parolon oto, Dloso cruptor nå nå Ikko noen

_anstrencoloer for å ellpoe vekk fra tjenooten, ellur arbeldot, Hold eammen
(oc vmr på vakt, Sett arbeldetompoet ytterlicore nedo Sett alle krefter 1nn

pa ikku å hjelpo tyskorne, HSELP m


