
Nyhctene fra London pr. torsdng  den 11  mai 1944,X1.19.00.

Russland: Etobringen  av Senrastopol ble moddelt av mnrakalk Stalin  t en dag:
ordre utstedt natt til onadeg, Med  b«rte1men  av Sevastonol  er hele  letim
renset for tyskerne. Byen ble erobret øtter 21 dagers beleiring og 3 dage:
stormangrep. Forrige gang, i 1941-42 beleirat tyskerne byen i 8 måneder,
det kostet dem et tap av 3oo  000  försteklasses  tropper. Eh regner at tyak4
nes tap under russernes framrykking  på Xrtm  har vært ca. 17o  000  mann, Rus:
erne har nu fått 4, ukrainske arme og  den maritime  arme frigjort for operse
ner på andre avsnitt, 3h målsmann 1. den tyzke  kringkasting uttalte At ikat
pene i Sevastopol ble gitt opp etter 3 dagerv og at " tyske polititropper I
de vært anvendt i förstc linje", Det  er Xdrøte  gang tyskerne har  brukt nt.
trykket "gi opp kampen".- På dc andre åstfrontavsnitt har det vært  roltg  bc
sett fra mindre russiske framstöt  vect StamIslawom  og Tiraspol. Tysko  fangei
ble tatt. Den russiske flyoffensiven fortsetter i disse to avanitt, - Tin
dag blc 2 troppetransportakip senket i Svartehavet,
Luftoffensiven: Det cr idag den 27.dag  for  den  allierte luftoffenstv mot Ty
land, Tirsdes-Var over 4  000  allierte  fly  over N Frankrike, Helland  og  Bel
og kastet over 5  000  tonn bomber mcd et tap av bare 18 fly, Onsdag ble jer
bancnål i N Frankrike, særlig Mbns og Tournay, angrepct og dessuten kraftan
legg I Valenciennes. Natt til onsdag var hovodmålene en kulelagerfabrikk i
Ancy i Ovre Savoyen og flyreparasjonsfabrikker t utkanten av laris. MOscit
kastet en rekke 2 tonns bomber  under et  lynangrep mot Berlin. Videre  ble mi
ner lagt i stort anall i fiendtlige farvann. 7 fly saknes. toradag var ho
vedmålene 2 flyplasser i Frankrike, Batt til torsdag ble jernbanemål i Unt
og Dille ancrepet  oc  Moscitos var over lindwigshaven og andre mål i V Tyekla
Onsdag angrep flygende festninger  fra Italla  Nesserschmidtfabrikkene i Wien
skutt ned. Andre fly angrep Enin ved adriaterhavet samt Genua og Liverne.
Ialt ble det gjort 3 eneo ntfall med et tap av 33 fly, Batt til torsdag ang
britiske fly jernbaneterrenger ug industrimil i Budapest, med ot tap av 1 f
- Sir Archibald Sinclair har opplyst at 2 158 allierte bombefly er gått tap
over Tyskland og V Europa i de 4 forste måneder iår, lo  000  flygere er
eller blitt fiendens fanger,
Italia: På 8, armes front har allierte Atyrker rykket fram i Monte Majelle
snittet og erobret 2 byer og en del höyder, Byen Palna cr besatt, Framryk'
ingen er foretatt etter at tyskerne hadde trukket sig tilbake fordi tilfbrs,
linjenc til lo tyske arme ble truct etter den allterte framrykkingen ttl Dal
På de andre frontene har det bare vært payruljevirksomhet.
Jugoslavia: Friskarene er på offensiven i alle distrikter, Det foregår hef.
tige kamper  i U  Basnien, Serbien, Sanjak og Herzegovina. Friskarene har
vært i virksomleet i 2 byer i Steiermark i Osterrike hvor mange tyskere falt
Tanger• Det tyske konsulatet i Tanger som skulle stenges etter den britisk-
anerikansk, - spenske avtale, er fremdeles opee, Den spansk6  överstkommandl
de i Tanger nekter å adlyde den spanske utenriksministers beskjed om stengn
av konsulatet, og vil bare adlyde ordre'direkte'fra .gencral Frahoo, Tyskeri
blir hvor de cr, og akter åponbart ikke_å reise för.de blir kastet ut av de
spanske nyndigheter,
Sveri 6: Den tyske trafikk med kurerfly mellom Norge og Finnland over Iveri
vil bli stoppet fra utgangen av mai, På svensk hold blir dette betegnet  sel
den svenske reaksjon mot funnet av tyske krigskert over Sverige. Til gjen-
kjeld her det tyske Lufthansa fått konsesjon på ruten Oslo - Bjerneberg i
Finnland uten mellomlanding i Sverige mcd et fly om dagen, Passasjerene må
ikke være uniformerte personcr. Den tyske sodatersender Atlantic sier i sil
selding at tyske offiscrer og soldeter heretter må trekke i sivil for å fly
fra Norge til Finnland,- Det er snart på tide at svenskene setter en stoppel
for all tysk trafikk gjennom Sverige og ikke stadig anviser tyskerne nye  må'
de kan omgå bestemmelsene på.

Bolsjevikspökelset i Norge.
De norske eviser slår storope en melding om-ca  Pft-issland skal delte i. sin  1
settelse av Norge, Det er bolsjevikspEikelset som blir manet fram for den ni
ske befolkning påny. Det dukker opp med passe mellemrum, i form av menneeki
etende pelskledde rusuere, grinende skygger over Karl Johan, og nu sist senni
"bolsjevikhorde", ledet av umennesker i GPU uniformer, Hensikten er klar,
skal sökes ukapt et grunnlag for mobiliseringsplenene i Norge. Derfor er c)



- -
så Gestapo mer virksom enn noensinne. Det arbeides på spreng for å oppdage
og knuse de organisasjonene som skal lede motstanden mot en mobilisering, og

kampen not tyskerne i tilfelle fiv en invasjon i Norge.' Når det cr av-
sagt dodsdommer i det siste er det hellur ingen tilfeldighet. Kensikten cr
å bryte motst:.ndskraften hos det norskc folk, slik at tyskerne skn1 kunne -
gjennemfore sine planer i frGd. De går iran med den vanlige mangel på kjenn-
skap til dct norske folk. Den skjerpende forfolgelse kan bnre mate skjerpet
motsland og_tyskern:, kjLhner-oss  dårlig  on de—tror at propagandE:cn om.de
redsler en russisk besettelse angivelig skulle bringe oss kan få oss til å
glemme det helvede som den tyske besettelse alt har bragt oss, og stadig
bringer oss,
London melder at det for tiden foregår forhandlinger mellom den norske rcejor
ing og de britiske og amerikanshe myndigheter om de norske myndigheter skal
overta administrasjonen etterhvert som landet blir befridd. Det pågår også
forhandlinger med den russiske regjering, men det er for tidlig a avgi noc
kommunike om resultatet av disse.- Som kjent cr det nylig avsluttet en
le mellom Russland og Tsjekkoslovaki om overgivelse av de befridde områder
til de tsjekkiske myndigheter etterhvert som krigshandlingene avsluttes. Det
er ingen grann til å tro at Nerge skulle få en dårliucre avtale.

17. nai,
For 5 gang må vi feire  vri rgRariovsdag uten å ha Kongen ved vår side,
La oss også iår feire 17.mai i stillhet. Unngå all offentlighet, tentre, ki-
nocr, restauranter og unddig ferdsel i entene.
Vi vil i den stille halvtimc fra 17.3o - 18.00 minnes allc dem som kjemper
for Norges frihet hjemme og ute, og dem som har gitt sitt liv i kampen.

Nyhetene fredag den 12.mai 1944.K1.19.3o,
Russland: Russerne har slått-UlIbake krnflige-tYske anerep på stillingene på
vestsiden av Dnjestr ved Tirassnol. Tyskerne inn bolge etter bolge aV
tanks, fly og infanteri, nen ble slått tilbake mcd store tap. Russerne ode-
la. 6o tanks og skjat ned 25 tyske fly. Fra de andre delene av dstfronten fore-
ligger det ikke meintinger som kamper på bakken, men russiske fly har  vært  i
aktivitet.
Italia: Stillstanden på frontene er brutt. Allierte styrker er gått til en
ny  offensiv not Gustavlinjen mellom Cassino og vestkysten. Det har i lenge-
re tid foregått store troppeforskyvninger som har vært dekket av livlig pa-
truljevirksonhet og intens flyaktivitct, 8arme er overfart frn Adriaterhavs-
kysten til Iiridalen hvor de har foretatt et krnftig gjennembruddsforsok. 5,
arme angriper 1\i5 over fra kystavsnittet. Angrepet ble påbegynt kl, 23,00
den 5/11 etter kraftig artillcriforboredelse. Det cr ennu for tidlig å si
noe om utfallet av offensiven da de tyske troppene yder hard motstand i vel
forberedte stillinger, - General Lec uttalte idng at de tyske stillingene i
Gustavlf.njez er Uhyre sterke og bygger på utmerkede naturlige forsvarsstillin
ger, Bak Gustavlinjom har tyskerne i lengere tid bygget en ny linje, den så
kalte Adolf Hitler linje som er like sterk. Den allierte framgang må derfor
ikke bedommes etter antall km troppene rykker fram, men etter hvor mange
befestningslinjer som blr gjennembrutt, og hvor store tap fienden tilfaies,
Luftoffensiven: Det allierte luftvåpen i Italia utförte over  l000  utfallsflyg
ninger mot forsyningsmål i Italia, skip utenfor den Dalmatiske kyst, og de
tyske forsyningslinjer til sjas langs Italias vestkyst, Nattens hovedangrep
ble utfort av RAF fra flyplasser i England. De viktigste målene var nökkel- -
stillingene ved Boulogne og Bouvain, hvor det ble forårsaket voldsomme eksplo-
sjoner. Drönnet etter eksplosjonen i Boulôgn' le hört.helt tiriondbn. og -
rys,telsene var tydelige merkbare på den engelske side av Kanalen. Andre fly
angrep mål ellers i N Frankrike og Belgia, 16 fly gikk tapt under disse o-
perasjoner. - Idag angrep store styrker amerikanske fly industrimål i Tysk-
land og de besatte områder, 1  000  bombefly cskortert av nesten 1  000  is.gere
angrep 4 fabrikker for framstilling av syntetisk olje i Leipzig og 1 i Bruz
i Tsjekkoslovaki.
London: England, USA, og Sovjet har sendt en advarsel til de tyske vasallsta-
ter, Ungarn, Romania, Bulgaria og Finnland. Hvis de fortsetter på tysk side
kan folgene for landene ble katastrofale og de må derfor &Jt bestemme sig til
å bryte med Tyskland.
Rettelse: Forste linje i "Bolsjeviksp. i N". skal være: R. skal delta i en be

DU SKAL SENDE AVISEN VIDERE STRAES DU HAR LEST DEN VÆR FORSIKTIC



Vi tillater oss å gjengi neaståenne parole som er datert Oslo 14-5-44.
Vi gir denne parele vår fulle tilslutning og vil understreke dens alvorliE
karakter.

MOBILISERINGEN KOLIMER:

Den 19, mai og de nærmest fölgende dager vil det norske folk gjennem avise
og oppslag få vite at årsklassene 1921-32-23 skal mdte til registr.!ring
på arbeidskontorene, Påskundet blir naturligvin "nasjonal arbeidsinnsatsu
I kunngjdringen vil det bli sagt at innkallingen skjer til jordbruk- skog
bruk, bygge oc anleggsvirksomhet. Men enhver nordmann vet hva det betyr:
Guttenc i 21-23 arssldcren - det beste soldatmatcriellet - skal inn i kri6

tyskernes -fiendens-sidel
Det må aldri skje. Vi er i krig mcd Tysklandl Den norske marine og dert
norske flyvåpen har vært i uavbrutt kamp med Tyskland siden 9, april 1940.
Hjemmefronten har fört en bitter kamp siden landhmren måtte kapitUlerc.
Tusenvis av nordmenn har stupt i denne kampen - hvor dag fdyes nye ofre ti
Her har ingen lov å svikte: Nå har heller ingen lov å la seg berolige
av nazistiske domentier eller ldfter. Skremt av hjemmefrontledelsens
parole om streik mot AT p.g.a. mobiliscringsfaren, sendte Quisling ut sitt
dementi: barc vanlig styrke , 8000 mann,skulle ut. Nå kan enhver bedömme
verdien av hans dementi. 3 årsklasser: 8o - 90 tusen mann - skal ut og
tjene fienden,
Husk Riisnms, brev: 5 årsklasser ble tilbudt fienden.
Husk Quislings stadig gjentatts tilbud til der Fahrer: 3 divisjoner„
Nå har tyskerne funnet tiden inne til å ta imot tilbudene. Overskrittene
i dagens aviscr taler sitt tydeligc sprog om det.som kommer,
Både tyskerne og quislingenc har lært å kjenne det norskc folk såpass
godt at ac vet at det ikke nytter å gå til åben mobilisering. Derfor må
de kamuflerc den som matauk og vt_clhogst og lignende nasjonalt arbeide.
Og ungdommen i skog- og jordbruk og "livsviktige" bedrifter vil kanskje
slippe - i förste omgang. Skulle noen ha lyst til å la seg berolige av
slike påskudd, minner vi om den forordning som sto i avisen
nylig, om at "yrkesfremmed" arbeidskraft ikke lenger kunne skrives ut til
landbrukct.
Nei nå er det alvor: Tyskernc er presset nå alle fronter, invasjonen
henger over acm som en mare (lag og nntt, Nå griper de til desperate midlc
for å styrke sine fronter, De vil sikkert bruke grove trusler, De vil
kanskje true med å ta fra oss rasjoneringskortene. La dog ikke narre av
det. Det ordner segn Ingen trofast nordmann skal komme til å sulte.
Gjör din plikt, sclvom det skal svi: Det nytter ikke å vike tilbako tor
tanken på arrestnsjon. 2o tusen nordmenn har.gått den vcien i ac sistc
Ircne, det cr cn adgligdags ting, Norge cir i krig idag, og krig fores ikk
uten offer og voksen manns mot. La deg ikke forledc av at noen skal ha
gitt ofter. Fdlg bare din cgcn samvittighet:
Stopp mobiliseringen: Norges folk, slå ring om vår bestc ungdom: Styrk
dcn til å gjdrc det som den vet cr rett, hjeln den om den kommer i fare,
Ta dcn risiko som sknl til fUrå gi stötte og råd som augefl La ingen bli
stående nlene, uten hjelp, som ofrer for den felles 84k. Hjelp m6d arbeid
og husly, med mat og klmr:
Det nyttr.n å gjdre motstann. V-i kvelte ungdomstjenesten, forpurret riks-
tinget og bnr gjort Arbeidsinnsatsen til en fiasko, (x_nn Fra Stor-Oslo
cr under 182' nv de utkalte rcist),
Vi må sta fast. Ingen tinn mn kunne skremme oss til å bli tyske soldater
eller hjelpesoldater, Det cr landsforrmeleri og den som gjdr scg skyldig
i det vil ubdnnhdrlig bli stillct for krigsrett efterpå.
Parolen er gitt: Ingen möter til registrering selv ikke dc som blir
lokket med at  de foreldbig tjenecrtc.
Snart kommer var dagT Tinsk general "Wilges SUrtrappertil sine-s-51dater
om å holac seg beredt. Hvis du alt befinner deg i en tysk lcir har du
ingen chanser til å bli med på bcfrielscn,
Vær tro mot ditt lnna, din konge og nitt folk, Nckt registreringen -
koste hva det koste vil,


