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KRIGEN.S GAN G.
Nybe-ten fr London,)

kbeterie nr. 25ffs 19‘14
.u, Jt:en alCrte ofe.2nsiv fra .anzi"z- obruhodet har gjort godc fremst,
Gisterna har de amerikanske styrk er erobret 2km av Via Annia ettec1-26
brudd over en bred front gjennom goat utby ekde og minelagte områder. Alli

rkstyer står på. 2 sider av riserna oe, x-r.  erobr•et Lavilia. S for Vil
har amerikanerne også utvidet sine stillinger. Patruljar som rykker sydo
fra Anziobruhodet er nu kommet i kontakt med s'yrker fra 5, mes novedir
me1lem Terracina og bruhodet, På 50armes ho..-eSfront erc iteno: inntatt
styrker besatte Mts.  Alto.  5,armes framrykking langs kysten har veart
hurtig, Troppene hal gått frzm 90km på 14 dager,  Parrocina som för feil
akj.g var blitt meldt erobret er nu tatt og under kamper i fjellene N15  fo
byen er.Sornino og 2 andre byer blitt erobret. På ^±:ranskmennenes avsnitt
Pico inntatt cg framrykningen fortsct-ter, I Liridalen har 80armes styrke
brutt gjennom Adolf hitler Linjen. Pontecorvo er inntatt og canadiske pa
tropper som cr rykket gjennom br•sson har nådd icifa elva. Ved Aeuino bi

britiske tropper storc tyske styrker. Piedimonte ar omringet og polske s
kor opererer inne i byen, S1den offensivens begynnelso det if5lee Reu
tatt cd lo coo laziger, - "en italienske Nasjonale Lotstundskommite melder
sabotasje i Toscana og Liguria, Italienske friskarer sauarbeider nu med
mennens i jvro Savoyen, SankJen kontrollerer de LiJ.le  r3t. Berhard-)asset,
skarene han nu kontrollen over store deler av områdene mellom Torino og d

sveitsiske grense,-Mussollnis amnesti Y,.1:frskarene ut:Hper tnatt, for f

tiden vil iriskarene bli betraktet som fradlose og dc som grlpes vil bli

öyeblikkelig
luftoffensiven, Natt til onsdag n ie 030L os Er,r11n og Dortmund, og la

nskadd tilbaken Onsdag angrarn over 1 000 amerikanske

e,ende festninger cskortert av 1 000 jagere mål i Berlin og flyplasser ute
ris Jageruotsbanden var hard over Berlrn, mcns bare få jagere gikk op

å forsvaro Paris, 77 tyske jaaere ble skutt ned,mot et tap av 32 bomber

13 jagere. Dide.clstunge bombeily angreu mål :r:ra Brest til Eannover, deri
ot oljedepot i AmiGUS og havnen d Dieppe, 63 tyske lokouotiver ble 5dela

Natt til torsdag angrep store styrker bomberc jernbanetomter i Aachen
mål iAntwerpCfl , Berlin og Frankrike 28 fly saknes, Torsdag bombet over

Evære amerikanske bombero jerbaner i Nb Frankr1kc og Belg1a.

Flv fra Italia gjorde onsdag L95o utfallsflygninaer nvilket er ny rekord

denne front, Först og framst bl det gitie sterk stite tli_troppeno 2 ka
emrådetfendre, fly angrep  f lyfabrikker ved Wicn og Graz i Ostorrike,NeUk
mati!. i m1dt Italia, og jernbanemål ved Brennor. Undef flystdtto til Titos
oor ble Zagreb bombet, Store styrker amerikanske bombefly angr c,p mål 1 1
Toulon,
Russland: - tusserna hdr oponådd seire under lokaie angrep på Karpaterfroni

Tvjnnqrc Dnjestr,
Poicn; Et polsk nasionalråd mod representanter for alle polske partier b:

Tiet  i-Warsjava i januar iåruti. Utsendtnger.fra dette råd er kommct  til  Mo:

å innlede samarbeide med ds allierte regjertnger, Undcriet.intervju  
nresentantene at alle de håp som dct poiske folk hadde saGt tfl oksilreg,

en London var forgjeves, Undergrunrish evegelscn 5 Folen samarbeider.nu
russerne i de befridde områder,
s';1.171and:ahurchill åpnet den ntenriksoolitiske debatt t Underhuset den 2
.Sanuda1te bl.a.: Den fransko nasjonalkommttr, or enda ikke anerkjent sor
regjertng da de allierte ikko vet om det franske folks.viljc står bak kor
hed.Holland og Norgc cr forholdeno klare, for både dronnng Wilhelfla
Haakons re.g.jeringsr hyller på lovlig og konstitusjonell basis, og skal SE

landeho blir befridd overta hole strnet, - Betingelses15s kanitu7nsjon ex
;et til Tyski:ind og Japan. Tiiskland kan ikke påberopc sig Atlanterhavsde
sjonen som de gjordc med Misons 14 punkter, men må finne sig i eventuell

rttoriale imrandrin tser hvis de allierte finner det n5dvendig imr sikringr

den frauttdige fred. Det må dannss cd  frnmtldig verdensorgantsnsjon, sc

bygge på det. beste Fasjonenes Forbund, men i motsca;n1ng til det ha ven r
overveidenc militærmrkt 1 ryggen for å kurne sikro at våre burn og barnel

ikke får oi)ol(:ve en ny krig,
Danmark:I Kjdbcnhavn er en 4 etages ftbrikkbygning fullstcndi.g Odelagt sr

-g:7T.Fra?..itotasje. Bflingen tilhdrto Burmeister og TTrtn oa den tilvirkel

motorer. Fritt Nordisk Forlag i Kjdbenhavn h rir sendt ut ct illustrert /
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som i billeder oe tekst viscr tyskernes behandling av det drinske folk. Videre
viser det billeder fn sabotdrenes virksomhet 0g hjemmefrontens arbeide.

Arbeidsmobiliseringen.
Tyskerne har nu fullstendig kas e mas en, og sbker ikke engang å oprettholde
illasjonen om at de tre årsklassene, som nu skal registreres, skal anvendes
til norsk arbeide. I sitt raseri over den effektive motstanden har de i de
siste dager foretatt innringninger på gatene og razziar i hjemmene. Alle menn
mellom 18 og 40  år  blir arrestert og sendt på tysk arbeide. Uten å  få  sagt
farvel, uten å få med sig klær eller personlige eiendeler,eller få ordnet si-
ne personlige affærer, blir disse folkene sendt langt bort fra sine hjemste-
der. NUrdmenn som gjbr motstand mot denne behandlingen, og opofordrer andre
til å gjöre det samme, blir truet med"den militære straffelov", og en, Olaf
Nansen Moen, er allerede falt i kampen. 3 andre av våre menn, Lars Eriksen,
Jon Eatland,og Per Stranger-Thorsen, alle fra Oslo, er falt under forsdk på
å hjelpe de tre årsklassene ved å ddelegge utskrivningsregistrene gjennem et
attentat mot et AT kontor. Disse didsdommene er en alvorlig maning til oss
om aldri å gi opp kampen. Disse menn ga sitt liv for oss, og vi må ikke la
deres offer ha vært forgjeves. - De arresterte er sendt på "innsats". De er
fraktet vekk som kveg. Ingen vet om ikke den neste transporten g,ar via,sn tysk
utdannelsesleir til fronttioneste. Polakkene har alt gat-t acn velen. velen
til alminnelig moollisering blir da ikke lang. Tyskerne er desperate, og vi

kan vente hva som helst fra deres side. Vår kamp vil også kreve ofre, som det
kreves-under en hver kamb, men vi lar oss ikke skremme av det, men vil.gjdrt t
vår aktive innsats i sluttkampen under Hjemmefrontens Ledelse. Gjdr din plik
og tdls din samvittighet. Hold dig parat til det stramå ku

omme. Hsk goneral

Ragcs apell om å holde dig beredt. 17-±3r tro mot ditt land, din Konge og din
regjering.
NEKT REGISTERING! Koste hva det koste vil! Hold parolen:

Nyhetene fredag den 26,mai 1944.1C1.18.3o.
Italia: 5.armes tropper har erdbret is erna c er vo SOMMG amper,hvor tys-
kerne hadde mange falne. Bare få fanger ble tatt, Byen var meget sterkt bc-
fcstet og var et av tyskernes hovedstittopunkter på Anziobruhodet. - Etter er-
obringen av byen har 5.arme rykket 6km fram i retning av Villetri, og står nu
25km fra Rom, Lenger S i bruhodet er Littoria med flyplassen crobret. Det er
nu opprettet full landforbindelse mellom Anziostyrkene og 5 armes hovedfront
ved erebringen av Pontinia o8 Sabandi, og de forsgningsskipcne som sdrget for
tilfdrslene til Anziobruhodet er derved frigjort for andre oppgaver. På 8
armes front er Aouinn og Piedimente erobret etter voldsomme kamper av britiske
og polske styrker. De kanadiske styrker som rykker gjennom bresjon i Adolf
Hitler linjen fortsetter framgangen. De har satt over Melfa clva, dannet et
bruhode på den annen side og nådd et punkt 8km NV for Pontecorvo. Under fclt-
toget hittil er det tatt over 12 000 fanger. Alliertc fly har vært i intens
aktivitet over hele fronten og utfOrt over 3 000 utfall. 12 fly sakncs, 2o tys-

- ke fly ble skutt ned. - Allierte krigsskip yder landtroppene en verdifull stdtte
gjennom bombardementer av kysten ved Anzio. - -Fra general -&ilexanders hovedkvar-
ter meldes at det tvskbesatte Italia er oppdelt i 6 operasjonsområder for å
lette organisasjonen og utdelingen av ordrer til dc italicnske friskarcr og
partisangrupper. Friskarene i N Italia utfdrer stadige forstyrrelsesangrep
mot de tyske kommunikasjoner. Banen Parma - Modena ble sperret i flcre dager,
og Brennerbanen er sprengt på flere steder. - Store mangder tvangsutskrovne ita
lienere til den republikanske facistiske hær i Venedig provinsen har desertert
og sluttet seg til friskarene
Russland: Det meldes om dket virksorgket i Hviterussland. Ellers intet nytt.
Det rjerne Osten: Allierte styrker har erobret flyplassen i Maffinbukta på New
flea. - I Burma brytes motstanden fra den japanske garnison i Myetkina og de
innringede styrkene i Mogaungdalen.
London: Admiral Bellinger melder at det nu senkes flere fiendlige ubåter enn
allierte handelsskip, og Cie tyske ubåter senkes hurtigere enn de bygges. Den
månedlige tdpsprosent ligger mellom av alle allierte handelsskip i fart.
Danmark: ITyske politi og militæratyrker har satt i gang en massaksjon mot hdy-
ere danske embedstrenn over hele Jylland. Sjefen for grensegendarmeriet satte
sig til motverge og ble skutt.
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