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Den norske hjeMmefronts appell til norges

Freda  26.  mai le44

Kl. 8.50 onsdag moreen ble pelitiinspektør

Lindvik tatt åv dage i sin leilighet i Langårds-
gt. 1. Lindvik er Iest kjen,t for sin virksomhet

I sakene mot Aabert og Salvesez- Han var et gru-

somt cg ytterlegglende element innen KS og stats-
politiet. Han'har vært særlig aktiv under behand-

lingen  og henrettelåen av de nr-rdmenn som har

vært stillet for C.,uislings politidomstol, jenne

“domstoleri" haT i den senere tid dømt 5-6 unge
nordmenn til døden.

ungdom om ikke a.la seg irnrullere til .tysk

kregstjeneste har fått hel og fulI tilslutning.
Ingen har møtt fram oe AT-kontorer og lokaler

med arktver enk.blitt ødelagt. SpJrsmalet alle

stiller.Seg et hvordanitiskerne ag quislingene

Pril reagere nIt tyden_på at elrasling'har'fått
frie tøylei i denne sak og i-den anledning har

han gitt oss en advarsel .
' a..trikkarbeeder Ulaf Hansen bleen er blitt • UKEOVERSIKT

myndee. Harr hadde fulet sitt fedrelandssinn og ! Da den allierte offensiv ble satt i gang

cepfe:dret unge landsmenn til akke å melde seg Italia, Var de.1.-iende engelske og amerikanske
til feendtlig krigstjeneste. Han hadde fulgt .milotærkronikører meget skeptisk innstilt og

landets eldste tradisjoner og loyet de forfulgte stilte seg nærmest tvilende til muligheteg av e

mat og husIy Skuddet -scm-felte ham skulle yare oppnå noen fPamgang.uten urimelige ofre. å meg-t

et skudd for å fd. den norske hjeomefront til åimer overraakende er det at offonsiven ennå før

legge.bi, to uker er gått har gitt virkelig-betydelige

Den 25 arige nordmanz Knut Mathiesen ble den operative resultatsr. Gnstav-linjen er rullet opp,

4, mai demt til døden av den samme domstol og Adolf Heeler-linjen (som tyskerne skynnsomt

quislengenes domstol - sem savner en hver 'hjem- har omdept til Dora-lenjen) er gjennembrudt på

mel t norsk rett. Hans brøde var et han hadde avgjørende.måte. Fronten er skutt fram til .

hjulpet forfUlgte landsmenn og at han hadde skutJUlorraoina, Fonei: rico, tatecorvo og Gt punkt

nr av ftendeee blcdhunder,Harald riauglend, for å nord for Cassino, Det betyr en i virkeLigheten

foneane de han hadde i sin varehekt. ekke liten tereengvinning på en front eom denne,

Det har sivet ut uhyggelige detaljer om mor- og ie tyske elttetropper som hardnakket har tor-

det på Lathieseu. - Ved 5-tiden om morgenen ble svart disse godt utbygde og fra.naturens side

den unge nordMannen kjørt ut til et skogholt i msget sterke fjellstellinger, har lidt stcre tap'

:/,-ebakveien. Den dystre bilkortesjen ble ledet både i falne, fauger og materiell.

av Jonas lao som hadde stadfest- eet nye trekk i bildet denne uke er de kraf

et dødsdommen, hans høyle hånd Clbjørn og - "får - tige støt de flalierte har satt•ann "fra Anzio -

svarsadvokaten" nesisten Kergsjø Derettet kom bruhodet i tyskernes flanke og  rygg, nettop pd

bilen med den dsmte I den neste bilen kjørte et tidSpunkt da-de frontale angrep sørfra brakte

eksekusjonspeletcngen med politiinspektør Lind- Eitler-linjen til å vakle-for alvor. Via Appia er
vik. .e den siate bilen stod kisten.l.:athieseir avskårot i 2 km lengde ved Cisterna, og de all-

ble bundet til et t*e med bind for øynene. Ornse- ierte'styrker som angriper sørfra står ikke mer

kusjoneeeletorgen sted med ryggen til mens Jonas snn 25km fiå Anzio-styrkenes angrepsspisser.

Iie og Clbjørn gikk iram  eg  tilbako røkte st- S±tuasjonen er på denne måte blitt prekær for de

garetter, spøkte oe lo. - - tyake stridskretter som befinner seg  i  kystsek-
Det er eljke folk som eir oss en siste advar- •teren, med sine forbindelseslinjer avskåret eller

sel. Det er folk blotte't for rettsbegreper og sterkt utsatt- keget tyder på at den innledede

med sadiatiske egenskaper som vil ha  .7ss  til å omfatning vil tvinge Kesselring til å falle ti:

legge 51, bake mot Albanerfejellene.og Valmonto f:r flankt

Va er klae over at det ligger noen frel- t.:21seen fra  eg  V. en bevegelse de allierte

se i å legee bi etter anrop fra alike folk. Like raturligvis vil forsske a hindre. -såvidt man kr

kynisk og småleezde vil de sende tre årsklasser sknønne leår d'et- neste tyske fsrsvarsbelte fra

av landete ungdom til de tyske frontene for å avezzane ved italmonte VelJetri til et eunkt ee
skaffe sog en gaigenfrist, kJsten mellom :rma og brakedet. ne emerupperine-

De har regret-feil hvis de tr n at trusler Kesselring i.det siste har foretatt, synes å

sleke advarsler forer frarr. For hver en de skyt- tyde på at han falle på Rema i  2

er vil de finne ver fronL hardere, For hver en etapper, :oreevaret er i eyeblikket særlip: kon-

sentrert til Pre.-remente - sekteree Hen-de erreeterer og piner Vel de fenne vår-motstand
mer kompromisløs. De vil finne at terror er dar sikten synes å eære å la dette punkt tjers snm

lig  verktøy til å'bryte det norske folks kamp “kregjerr for en tviugaing nardover av hele
Mot å la see hverve av ftenden, !ditlerelinjens vestre flonke, fpr Uhindre at de
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helt. On en slik cperdsjin vil lykkes, er  ld,d- 2.-- Util.".r  1  ,ZiS

lert tvils•mt, bl-o. fordi alle kommuniknsjan :I tunerikanskå fly, Angreptt møtte sto.rk jagcribpo-

t e - rinifååle. mc]gut sPrbare, De nlli- stand over Serlin, men ingcn over Tearis. Andre

ries drektisk tolt ui nskrenkede luftherreddmme,ongrep ble foråtatt met 'rest, havnoo i Holg.

iortisanvirksomheten bnk tyskernes linjer og  farog  cljeddpoter i Amiuns,

ren for nye londsdttinger  gjør  situasjonen enda  teldingnr kErld militmmnre overkoanda,
omer brket- åed honsyn til efllysningor til de allierte

Sett på. longers sikt  har  etytkdim i den indor invasjtAem, bemerk flgende;  teett opplys-
te offensiv brakt tyskerne f t vanøkelig dilon- ,

ingece samMen tll rapporter. Sapporten må ha eo
ma. nten må de trekke forsterkninger til kol- Pr29.0tftrm. porl ffiå VMSE: tidfestkt. Ea klart hvii-
lem-Italia, nos som under dE foreliggende ehr

ke cepdlysninger det mbst gjolder. eårlyspinger
ster:igheter kon bli skjebnesvangert for stil-

em fiendtligeltrappers bev,golson må ledsages a
lingun på andre fronter med de beskjedne stroitd-

rapport om tidspunktet, antallet, rbtningen eg
giske reserver mac råå..r over, ellor de må inn- trepaenos tilstand.
skrenke seg til e cn, en oppEoldende strid og

falle tilbaka på Onrd-Italia olledr kånskje en- DhUrehill hOldt Onsdag en tale 1 Undernusbt,

dog blpe-grensen  dbed  de vidtrekkendg konsokben-,i anlodning av en dobatt em utenrikspolitikkon .

sur on slik framskytning av den ollierte front- Malen onscoes for å vmre den siste før invnsjene

linje vil ba, ikke minst auftstrategisk. eeste geng prdmierministerdn tor ordct blir for
å gi parlamentet ng folket et resume av det fer

.a.s.sokrene i St01ng Luft III don 22. mars. ste ftrløp av det starst,J  rig vanskoligste krigs
Ifrå "Stookbolm fereligger ddt meldingor som foretogundd i Xnglands historit.

starmer fra britiske flycffisorer som unnslacn Churchill behandlet forheldot til de f rskid
fra d-n tyske fangeleir Stalag Luft. Sem bekjont lige .uropeiske stater. Hvdrken Italia, Tyrkia
ble 4, ellierte offi, ner, Jeriblant 2 norske, Spania har under dennd krig fått tore så
skutt etter en rekkd mislykto fluktforsøk. De

ango Ord fra en britisk statsmini-
unnsluens offisdrer fortdller at fangeleiren led ster snm under store resnme nver de
av nungel  pP  vakter, Vaktent hadde derfor fått purorcisko ,,randstotor og deres holdning. Han
nrdre em å tn strenge forholdsregler. Den degon

landrer Tyreic for at det ikko gikk med de al-
fluktforsoket bic foretatt eg de 2 ettdrfølgende iert,: i februar eller mErs. Av den grunn inn-
dsger b1e det skutt effiserer over hule lciren. tillot de nllierte vaøsnldv.,ransene. gen hdn
en, Mistet &cledes ikke livei under strid med va .otorer den gode tjenoste Tyrkia gjorde db, elli
tere Vitnens bergpkter den tyske pastand om at ,rte vod å stop2e krouaksocrt.n. Hnn bcklnger
do skalle vbre skutt under forsøk på å forsere

Italias ulykke og nbrer pnrsonlig ingen ficndt-
fongeleirens norter. da gjentagne fluktfo

lige fllelser mot det italisnsko folk. hvd som
esk ble vaktene serv4se, tepte all disiplin og

ommer til å skje når frontene flyttes og hvn
gjordo et panikkomtet forsøk på å statuerd et

tyskerns kemmor til å forito seg  dv  øddlyggel-
eksempel. ser under sin tilbaketrnkning mot ct felk som

"fHETO,.il3 FEA LO,La. temS2.,,G SrfTSRMIDeAG: påster har forrådt dom, kan man ikke fordsti

Itnilia-knsiobruhodet er oppeoart å være brubode. c  sbg  ollur fnrutsi. De dllierte vil gjøre sit

kl. 7.e iddg morgos, åttor 4 lange slitsommå hrtterste for nt skjmcrsilden sknl bli så kert ng

måneder fikk patruljer fra 5, armes hovodfrent så lito ødelggends scm mulig. De håper st by-in

fdline med trnpper fra 5 nrise i bruhodet på Vialisma 3kal kunno skanos. Angåendo Hpenia fester

Appia. mallom Terraoinn •g Anzio. 5. arme ham .an seg smrlig ved at premierministeren sd kron:

f or første gang etnblert forbindelse med bruho- ,ig tnr narti for ±i'manc, og rånodrdginat

det hn Pr troppene bar brutt gjennem det kraftige en britisk e  nppintån samt  vdd  tilk jdnnegiveno

forsve.r fiendon hadde byseet for å bindre trcu- nt Sngland ikku leager seg bort i brvordnn

pene i å arb,:lde somnon, b1 den 5. armes hpved- dpanie ordnor sinc indre forbold. han påpek.r s

frent viker fiender furtsett. Terracina cg 4 Snglands byrdo hodde vbrt ennn større om npanis

andre stedor or orobret. Frnnske tropmer ham iAnsItodde gitt etter for de tyske patrykk undr tys

tatt bies eg besatt ,pnte Àlto Fiendon cr drd- kbtrnos soierrrike fromeng i Odgynnelson av kri

vet ut av oentdoorve  og  i nmtheten strømmer ka- etn. Churchill spoker med doo  tyske  invasjens-

nddiske pEnserstyrker gj-nnom det brudd i Ilitler-skrekk.n og de o  uhdrte trussel som tyskurnd føl

linjcn sem tidligere er gjort. De er nådd fram seg utsatt fer ved nil dtar e  tnle dm invesj n

til Melfa-olva, Died.mente nr omringet på den 8. svor Xanalen. I resten av sin tele omtaler Enui

armus frent, og polske tropecr kjemper allerede chill at do hor til h-nsikt å ser tt, en v r-

inno i bye n Feengeto: let siden 1 1 . mai er over d-:nserganisa.s j o n utraistot nad nlls nsdvondige

10.O Jen dialiorske motstandsbevegelse muldernaktmidldr til å hindrfrnmtidige krigcr åller

om vellyktd angrop i nmrhetab  aV  Gonnva. - Al- p1anur em sådanne av urolig, og mrosyke nasjono

lierts fly i niddelbvsområdent gjurde igår
211e nerdmEnn slutter idag opb, de  Sord

utfoell met teske transportr, treppekensontrasjo,

n furyninsddpetr i
ungdom rebiliseringån gjolder. Ejdlp ddm mod mc

a,te s:t 
.g husly.  tusk at sm  dot ikkd okkurnt i donno

dgmerAsomnoton lyee k.,  750 tunge omerikunske
Anng dirskte angår dee kan det bli tilfelle cm

eåmbefly nngrop idag jernbonbtorter  og  flyplessdr
od  svikter hjebnisfrenten nå- De kan ofrene tli

I Belgia, Andre angrep blb rsttet mst jernbono-
L“,,,,” r, ir  ,fl,,, ,etoe ,cgdu selv stomples  som on  fnrreddr et


