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"Igjen er.det 17. mai. Igjen er d@t vår 1
Norge, det fagreste
av alle land. Men aldri
møtte's vel norske kvinnor og menn for d feire
denne v.r lyse v• rdag under vekten av et mørkere
alvor" - begynte Fridtjof
fianc en sin 17. mai
t'aIe i
Idag kastcr vel vordenskrigen^en
dystrere
skygge over
v-rt 1and enn dengang,
et m2rkere
_
alvor knuger,oss,
men situasjonen
cr.likevel
en
parallell.
Qg fiansens ord rasser nt som dengang.
Lien så passer ikke talen len€s.
Nansen ga ut
trykk for dyp skuffelse -over nårdmonnenes
holdning. De -,tod splittet,
enhver tenkte p
sitt,
fedrelandets
skjebne veakom likesom
ikke deni.
Idag stPr nordmeanene
s•Seillet,De fire ar vi
har gjennomlevet,
har utløst og stillet i relieff føle1ser,
instinkter
og egenskaper
hvis
'
eksistens
vi knapt nok ante. Nazismen
brakte den
hesligste
råttcnskap
fram i dagslys. Fedrelands
kjærligheten
framkallte
en offetvilje,
ot mot og
en trofasthet
som ingen grenser vifiste. Idag
rtar det norske folk samlet for med yi/je,.evne
og karakter
e kjempe for sin frihet Og se1vstendighet,
De
m ikke lenger kunne kjempe effektivt.mot
fienden her hjemme besluttet
- med v.r konge,
familie i scifisen - å dra fra landet,,for
ute å
kunne kjempe og arbeide for sitt landd framtid.
I luften, til lands og tiI sjøss hår aan norske
soldat uovkortet
satt livet inn, og mange hr
de
cfre kampen hor krevd. Vi hedrer dures mihnel
•
Også hjemme kjempes
det brennende
for frihet
og selvstenaighet.
Vi har vist at den ånd soM
for 130 ar siden skapte verket p, Eidsvoll
er
udrepelig
i oss. Trass forfclgelse
og terror er
dct i al1e lag av folket fra førsto stuna kjeMr
ct hårdnakket
og uten svik,
oaglig drivor tapre monn og kvinner
sitt
skjulte arbeid for land og folk. baglig reiser
n-odig2 menn og kvinner -seg i bnen od,osisjdn tii

':nd.rtrykkerne.-Fra alle graner av Tnds- og

-næringslivet
prinsioner,

not:kjemper

17: mai

1944.

sgr
nordmenn
opp for å yerge sine
sin rett, sin frihet.'Landets
fride for,, med belve liVet Som i n-

sats.
Dere som er gått i deden fOr vår skyld,
hjemme Og. ute, dbre som si.tter i fangenskap
for
VUr skYld, her og i Tyskland,
dere har ikke
ofret forgjeves,
Dore har stjlsatt
oss andre og
vist oss veien vi skarifølge.
Dere har vist
voldsMernene
vart folks opPrinne1ige
og ukuelige
frihet'sånd..
s
'
I sin lT. mai tale ilol5
siterte Nansen hva
un amerlik'shsk forfatter
skriver om Norge: Den
beste DiasS for on.frihetsstatue
ville bli et av
hine vsrh s rde noss-pi, l Orges vestkyst,
som skytc
ut- i bavet mot VingIand og Amerika. Der i dette
land si3.rmerineskene met himMe1en,
mot havet , mot
fjellene ettcr idecr,, varsler
og 1,deptjerner,
der Lerer de sannhet,--frihet,
havbengighetV
Lan Vi si dotte em vårt-lana
idag? spurte
Nansen tvilende
dengang 1 lel5. NI ville han ike
ha'snurt
slik. Vi har.vist
oss verdige dun frihet vi då innbitt kjemper for.
Idag 17 mai, frihetens
dak, sender alle
nordmenn
med.a?..rbødighet sine tanker til 11-1 som
sP utrettelig
strir for våt.rett
til
Kon.k HåkOn. Vi vet at vU.r Kunge idag mer.enn
nrbensinne følger oss i .-tankene, oy, ind:rlig
:
ljngter ettsr den dag da han igjon kan forenes
Med sitt folk i sitt land.
Vi har gjort. hans Valgsprak
til vårt; og vi
vil fortsatt
f.flgt) detsom
vi har sett ham frlg,
det i alle ar. - AbT
NORGE.
off3r
for stort. Vi vil vise af vjr . frihetskjærlighet
er.udrepelig.
Vi vil vise at vi makter fortsotte
verket fra 1814.
MOBILISERINGEN
1,0fll.o2!
Den 19. mai og do nærmest følgende
dager
vil det norske fo1k gjennom
aviser og oppslag
få vite:'at å.rsklassene 1921-22-23
skal møte

til registrering pa. arbeidskontorone..
Daskuddet
blir naturligvis "nesjonal arbeidsinnsats".

10510 cr undar 10 prosent
av de utkaltG roist),
kenngjøring-n
vil det bli sagt at innkallinen skjgr til jordbruk, sk-gbruk,
bygge- og anVi må stå fass.. Ingsn tins ni KUflt
gicr sg.
soldater
uller hjp1seloggevirksomhet
. Meg enhver nerdmenn
vet hva
me
OSS
til
å tli tyske
det betyr: Guttene i 21-23 årsalderen
- det bes- soldatdr.
Det er landsforroderi,
og den
te soldatmateriellet
skal inn i krigen så
1-.11
gjør seg skyldig i det, vil ubønnhørlig
tyskernes
-fiendens
side:
stillet for krigsrett
etterpå.
Det må aldri skje. Vi er i krig mod Tvskland
Parolen
er gitt: Ingen møter til registrering,
Den norske marine og det norske flyvåpen
har
solv ikke do som blir lokket med at de foreløpig
vært i uavbrutt kamp med Tyskland
siden 9. apskal sli
a 1 bli innkalt
til tjeneste.
ril 1940. Hjenmefronten
har ført en bltter kamp
Snart kommer vår dag: Husk general Ruses
siden landhæren
måtte kapitulere.
Tusenvis
av
siste appe11 til sine soldater
om å holde seg
nordmenn har stuPt I denne kampen - hver dag
beredt. Hvis du alt befinner
deg i en tysk leir
føyee nye ofre til.
har du ingen sjanser til å bli med på bofrielsen.
Her har ingen lov å evikte: Nå har heller
Vær tro mot ditt land, din konge og ditt folk
1ngen lov å la seg terolige
av nazistiske
deNekt registroringen
koste hva det koite vil.
mentier eller løfter. Skremt av hjemmefrontsNYITSTE
FdA LONDON TIRSDAG ETTERMIDDAG.
lodelsens
parole om streik mot AT p.g.a.
Italia. Den allierte
framgeng
I Italia fortsetseringsfaren,
sendte Quisling
ut sitt dementi:
-ter. Fransko
tropeor har gjennomtrengt
den
bare vanlig styrke, 8000 mann, skulle ut. Nå
mitre dcl av Gustav-linjen,
og fortroppene
bekan enhver bedømme verdien
av hans dementi. 3
fdsner seg på framrykning
mot Hitler-linjen,
årsklasser:
80-HO tusen mann- skal ut og tjene
flanker blir stadig alvårhøyre fløy. Tyskernes
fienden.
ligere truet av engelskmennene
og amerikanerne.
Nusk Riisnms'
brev: 5 åreklasser
ble tilbudt
De
allierte
har
trengt
dypt
inn
i de tyske forfienden.
svarsstillingene
i Liridalen
og N om Garigliano.
Husk Quislings
stadig gjontatte
tilbud til
De alliertes
mål or å nå de 2 hovedvcione
til
der FUhrer; 3 divisjoner.
Roma,
Via
Appla
og
Via
Gasi1ina.
De
franskc
trop
Nå har tyskerne
funnet tiden inne til å ta
per
som
oppererer
på
mitre
del
av
Gustav-linjen,
imot tilbudene.
Overskriftene
i dagens aviser
som trekker
har skapt kaos i 71. tyske divisjon,
taler sitt tydelige
sprog om det som kommer.
AV denne
tyske
divisjonen
er det
sug
tilbake.
Sådo tyskerne og quielingeno
har lmrt å
131.
regiment
tilintutgjort.
Rovedkiarteret
ble
kjenne det norske folk såpass godt at du vet at
erobret
sagmen
med
rpgimemtsjefen.
nmerikanske
det dkke nytter å gå til åpen mobilisering.
Dertropper bar
befestet
Spigno
og har holdt stilfor Må de kamuflore
den som matauk og vedhogst
lingen
mot
alle
tyske
motangrep.
Britiske
tropper
og lignende nasjonalt
arbeid. Og ungdommen
i
har
utvidet
brtpodene
ved
Hapidoelva
og
ytterligs
skog- og jordbruk
og "liveviktige"
bedrifter
over elva.
Igår
vil kanskje slippe i fmrste omgang. Skulle noen gere utvidet bruforbinnelsen
gjorde det allierte,flyvåpen
1800 utfall.
ha lyst til å la seg berolige
av s/ike påskudd,
I Lembardiet,
Piemonte
og Toseana har friskarer
minne r vi om den forordning
som sto i avisen
utkjempet
regulære
slag mot tyskerne.
Friskarene
nylig, om at "yrkesfremmed"
arbeidskraft
ikke
blir understøttot
med ammunisjon
og mat fra brilenger kunne skrives ut til Idndbruket.
Itiske og amerikanske
fly. Togforbinnelsen
fra
Nei - nå er det alvor: Tyskerne
er presset
og serover er praktisk talt stanset .
cå alle fronter, invasjonen henger over dem som Firentze
Dette skyldes for en del friskarenes
virksomhet.
en mare dag og natt. Nå griper de til desperate
Englands
understøttelse
av russerne.
I de siste
midler for å styrke elne ironter.
De vil sik2.1/2 år har russerne
fått materiell
fra England
kert bruke grove trusler.
De vil kanskje
true
til et meget stort belop.
Det er levert 5.000
med å ts fra oss rasjoneringskortene.
La deg
tanks, 7.000 fly og store mengder ammunisjon
og
ikke narre av det. Det ordner seg. Ingen troforsyninger,
ds,riblant legemidler,—
fest nordmann skal komme til å sulte.
Ju oslavia.
Titos offensiv
har fortsatt god -PramGjør din plikt, selvom det skal svi: Det
nytter Ikke å vike tilbake for tanken pd arrestasjon. 20 tusen nordmenn
har gått den veien i
de siste årene, det er en -dagligdags ting. horge er i krig idas, og krig føres ikke uten offer og voksen manna mot. la deg ikke forlede av
at noen skal ha gitt etter. Følg bare din egen
samvittighet:
Stopp mobiliseringen: Norges folk, slå ring
cm vår beste ungdom: Styrk den til å gjøre det
som den vet er rett, hjelp don om den kommer
i

gang'
Vestfronten.
Invasjonsbombingon
fortsetter. Blanl
målene var Ludwigshafen,
ustfronten.
Intet spdsiolt
nytt meldes fra Roskin
Vellykket
russish luftangrep
mot tyak konvoj ved
Kirkenes.
3 skip senket, 5 satt i branngl

Det forlyder
et tyskerne
har gitt ordru til al
de norske aviser i 3 uker fremover
skal ta inn
1øgnpropagandaen
om avtalan me1lom Dussland
og
Horg.'Igjen
undervurderer
de nordmennenes
tenkeevne. Det er jo Innlysende
at tyskerne
skal drivc
te og råd
Ta den
som risiko
dugerfare.
å gi alene
støt:som
La skal
ingen til
bli for
stående
ut åv de okleuperte land selv om de allierta
eg uten hjelp, som ofrer for den felles sak.
styrker skulle måtte overekrido
landegrensene.
hjelp med arboid og husIy, med mat og klær:
_
Det nytter å gjøre motstand.
Vi kvalte ungAIIE GOPE NORDMENN
EOLDER SIG INNE duTIEN KL, 19
domstjenesten,
forpurret
rikstinget
og ha r
17. MAI.
gjort Arbeddsinnsatsen
til en fiasko.
(Fra Sto

