
Nyhetene fra London pr, mandag den 22-4mai l944.K1.19.00.

Italia: Offensiven fortsetter .for full kraft. 5..amerikanske arme son rvkkernot.ROL'i langs kystvelen erobret lördag Gaeta og renset hele Gaotahalvd r a fortyske tropper, og n lopet av söndageog mandagen inntok de Fondi o Tcerraci-a6kr.. V for Fondi er Mte. Sandige erobret. Tskn ernes tilbaketrekninggi. kystour-4ådet er helt panikkartet, og amerikanerne har tatt stort- bytte av alle slags .
,Både ved kysten og leneer er alle tyske torpoststillinger..ull Adolf Ilitler_linjen rent overende, og- kampen om dens hovedforsvarsverker e.begynt. Lenger N har franskmennene avskåret veien fra Pico til pontecorvo,og tropper fra 8, arme står like foran Aouino. Pranskmennene har erobret noenhdydestillinger Nb fOr Pico hverfra de har utsikt over Liridalen ved Pontecor-vo.Dritiske og canadiske tropper av 8.arme truer med å omgå Pontecorvo

soen av hjOrnestenene i Adolf Hitler linjen, og tyskerne kaster alle dispon bleforsterkninger inn i det voldsomme slag som raser om byen. Polske tropper harrykket inn i utkanten av Piedimonte som er delvis omringet. Det er oPpretteten felles militærkommite med representanter fra general Alexander og •den itali-enske oyerkommando som sender ut direktiver til d.e italienske partisaneraian-dagens kommunike melder bl.a, at 1  000  italienere i Rom som var utskrevet tilden italienske facistiske arme har sabotert oe sluttet sig til partisanene.Vesten: Flyoffensiven  over  tyske mål i Frankrike, Belgia og Holland fortsettermed aforminsket kraft. Kommunikeene fra lördag og såndag melder om kontinuer-lige dagangrep av store amerikanske bombeflystyrker eskortert av allierte ja-gere mot flyplasser, jernbaneknutenunkter,vcier og militære anlegg i N Frank-rike, Belgia og Holland. Britiske fly har om natten angrepet Ktiln ogRhin-nestfalen. Store mengder miner er lagt i fiendlige farvann. Jagermot-standen over Frankrike og Belgia har vært uSedvanlig liten, og de allierteflyarmadar kan utfOre sitt arbeide bare forstyrret av luftvernilden fra bakken.Lördag i dagslys ble det gjort over 4  000  utfall. Natt til mandag angrep tun-ge britiske•bombefly Duisburg, og slapp over 2  000  tonn bomber over byen.Hannover/og en flyplass i"Belgia ble også angrepet. Miner .b*e lagt. 3o flysaknes etter nattens operasjoner. Mandag angrep store amerikanske bombefly-styrker den tyske flåtebas Kiel, mens andre fly angrep mål i .Pas de
Sjökrigen: De allierte har hatt en ny stor konvoyseir på den nordlige rute.Tross energiske tyske angrep med fly og ubåter mistet konvoyen som fårte medsig over 25o  000  tonn krigsmateriell ikke et eneste handelsskip. 2 tyske ubåterble senket, 2 andre muligens senket, og flere andre skadet. 1 destroyer gikktapt. - Det britiske admiralitet meddeler at angrepet mot Tirnitz dannet inn-ledningen til en almindelig ubåtoffensiv mot Norskekysten. Norske, hollanSkepolske, greske, franske, og britiske ubåter tar del i denne offensiv. -Ubåtenetrenger stadig lenger inn i de norske ijordene og inn i farvann som.man ikketrodde var tilgjengelig for ubåter.
Det fjerne bsten:Allierte fly har • nngrepet den japanske bas i Surabaja på

skip, 2 flytedokker Og skipsverftene ble rammet.
Bulgarin: Den bulgarske regjering hr trukket sig tilbake. Tyskerne krevet atstatsminister Bosjilov skulle slå ned guerrillavirdsomheten i 1:ndet, han vågoikke å etterkomme ordren på grunn  dy folkeopinionen eg gikk derfor av. Ledere for  alle  de greske p.rtier og motstandsgrupper har på et måtei Lib:non besluttet sig til å delta i dannelsen nv en nasjonal regjering og op-rettelsen•av  en nasjonal hær.
Norge Russland: I forbindelse med den tyske propaganda angående avtalen mellom e a 3.6r e and og Norge peker vi på fdlgende kjennsgjerninger.For det förste ble avtalen sluttet på initiativ av den norske regjerine, nogctsom i sig selv er et tilstrekkelig tydelig bevis om at det ikke er nocnstormakt sOm har trengt  sie  inn på oss for å få fordeler på Norges bekostning.- Avtalen ble.forst sluttet med Enednnd og Amerika, deretter mcd Russland..O.vtalen som var utnrbeidet av den norske regjering ble ved frnmleggelsen forRussinnd aksentert uten noget forbehold. Russland gjorde ingen motforslag el-ler satte fram andre krny, mcn underskrev uten noen tilfayelser eller endring-er det forslng som den norske regjering sntte fram. Det ble folgelig sluttethelt likelydende avtiler mellom Norge og de 3 allierte stormakter,Den russiske regjering kunne ikke opotre mer lojalt enn den gjorde. Det er dogintet, nyttnt den russiske; regjering fullt og ubetinget nnerkjenner vår sely-tendignet. Ruseland ånsker å se Norge selystvrt så fort som mulig, oe vilikke blnnde sig inn i Norges indre forhold, og hr bestnndig nuerkjent fullt
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kongoriket Norg,s suvercnitct ug integritet. Hvi cr så liensikten rT,cd r.vta

ilicrtc
.cLgen og regjeringen vil tilretteli p-ge adininistra^ 'on. for å lett d

snår 1-,ndet bcfridd. Det er klirt Trt det cCsterk fordeic_ åv
re vel forberedt på dette punkt.

Arbeidsmobiliseringen.
ticier imdte. Mo i isurin,J.cn v nors unic.dom til på

eidc er i full ginA. Den r foreldbip ?ormen ' -:v en utvicidsc T:v "den
srsjon'le raibcidsinnsn.ts". Det heter t de-re,aistrAe sk2.1 setts inn i jor
og skogbruket simt byggc og nle(zPsvirksomnet.-Quislti_g krevet i ipkt.4 i sin
erklæria6 T.Jv 16.mai i år t Norge skulle briLge frm Ue de mrÅerlelle resur
scr og li det menneskemtcriell sm står til

e
'radi,het"for at Euro - 'p“s krigsan

strengelscr skil ledc til seir." Dette s mmen cdordren om t " vrkcsfreMne
ikice skal fl.nviscs 'rbeide i jord o.7 skogbruket, f.jbr det det blir ty

befestningsn.nlegg, oc rustLingsbedriftcr det kn.n bli tede å
illsette arbeide til. Maneln,g ble \7i i fl.rtikkeen "Arbeidsplikt» gjnrt opmerk

p t okkupctejoLs=kten ikku Onsker noen tivngsmobiliscrin-" så
vårt gjennem den "nr_tsjonnle ' rbeidsinnsflts" vil bidra f5re NC);ge gj
em denne dvorligc iden". De=cd holdes veien åpcn fer en =biliscring til
frcntinnsats i det bieblikk tyskerne insker den, da de selv avgjdr om Norge

sin plikt"eller ikke. Vårt svar er klart. Ingen nordmann lar sig true
eller narre inn i militære eller halvnilitære organisasjoner som på kort var-
sel, kan settes inn i direkte krigsinnsats for fienden. Man har grunn til å
tro at tyskerne ikke har noen interesse av våre soldater som cr i höycste grad
upålitelige og som vil nytte . fOrste hbve til å desertere. Meget taler imidler
Lid for at tyskerne ikke kjenner folkestemningen i Norge 2odt nok. Vår reak-
sjon nå mobiliseringen vil derfor være av av,cjirende betydning hvorvidt den
hlir tvunget gjennom eller oppgitt. Dersom vi Viser ct ubrytelig samheld og

air Litvetydi& til kjennc ab vt ikke viker tilbake for noe middel når det gjel-
der å motsette sig cn tvangsmobiliscring er det ikke otelukket at nasistene
skrinlegger sinc planer.  fart valg er ikke vanskelig. Vi cr kommet til det
punkt hvor vi må si: 8å U:nkt, men ikke lenger Itisikoon vcd å nekte å etter-
kcomme de nasistiske ordrer cr liten mot den roan liper vcd å filge dcm. Eore-
lipir2 gjelder innkalielsene årsklassene 1921-22-23. Det sier sig sclv at
tvskerne ikke kan skute rne disse titasener dersom de står samlet og nekter.
;J:cn det er ikke nok å unnlate å mbte fram til rc[2.istrering eller sesjon. En

må ikke sitte hjemi:s. å vente på a bli hentet. 35k dekning så godt som det er
mulig. Tyskerne kan ikke tråle landet effektivt etter krigsnektere. De
kan finne noen, men de fleste vil de lete forjeves etter. Dettc cr ikke en sak
som bare angår tre årskalsscr. GAr alt etter nrogr=et vil årgcmg etter

bli utkalt. Derfor må vi mcd alle midler ta opp kmpen nu, og ikke en tom-
me må vi vike. Alle må va9re med å gYire sin innsats mcd sine midlir

og ettc.r

sine evner. Hjelp og st3Lte må ydes dc innkalle. De trenger dekningssteder,
mat, k1.3r og p'cnger. Vårt valg er ikke'vanskelig, lor vi hLr intct, der gis
bare et alternativ: Kamp. Kamp mot AT, komn mot r_trbeidsmobilisering  og  kamp
mot krigsmobiliscring. Vi kapitalerer ikkel

Nyhetene tirsdag  den 23. mai 1944.K1.78.3o.
Den allierte rramrykking på kx.7:-TrtWsnifl-f" 0Q i rfUlifri---Te a r- armes

fr=rortsetter og viktigc 1-15;der cr'Hret. I kam-
per men stillingene er nforandret. T'skerne overfirerrr fra kystavsnit-
tet og Adriaterhavskystcn til fronten i

ir:Lcldinger

Ioregår det heftige artilleridueller ved Lito;'a
'djAtl-ie jn.k]d;icrte ilyutfirte % 000 utfallsflygninger mot brocr, Ljr(j.rnbne'l Og

troppesamlinger i Italia. 5 Ilv f:pt. 1 t-,sk ble sc1 .1t ned. -

friskarer h r kontrollen over E.torc deler av Eiell. distriktet. I 2i-

rentz, Venedig og RLlano har friskarcile uttrirt vellykkede :3dbot,_sjchandlinger.

Siste: Fra Algier meldes at 5.arme har  ,cått til o±fonsiV fra ,nziobruhodet.
7-es-uen: Inatt-angrep  l000  britiske bombehy mål i Lortmund og Tiraunschweig,
samt jernbaneknutepumktenc Orlcans og, Iemans.

Lud:ogshaven og

en fly-olass i Belgia. 35 fly s:Iknes. Idag fortsatte '21merikanerne sinc ant_Yret
mot kommunikasjoncr i Frankrike cg V T:J-skland. 6 t7s'ke ily ble skatt ned over
Storbritania inatt.

Lokale tuse angrep ved Stanislavov og Tirc:_sspol cr slå,tt tilbakc.
DJ SKAL SEND-2  I-LVISEU  VIDERE  STRII.KS DU K k  LiST IJETT VÆR


