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Kjære landsmenn.
Idag på 130 årsdagen for den norske grunnlov

går våre tanker tilbake til de menn sam var sam-
let på Eidsvoll for  å vareta  Nerges  selvstendig-
het og uavhengighet. Vi fylles kanskje nå med
enda større beundring for det fedrelandseinn de

dengang viste fordi vi i dag står  oppe i en ny
kamp for Norges frihet. Ingensinne har Eidevoll-
tanken vært klarere for ose'noreke hjemme og ute

enn nettop i denne tid da v/ fierer kampen mot
Tyskland og ene og alene av den grunn at det es
det eneste vi  har  å gjøre om vi ønsker å bevare
vår selvstendighet og selvaktelaee I disse lange
år for vårt land er det kommet tydeligere og
tydeligere ftam at det norske folk atter har . .
fftt lnden fra 1814 tilbake, og hver god nord-
mann feestår hva hele kampen dreier  seg om. Vi
slåss for vår frihet og selvstendighet og mot  å
bli innlemmet i det tyske samfund med det norske
rike som et ledd i det av  Tyak1and  styrte Europa
hver Norge eem ee slavestat blir satt til å Ut-
føre det arbeide den tyske atat vil finne for

godt å pålegge OSs.
Våre tanker  går  tilbake til dem som har gitt

alt like til sitt liv for Norges sak. Deres of-
fer forplikter oas nordmenn til etter krigens
avslutning å stå fast sammen om landets gjenopp-
bygging.

Vi står i syeblikket foran sluttkampen mot
undertrykkelsen og for friheten. Den foregår
over hele verden,  og det  gjelder for hver enkelt
av  oss å yde vårt aller ytterste for at den senr
rike avslutning  av  kampen  skal komme så snatt
som maldg. Måtte ånden fra 1814  besjele oss alla
Måtte  aile nordmenn samlen om grunntanken  tar
Tår  aasjonale  Selvstendige  ttivn1se på •amme
sått. eam  fedrene på Sidavoll.

La  ose alle vere rede tll å gJøre vårt ytte
te for å fere kampen tll eh lykkelig  avslutning
og deretter for å gjenopprette et lykkelig sam-
fund i likhet med hva vi hadde før 9. april 1940
Grunntanken i 1814 var at fedrelandet måtte  gå
forat alt annet. La det også bli tanken for oes
nordmenn i årene som kommer til lykke fnr land
og folk.

Følgende felleskemunike ble sendt fra London

onsdag 17. mai kl. 15:

Likelydende avtaler er blitt avsluttet mellom
Amerika, England, Sovjetunionen og den norske
regjering om den praktiske ordning av den sivile
adminietrasjon og jurisdiksjon  i  Norge inntil

dat blir befridd. Avtalen er ment å skulle være
helt mid1ertidig og av praktisk art. Formålet er
å lette de alliertes /ederes oppgave og fremme
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det folles  idi, nemlig en hurtig fjernelse av

tyskerne fra Norge og de alliertes endelige seier

Avtalen anerkjenner at under den første fase må

de allierte militere ajefer ha den høyeste ledel-

se av administraajon og juriadiksjon som de mili-

tære operasjonbr  gjør  nødvendig. Det er fastslått
at når de militsere-operasjoner tillator det, ska1

den norake regjering overta den fulle konstitu-

sjonelle ledelse. De allierte skal få de spesi-

elle lettelser-som de fortsatt må finne nødvend-

ige på norsk emråde for å føre krigen til ende-

lig avslutning.

UKEEVEeSIKT lQ - 17 MAI
Det nye trekk i krigabilledet er åpningen

av den allierte offensiv i Italia. Det framgikk

av general Alekanders dageordre til troppene at
offensiven er første fase i de vestalliertes

stere aksjon som sammen med russernee sommerof-
fensiv skal tilføye Tyskland det avgjørende hed-
erlag. Og selv  Dm  det ikke var sagt direkte, vilr
le en elik tolkning trenge seg fram i kraft  av
sakens natur: det kan ikke ha noen etrategisk
hensikt å innlede en isolert offensiv på den ital
ienske  front som har so. ringe bredde og hvor nat-
urforholdene i så høy grad begunstiger forsvarer-

ne. Aksjonen får bare mening i en videre strate-
gisk sammenhenge Det behøver ikke å bety at in-
vasjonsforetagender i atørre målestokk er
umiddelbart forestående, men det synes å tyde på
at "dagen D" for alvor nmrmer seg. Hva det 4per-
ative mål for den ltalienske offensiv er, kan
max naturligvie ennå ikke uttale seg sm, men
frontena utstrekning og naturferholdene synee ik-
ke å  sanspnliggjere at  man i ferste  rekke sikter
pd  at  virkelig  gjernembrudd,  men at  hensiktba
først  og freast er  å  binde  tyske  tropyer og mater
lell fer i avlaste andre fronter msd sterre eper-
ative muligheter.  Foreleibig ser det ut sem om
tyskerne aksepterer utfordringen og lar det etab-
leres en oppslitningefrent; de setter inn sine
elitetrepper og forsvarer seg hardnakket. hver
lenge de har råd til det, vil tiden vise.

I luftkrigen har de siste par dager betegnet

en merkbar reduksjon i den allierte inneats, det
er de som mener at det tyder på omgruperinger og
oppladning for den taktiske bombing som antagelig
vil gå like ferut fer invasjonen. Men det er mego
mulig et hele pausen skyldes uheldige værforhold.
Gjennom hele forrige uke var imidlertid flyinn-
satsen meget intens, med 2-4000 fly på vingene

1 både dag- og nattangrepene. Et bemerkelsesver-
dig trekk i den senere tids bombestrategi er at
tillegg til de tidligere objekter: komunikasjon-

er, flyfabrikker og'kulelagerindustri, er nå kom-

met den tyske eljeforsyning. Det begynte med de

voldsomme raider som for 8-10 dager siden reduser-



H1M

s'icå,st..  eu  oå  hvo-  3kal i n, disse m-:Tl må våre landsmeru
fo,t'sati med sy.Fre angrep på S-mir-VsklJdu aln plikt. Det skylder vi
w,jntotiske oljeindustri fron:tg t".; Louna-hvår, : cedeae:a ute, det skylder vi våre allierte
hersebuig- cg Zeitz,lerkenrc, ved Brux  ' dg  det vi landet.
verken i Tsjekkoslcvak1a Og. Pol,.tzd-aulgsene -een norske fegjering gir oppropet sin fulle
ved tettln, ddeleggBser_e  ,rar mcnin,U netydelige  , T.et  er d beste samsvar med de mange
og  hvor  målene Gr, i S1sse r  4 år. Bet
sterke-tjske jagertnnsccs tkk 1,000 sUeUmer u.nn de lover' og forbrdninse'r--
tyske 1aEere cpp  (hvoran:  nvd, de som reijjer1.ujj.:_3 rr lagt til rette for å bruke
alllerte Mistet 52 fly). £1.1ers cyskerne for : fiot Tyskiand. Y. tdjsiutnins til cppropet vil re-
tiden meget sparsommo med si-,7esrte jager- g)eringen rette lartrengedde henvendelse-til.
våpen gang pL ganggj inne': i dk. a leci Ue hjemmefrønn c ortSatt å slutte  opp  om hjem-
kjemneangrap med en ta-)sprosn1.?4+ ur.-kng 0.5, Mnfrntens
I de 4 første måneder j4r -ar flyL.nuLu2.  1alt Bver enkelt -er-f en soldat, sivil eller i uni-
bare 23158 maskin2, motnen ny jj_redtBsn v sam- form, og vi må  ,,enke  på de t'usener i de vepnede
me t_ldsrom av 53-60,00b. I de styrker som hve:± drnTg sotter Ilvet inn for re“-
tes luftherred,ømme nestfin abes1.nt; -under 2.700 1e-rdfghet og: Det e-r en maning til oss

_
utfall fredag observertes 1  -:,ec tt— ntysk fly. alle o-m nå t  de:ri  av4nj2renhe fase 4 vise samhold

,
Tost=okleller n en utm=91O rstaurant

Ifalia. Ifet alljurte hovedkvarter melder at alli-Tostrupkjelleren er, etcerat berr hartmann og  
erte tropper har Inntatt bassino og Formda. Tdd-frue ble arreatert  n* erertett av .den ineryktede -
ligere tyske meldinger fortalte at Cassino yarnasist sveitfører Blart.jin (Martins Kro) DeC sier, ,
ofiakuert, Gustuvrldnjen nærmer.segseg selv at alje resp,:ktalble nurdmenn ho,Ider seg
skn avslutnin c;,.og slaget m'ot Adolf,Hitler-lin-borte„fra stodet..: Continentals stere e;ablis-
jen begynner. ilovedveien fra CassinO til Rnma ersement har vrt under ledelse bortimot 1 år
bnutt, 8. arme fortsetter framrykningen 1 TAri.--med.herr Mark -som.selvb,?.staltet administrerende
daler. S for Liri er Esperia_inntatt. fiiden den
nye offensiv begynte er det tgtt over44.500

FRA TORS,fG EfTERMIDDEG. 2a,nger, og nye strømmer stadig inn. Ved retret-
dJ»;«-)FTII DiET LORSKE FOLK, ten etterla Yu7  rti.jkcrne en mengde materiell,  Idå

Len n'orSke  h,fe5mmefron'ts l'edelse },ar utsendt avsnitt kanoner sOm svarer til utrutningen av
ot op pro  td.1 det norske folk hvor det bl.a. 2 dlvisjoner. - Det allierfe  fly yåpen  i  Yiddel-
he,ter at -den nå krigena aVslutning nærmer seg havet gjerde over 2.500 utfall igår. 15 allierte
'eneker'å- klarlegge'de nU:rsko forhold. Det er ik- fly savnes, Bare 1.tysk_fly viste seg; det ble
ke'MulUg å  ga  1 deta1j,Ift, ls  vår grhnniov er4  det skutt ned. Ca. 750 tunge amerikanske bombefly•
f-.1ket som skal. st.ikke- ut den politinke .kurs et- angrep idag 21oepti. .
ter alMinneligj valg  Så  Snart' som etter nussland. Langtrekkende russiske bombefly rettet
yåpenstilshden. Vi vil bare avgi vi.s.se'-hoved- inatt angrep moU  3  tyske st111inger bak fronten.
punkter, ønskemal og kray: Vange tog ble ødelagt,
1. Et friUt uavhengig fiorge. - Vestfronten. Britlfle fly fra hangarskip .angrep

_ .

2. ;,yeblik/telig 6g iull gjenopprettelse skip norskekvsten, - 15 tyske bombefly som
kratiet; ytrinsf'riket,'retteSikkernet-, frie var i ferd :,,ed lande på en_flyplass utanfor:

_

valg. ' .1borg ble angr'epckt'av ullierte fly, som skjøt
Opunevelse av alle polat sfre 1over  rg  forord- ned  7:  1 nrSk,fly. skjat:_ned ett av dem: Det ble
ninger o a bE,stemmelser som er utferdige.t forfulgt over fl;werlassen;,sk,utt d brand og styr-

,.etter tysk Ordre, utnevnelser, dommer etc'.uomtet ned,

er u“erdiget av tyskere ell6r DS myndigheter.lJet tyske aeneralk-nsuIat 1 Tanger ble stengt
4- .:yeklikkelig løslateIse av politiske •

fang-r og gjenihnsette rlse av alle offentlige _
por.g£L  Det er• innledet en aksjon mot en del av detjen,stemenn sdm er fjernet fra sine
advokater  scril  nektet  å  sende inn cppgaverlinger av okkupasjonsMakten eller fiS. Opo-
ever sibt  personell. Følgende advokater har hit-reisoing og erstatning i den utstrekning det
tiajfatt beslagl'agt fermue cg  n ieridom: Gu-er mulig.for dem som er blitt særlig hardt

skadet. braneson: Arntzen, Arnholm, Blom, Okavlan, Jens

5. NS medlemmer.som har gjort skade på-liv eller Gram,
Friksrud n-smenn Christiansen, 1)y-tviraid sg

eiendom straffes etter rettergarig. Uberetti-  --d rer,

. set krigsgevinst inndras til forder for stat Bva krigen k.ster USA,
-

kassen.
dag 312..500'.000 dollars.

6, Et målbevisst arbeid på å-1,;,:nLnge vår frinet juni 168600,00000O dollars,
og folkstyre og-demokratiske rettigheter.

Gjenreise landets økonomi og produksjonskraft.

Så snart som mulig sikre tilforsler utenfra, LandSforredere er de som nå etter de opplysninger
som .Fremme solidariteten mellom klasser og befol foreligger til ATeller registrering

ningsgrupDer. Iiiedvirke aktivt i melltil -nasjonalonfelkej:
sE,,marbeid,arbelde  pd  en varig og rettfer-


