
Nyhotenc fra London pr, fredag den 19,mai 1944,Kl, 19.00,

F.M.Kong Haakon holdt 17.mai en rdoliotdle til det norske folk,hvori ladn bl,a,
sa: Idag på 13o arsdagen for den norske grunnlov tenker vi tilbake til de
menn soM var ssmlet på Eidsvoll. Vi fylles idag med særlig beundring for det
fedrelandssinn de den gang viste, fordi vi sclv står opbe i en kamp for Norges
frihet. Etter som tiden går er det blitt stadig klarere at det norske folk har
fått ånden fra 1814 tilbake. Alle nordmenn forstår hva kampen gjelder, Vt
slåss for frihet og selvstendighet, og for-at det norske rike ikke skal bli
lemmet i T, skland som en slavestat, og utfOrc det arbeide som den tyske stat
finner å pålegge oss. Tankene går også idag tilbake til de  sdni  her gitt alt
kampen, også sitt liv. Vi står nu foran sluttkampen, og det gjelder for hver
kelt å yte det ytterste for at den seirrike utgang skdl kommc så snart som ML1-

' lig. La ånden fra 1814 Wesjele oss allu, i kampen forå gjenvinne det
ge samfunn fra .årenc fdr 194o. Ledetarken for mennenc-på Eidsvoll i 1814 var
"Pedrelandet foran alt annet". La det være tanken som må ledc oss i årer.e som
kommer.
Avtalen med de alliertc: Tirsdag ble det i London undertegnet likelydende avtal-
er m- om orge pa den ene siden, og Amerika,Nngland og.Russland på den mfmen.

_Hensikten med avtalene er å lette de alliertes oppgaver t Norge mens det blarb
frid.Den blir betegnet som helt midlertidig,men  av praktisk art, OfvennskomstenG
bestemmer at den allierte dverstkommanderends,i tilfelle av en invasjon,har led-
elsen såvel på det sivile Som det militære område så lenge krigshandlingene på-
går i. et område. Så snart den militære situasjon tilliter det vil den norskc re-
gjering overta det fulle konstitasjonelle ansvar for siviladministrsssjonen. Den
norske regjering vil selvsagt fortsatt skaffe do-allierte styrker de lettelser
de er i stand til fbr å drive tyskerne ut av ldndet, Den norsk-russiske avtaler
er kommet i stand på norsk initiativ.-Lignende avtaler er slaittet mellom

:Amerika på den ene siden,og Belga og Folland på den non- - Times skriver;
' Wen spesielle svtalc mellom Sovjet Russland og den norske regjering er av

ste betydntng,da det lett ksan tenkes at russerne setter.igang operasjoner mot
general Dictls tropper i N Finnland,og russiske tropper aj emper på norsk jord,
Den norske forrederregjering hdr selvfdlgelig benyttet anlednisgen til på nytt
åmane fram "holsjeviksp5kelset", men det norske folle lar sig ikke påvirke dv
tyskernes ldgnagitasjon like får dagen for landets befrielse,
Norge: Hjemmefrontens ledelse som er godkjent av H.1A.Kongen og regjeringen, bar

- larut en erklæring om reningslinjenc es målenc fur •Kampenfor -Norges frigjdr-
else. Det heter her bl.a.: Etterhvert spm krigens avij.irelse nærner sig, er
det nådvendig dt en ner niytktig linje trekkes opp for Korges fr-mtid. Etter

H-makten igjen er gitt tilbake til det norske folk v11 dette selv kunre bestemme
den kurs som det skal styres etter. Våre krigsmål er:•

t 1. Et fritt og uavnent'ig Norge. 2. Fullt demokratisk styre, 3. Opphevelse av
politiske 1over og forordninger satt i verk av r;s. eller okkupasjonsmaktcn

r4. Ldslatelse av alle politiske fanger. Gjeninnsettelse av dlle dom som på gruun
'av N.S. eller okkupasjonsmakten er blitt avskjedigeL cllcr nrr mistet sint still

inger under krigen. Erstatning til dem som Irr litt tap som fdlge, av overgrep,
5. Alle medlemmer av N.S. eller rndre som h r hjulpet okkupasjonsmakten strafftt
etter lovlig rettergang og all urettmessig eindom konftskerees. 6. En mnbe-

dvisst kamp for: Frilset, Polkestyre og rettssikkerket. tilrettolegge en bedrc
utnyttelse av våre naturlige resurser og skaffe arbeidc til alle. A fremme soll-

:dariteten mellom klassene. En aktiv deltdgelse i alt mellomfolkelig arbeide,
5For å kunne gjeunomfdre dette må dedt forlages en fullsttndtg. cnighet og

og at alle slutter opp om ledelsen av motstdbden.- Enhver må gjåre sin
Det skylder vi våre landsmenn som kjemper uec,våre sllierte og Norges Trdmtid,

HEnhver innsats vil bli husket og ingen som svikter vil bli glemt. Kampen går tnr
sin avgjdrende fasc, hver cukclt ov oss er en soldrt og vi plikter å fölge

tdlyde alle de paroler og ordrer som blir gitt oss. Vi er i krig, det må 7t da-
:dri glemme. Det er en mnning til oss om å gjdre det ytterste,-Regjeringen har
:gitt sin fulle og hele tilslutning til denne erklæring, som står i det beste samd
;svar med alle de lover og ordrer som er utsendt over London rddio.
rBorgervakten: Tirsdag ble på  ny  sendt ut dnnkallelser til dcler av Oslo og Akers
Ipefolkning med ordre om dyeblikkelig å melde sig til registrering på Borgerydkt--
kontoret. Parolen om sabotasje av borgervakten cr gitt tidligcre, og vl slår 1-

..gjcn INGEN LORDL_NK ht5TER OPF ETTER INNfIIELS i TIL ITORGERVAKT, Mobiliser-
dingen av vårt folk h .r allerede begynt, og enhver som siftr oppiårt t ndzistentp
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listcr vil stå i den storste ftrc for å bli utk-lt til å kjenee mot sitt cg
lned og iolk. Enhvcr som kjenner perolcn og ellikevel mdter fr m til borgerv,
vil bli stemplet som en forreder som har sviktet sitt land og sin plikt. Nu
gjelder det mer enn hver enkelts beste, det gjelder kampen mot mobiliseringe
av Norges ungdom. Vi vil sette hårdt mct hårdt,for nu er det blitt alvor i
kampen:
hobiliseringen: Vi kan berolige årsklassene 1921.27.23. ned at utdelingen

arasjoneringsKort for den kommende periode vil skje som venlig. Registrering
av årsklassene kan ikke v.nre ferdiE tidsnok til at det kan stilles-som betin-
gelse ved utleverinsen at man er registrert.
Norge: Watson BUSineSS Mechine i Rådhusgt. ble odelagt av brann inatt. Firmae
maskinutstyr ber vært benyttet av AT ved registrering og utkallelser. Maski-
nene er spesialmaskiner som ikke kan erstattes og attentatet er derfor på d
nui=ende tidspunkt et alvorlig slag for nazistenes mobiliseringsplaner.
Italia: Slatet om Gustavlinjen er slutt og slaget om gdolf Hitler linjen har
gynnt.-Klosteret og byen Cassino ble crobret torsdag morgen av allierte trope
per etter en omgående bevegelse hvorunder 1. tyske fallskjermdivisj•on, en av
Hitlers elitedivisjoner, ble omringet. Over 15 oo fanger ble tatt, og teskern
er drevet ut av de fleste av sine operinnelige stillinger, men kaster nye for
sterkninger inn i kampene. Klosteret ble erobret av polske styrker etter 27
timers blodige kamper. Panserstyrker har brutt veien Via Catalina som går fra
Cassinc til Rom. Lenger S rykker 8. arme videre frgm gjennom Iiridalen under
hdrde kamper og har mådd gjennom Gustavlinjen fram til Ado1f Hitler-linjen.-
Bruhodet over Rapidoelva blir stadig utvidet og er nu over 5km dypt. - 2å 5.
armes front ble Pignataro crobret natt til mandag etter en overrumpling, og
ellierte styrker står :7:1cmS for byen. Franske tropper her crobret Esaeria, en
fareoststilling i itdolf Hitler linjen. Franskmennene har tatt som btele en
stor mengde artilleri og meget annet materiell, som svarer til 2 divisjoners u
etyr. Alle stillinger S for Lirielven er rent overende av 5.arme, sem i kysto
rånet hgr crobret Scauri og Cestol Onorato og rykket videre fram til Formia, s
ble erobret torsdgg. I alt er det tatt over 7 oou fangee siden operasjonene
tok til.- Foruten å gi stOtte til troppene har det allierte flyvåpen bombarder
italienske havnebyer, derielandt Snn Stefano, Piombino, cg Frosimonc. Onsdag
ble det teretatt 2 500 utflygninger med et tap av 15 fly. Tirsdag ble det bare
sett lo og onsdag 1 tysk fly over frontene. 75o tunge amerikanske bombere an-
grep torsdag Ploesti og andre militære mål på Balkan. Allierte krigsskip be-
skyter de tyske stillinger langs vestkysten.
Vesten: Natt til onsdag angrep iloscitos Berlin uten tap. Onsdag skj5t langt- 1
rekkende allierte jagere ned 7 av 15 tyske bombefly som sknile lande eca ven
flyplass ved anlborg.En norsk ,elvger skjöt ned det ene flyet. Igar ang.rep all--
ierte fly tyske vei- og elve transeorter i N Frankrike. 3 tyske fly ble skutt
ned. Idag angrep 75o amerikanske fly cskortert av store styrker jagcre. Berlin
og Braunschwig. Fly fra hangarskip hnr angrepct en konvoy utenfor norskekys-
ten. Treffere ble oppnådd pa 2 fors ningsskip og 2 armerte trålere. 1 oljetank
og en silleoljefabrikk 5 for Stadtlandet ble også bombet. 9 tyske fly ble
skutt ned.
Russland: Stgre tyske angrep mot russernes bruhode på nordsiden av Dnjestr ved
Tiraspol er slått tj.lbake, og russerne har hatt lokal framgang NV for byen.
Russerne har også hatt en del framgang i Karpaterne 50 for ;-gtanislavov. RussiS-
ke fly har bombet Polotsk, Knolm, og Minsk, og senket 5 tyske skip i Linskebnkta
Washington:2resident hooselvelt sendte felsende . hilsen til det norske folk den
17.mai. - I 13o år har det norske folk vert tro mot en konstitusjonell statsfor-
fatning i ånd og handling, det er noe ethvert folk kan være stolt av. Det atMer-
ikanske  f olks h-jerter 6.16der for det kjempende norske folk; Vi vet at det bare
er en liten samling forredere som stottet av nazistene-hindrer folket i å nyte
den frihet det har skapt for sig selv. Jeg vet at alle retttenkende folk stett-
er mig når jeg uttrykker de hjerteligste Onsker om at det norske folk ved Guds
hjelp må feire sin 131 grunnlovsdeg i4et land som igjen er fritt og demokratisk.
Siste fra Italia: PoIske tropeer står 2km 1ra Pie de konte. Britiske tropper hai
r-innogdene som dominerer Ponte Corvo. Amerikanske styrker truer med a omgå Gat
eta.halv5ya.
Det fjerne bsten: Japanerne er på full defensiV i ji-ssam - Burma avsnittet..
ierTF—rropper har erobret en flyelass ved Myetkina, japanernes viktigste stette-
punkt i dette avsnitt, og byen cr beleiret.
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