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SLUTTKAMPEN

Uusserne kjerper på estfronten og de andre

allierte i Italia. Den edgelnk-merikanske bombe

aksjon not tysk krigsndustri er stadignøkenne. ,
Le gode tegn er i virkeligheten så avgjort i

overvekt at man nesteM kunne fåle. seg fristet tidri

Mredag 12. mai 1944  

oegs,a fiendet svekkes ned alle til radighet Gteende

midler. ,en som frivillig atfører arbeid for ok-

kupasjonsmakten, svikter idag.sin simpleete plikt

og.enhver form for utkommandering, likesyldig unde

Prrilk.t pnskued det enn skjer, er idag mobiliserilLj

til krigstjeneste for fienden og nå avvisee og

saboteres som Gådan. derge var det av de oekuper-
a lf•gge kendene,“anget'ognl: "Gudskjelov, rda te land som tidligere og men størst virkning åpnet
geir det hele aV Intet dr iminlertid kurreen mot nasTstene på de indre linjer og ble ot
uriktigere. .net.ligger en' gdgantisk kraftanspen- ferbillede og.ennekker for andre. Det norske folk
ne"se bak hver eteste times innsats og et av vil til kamprns aller siete oyeblikk vise
nesistlederneS sds'te håp er ogs -9. at dette veldjg vGrden hvor ødelegmende for fienden selv en joGes-
opbbruda av, psykisk og fysisk enerad atter noen

tids forløp vil t/inke av rent naturgitte og erak

tiske grunnet• Derfor ma lyokland åjøre alt for

overmeve stormlepet hos de allierte. For å hol-

de det gaende under disse fortVilete forhold, er

det imidlettid annlysendeåa't Tyeklend nd bunn- 17. MAI  
. åorges frihetsd; g, 'hor sfelen 1814skrape sine resurser bede hos seg selv og 1 alle 17 

okkuuerte og  ed  svilken mIte det skje svart den eag Set nbrske folk feiret, ved i follesme  

kan, tampe arrner eg materiell franmav jorden demonstrasjon å vise sin gladeåever og kjærlighe4r 

for a fylle:de -1s.kadie-dtvine4e tepslnker. Lon til vart ftie og uahongi2e land

Iar kun vi ikke åpent demonstrere v re følelsartotaie mobilisering er ikke lunger et ntøjekt

men en nedvendi.gbet og  Glle  som kan brukes 1 og Norge Anagon andet tertone og vold.

for krie t  skol nsettes inn Vi kan allikovel ved en felles demonstrasjon.rmmer .

Pede sen norske arbeidstjeneste og øen sdkaltevise tyskerne og quislingenn atålet norske -folk

rbsidsinnsats skal, seIvsegt avgi nødr står sanlet og at ot enig folk kjemper for AdorgesGher baes .

vendig arbeidskroft.og høyst pikrevet forsterk- frihe±'

ning til hjelpetroppene bak fronten, ja, også på

siv motstandslinje ken være, og hvor meget den be-

tyr tilmed overfor en stotmart når alle viljer

blir nUmlet til en - forrseieg og frahet

.tiORGE LEVE.

17. mai etter  kl. 19 viser ingen ordmann,se

nelve fronten on oet kniper. noen Ganeders
La gatene blistomme:Ia stilaeten-Senke serenruttske g-,e. en nek. girrert.enesto mennsske oct •

over byen og  Ia voldsmennene og fOrrederne.føle,nvert eneste"jul ooe: 1er c sejte inn i kamps
en for Tyckanlds sak betyr kulden rundt segdet minente en for- • • -

,lengelse av den herde, drovelsens tid vi gjennom Associated Press' korrespodent hos den ameri-
gar, og hvem vil være mee d bidra til at avgjør-, kanske hær i England redIeler at"D -dagen , -•  d4a-
elsen trekkes ntet_sieblikk lenger enn.nedvene en for inv e sjonen: n; et blitt endelig bestemt.
dig - for ikke tale qmniker og meneder. De al- IH dtabel Jen for den allierte'irtgasjon i vest er tf
lierte minner krigen ogRiermed får visvar frihet litt utarbeldet'i minstd detaijer, men bare noen
tilbake, javel, men fer hver dag som gar vokaer av de høyeste offieet vet hvilken dag nom er bIltt
ødeleyøelsenes nmSater katastrofalt, om een fri- oestemt. De høyere 'efficerer er i visse henseend, r
het vi ventor  tes  vil o,esd uvegenlig ta nreg av orbausende åpenhjertige i sine uttalelSer, de
dette. nrigen rå sluttes enarest og enhver kan snakker til og med ofte om hvilken engepsbølge
tidra nktivt til dette ved å følge p,rolen on å, vØelingene skal delta i når det btyte :r  løS.
nekte n stille seg_til disposisjon for det,tyske

.,d 'forsvar. lagen som idag blir utskrevet vet hVor Tysklanskal styres aven alliert regn=ring,
eremensatt ag eagedske, amerikanske og russiskenasistene vil finne det nødvendig å anbringeesam

nedlemner, opplynes det i dashington om den cre-eller henne, eller hvIlke;i arbeie de kan pli

truet til aåmtfere. Den totale mobilisering nkalliminært utarbeidete overenskomst on forheldene et-

settes iverk for Tysklands og ..flanslinge snkrjilog ter invasjonen.

vi vet jo pa forhand at intet absolutt intet
eVEdSIST OJhd LUFTANGU.n.PEVE.

hederlig og nasjonalsinrekt menmeske vil tjene
Fra widten av februor nar det gjennemsnittlig

den. Let er ingen uvåsentlig smatinå det her
vgrt 4 - 5 tusen fly ovar Tyskiand og Vester'nropåaeleer, men, soe så e3vorlig nt ingen under noe-
hysr dag. Disse ellierte luftstyrkene har hatt ebsomhelst psklaid hur rett til stillo seg uten-
gjennomsnj.ttslast ps 5 - o tusen tonn med bomber.for. Sluttkampen er begynt'og nom den res  vokse i
Utyrkeforholdet i luften komner tydelig frem ved

styrke fra alle de allierte mnktbrs nåde, na



fulgende semeenlignine; I eletten av f

under tyskernes eraftigste angrep sidee mee  e

1941 slape de ned 1.700 tonn bomber over 2nag-

land. I samme tidsrom slapp anglosakserne

36.000 tonn over tysk område og ytterligere

10.000 tonn over Frankrike.

Sdden ånevember er Berlin blitt rammet av

80000 tonn bomber. I de. amerikanske bombe-

reidene ever Berlin i dagelys deltok. gjennoM-

snittlig 1.500 fly med ee bembelast på 2.000

tonne Byer Roffi Frankfurt og Btuttgart er blitt

angrepet-med gjennomsnittlige bombelaster på

3.000 tenn.

Den tyske flyproduesjon er siden nyttår

blitt rednsert med ca. 40 prosent. nroduksjoe

nen av jagerfly er redusert med .over 50 • pro-

sent. De siste palitelige meldinger går ut på

at tyskerne preduserer 1.800 fly om måneden.

Derav 1:200 jagere. USA'e flyproduksjon utgjør

elene 9.000 fly om måneden, mens den allierte

ferevrig beløper seg til 6.000..

MOBILISeRTGR.N KOMEBR.

• Det foreligger nå melding om at årsklassene

-1921.06 .1922, altså  kotte.rt  som Iår fyllee-22

eg 23 år vil 1/i'Skrevet ut i  løpet aV måneden

-Ieet var først naningen at utekrivningen skulle

komme.-før 17. mai. Utskrivningen kommen for

hele-lAndet, fierelepig med unntagelse av fyl-

ker omkring Bergene

Vi-minfisr 1.gjan om patolen at ingen skal

møte.. ' •

.NYBETENE FRA LONDON OWSDAG.

- Allierte fly var natt til onsdag over

Frankrike. Jernbanenettet var hovedmålet.

Dessuten ble . kraftanlegget  i  Valenciennes,

jernbenemål  r  Felgien og en kelelenerfabrikk-

I Frankrike bombet. I Parisforsteder ble en

fabrikk for flydeler ødelagt. Bamme natt an-

grep Mosquitefly Berlin. 2-tonns bomber ble

knetet ned. Itkeledes ble det rettet angrep

mot milltre mål på den franske kyst. Mineut-

leggingen fortsattes. Av 4.000 fly, som var

oven fastlandet tirsdag savnep 18. - I Italia

forfølgen den• 8. arme de vikende tyske styr-
ker. 2 landsbyer er blitt besatt av amerika-

nerne. NattetiF. onsdag ble Genova og Liverno

angrepet fra luften under liee gunstig væefer-

hold.:Det meldes om 1.100 oppeetign1nger. 8

maskiner savnes. Jugoslaviske friskarer har

trengt inn i 2 byer i Stiermark. - Like fer

midnatt enedeg meldte Stalen at sevastopel var

arobret Mtter 3 dågers stormangrep ug 21 dages

beleiring. - Svonsk presse melder at den tyske

onerkommando har foretatt en gjennemgripende

forendring i deretyske kommando på østfronten

i  anledning av Sevastopols fnll. General Iind

menn er blitt everstkommanderende påhorderon-

ten, på sentralfronten er Busch blitt inneatt,

og i syd Yodel  eg  Schørner. De tidligere bG-

falhaveres skjebne kjenner man intet til. -

Den fri norske scene oppførte tirsdag "Bygg-

mester Solnese" på Dramatiska Tentern i Steek-

neeeTeNE eeee. Leneee TOeSneee åTTee-IeneG.

veLtirrata... eet meldes fra Steekhelm at 10.0ce

tonneren Odin er gått på en mine utenfor narvie,

og sunket.Den var lastet med jernmnlm. Omtrent

70 mann RV den tyske besetnine er omkommet. 12n

tysk vepnet tråler og 2 andre mindre ferteyer

ble senket av lette allierte sjøstridskrefter

utenfor kysten av liederland idagmorges.

Frankr1ke.  Over  175.000 mann kjemper mot tys-

kerne i Rrenkrike. Riktigheten an dette tall er

blitt innremmnt  aw  von Rundstedt.

Middelhavsområdet. Budapest ble angrepet inatt

av allarte bembefly fra Italia. Et antall tunge

og meddelstunge bombefly, flygende festninger

og Iiberater-fly eskortert av jneere engrep  igne

eiener-Nenstadt. I Italia er det ingan vesentlie

forandring på fronten. - Titos styrker 'inelder e

kamper med tyske tropper i mange deler av Jugc -

slavia. Den jugoslaviske befolkning har med be-

eistring ønsket velkommen de serbiske tropter

som er vendt tilbake til sitt land.

stfronten. Det foreligger ingen  meldinger om

orandringer på østfronten. 2 skip er blitt eee-

et i Ovartehavet av russiske sjøstridskrefter.

PONSK-lUSSISK Waaij;PSKOMST.•

Fra svensk prePse henter vi følgende:

Den notenke regjering har innledet underhand-

linger med eeekve om opprettelsen an norsk eivil-

valtnin i befridde deler av Norge.

Dette skritt har man tatt med henblikk på at
krigen Skulle utvikle seg derhen at russeske

tropper skulle komme til å operere mot tyskere

i Nord-Norge-. I så fall Vil det anses som ønske-

lig at nordmenn eg russere inngår en overeneknmse

lik  den som foreligger mellom Norge, England eg

USA. Den garnnterer norsk sunerenitet og integre-

tet under og etter allierte militmre operasjoner

på norak jordS

Allerede for flere meneder,siden forela det

liknende avtaler mellom på den ene side Norge,
Belgta og eederland og på den annen side England

og USA.

Det er naturlig at Norge på grunn av de  geegL-a

fiske forhold har ønsket en liknende avtale med

eussland. I Belgia og Nederland kommer etter ale

sannsynlignet engelske og amerikanske terneeer  tel

å operere, mens det kan tenkes at russieke trcp-

per via Nerd-Finnland kan komme til å kjempe

tyskerne i Nord-Norge.

nt  viktig prinsipp 1 samtlige uvtaler er at
respekt1re regjeringer anerkjenner dec afliert,
verntbefalendes myndighet under befrIelseskrie e

a militære hensyn må gå feran alt annet,

Den militære øverstkomnanderende har hva f.ele

ngji,r Norge, norske rådgivere i sivile anliggere

g  ee stab norske eksPerter, og vil everlatc foc-

altnengen til norske myndighGter så snart.den

ilttere situasjon tillater det.  

Deri tyeke prepagenda har med vanlig plumpnet

orsøkt å fremstifle -denne avtale bak frem. Ben-

ikten er klar. Tyskerne prøver med trussel om

en "røde fere" ,e.  berede grennen for mobiliserinc

holm.
av nordmenn til tysk militærtjenestee


