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Russland: Russerne har gått til motoffensiv mellom Iviow og Karpaterne, tys--
MWETFC 'kker sig tilbake etter heftighotstand. - På Ktim fortsetter russGr-

. ne de kraftiee luttangrepene mot Sebastopol. Relc bygn  os  havnen er i brann
etter kontinuerlige ansrep Det russiske flyvåpen har vært satt inn
storre målestokk cnn noen  eimg  tidliggre, og det ventes at den nye russiske
offensiven skal innledes med kraftige flyangrep, 112 tyske fly ble skutt ned
over fronten onsdag. 15 fartöyer ble senket av russiske fly ved angren i Ba-
rentshavct og Svartchavet, . ' • . • .,
Det fjerne tisten: Ved Hollendia på New Guinea rykker de amerikanske landenng
Troppervidere fram og har crobret Sobron, 6km fra den viktigste japanske
flybas her, Av Eollandias 3 flyplasser er nå de to minste på amerikanske

• der. Australske tropper har erobret den viktige flåtebasis Madang og de ja-
panske styrker samler sig nå rundt Wewak, som cr dcres siste basis på den •
2 7oo km lange nordkyst av New Guinca. - På Arukanfronten t Burma har .japan-
erne trukket sig tilbake etter store tap, Ved Impal har de rlliertc erobret
enviktig höyde N for sletten.
Italia: Kampene til lands kjennetegnes ved de voldsomme artilleridueller, På

- inziotronten har amerikanerne bedret sine stillinger betraktrlig, Flyopera-
ajonene er til dols hemmet av dårlig vær. Allierte flåtestridskrefter har

on

vært i aksjon i Genuabukta. 4 tyske skio ble senkot og mange farger tatt,
Luftoffensiven: De veldise anerep på den tyske krigsmaskin fortsetter med u-
IWWW.WriaTishet fra V S os O. Fra V angrep tirsdag over 1  000  allierte
'fly Metz, Dijon, os mål i Fr=krike, Belgia og SV Tyskland. Onsdag formiddag
angrep nesten 1  000  amerikanske bombefly Braunschweig og V Tyskland, Onsdag
natt bombarderte RAF med over 1  000  fly Essen og Schweinfurt. Schweinfurt
produserte engang av Tysk3&nds kulelagerbehov. Over Essen mötte tlyene
praktisk talt ikke motstand. Videre ble Hamburg og jernbaner utenfor Paris
anuepet. Torsdag angrep over 1  000  store amerikanske bombefly eskortert av
loo vis av jagere mål i N Frnkrike og Eelgia, Brittske Spitfires utstyrt
med ckstra bensintanker opererte igår for forste gang over Tyskland eg angrep

• jernbanemål. Store mengder miner er lagt i fiendlige fc'rvnian. V for Bodd
ble en konvoy angrepet av mrinefly fra hangarskip. Det ble notert treffere
På 4 lastebåter og 1 cskortcfrtdy. Nærmere enkeltheter saknes, - Noen få
tyskefly kom inn over S England inatt. 2 ble skutt ned.

• Jugoslavia: Jugoslaviske friskarer Inr med stotte av rtllierte ilåtestridskref
gått iland på öyene fljet og Korkula som ligser i Adriaterhavet mellom

Split og LUbrovnik. Korkula er den stdrste dy i dygruppen ntenfor Split,
:Hårde kamper pågår.  800  tyskere falt under de förste sammenstöt og manse
-ger er tatt,
'-'-.Danmark: I forrige ukc var de darske sabotasjetropper t ustanselis virksomhot

Tg- Wrirerne har gått til kraftiec represalicr. Forbinde1sen mtd omverdenen
llarværthelt avbrutt i lengere tid. Post,telefon, telegraf oe reiseforbin-
'delsen med utlandet ble först gjenopptatt idag. Dr, Best har meddelt at over
:3oodanskeborecre, særlig fra Kjöbenhavn cr arrestert og venter på dom.
'Dessuten blir ustanselig flere arrestert ved de omfattende razziar Gestapo
'ioret:r.Men danskenes swir er bare fortsatt mer sabotasjc. Idrdag ble det
:toretatt 30  4o större sabotasjehandlinger, hvorav 2o i Kjöbtnhavn. Bomter
:blir plasert i fabrikkenc, mens arbeiderne holdes i sjakk av boyepnete sabo-
'törer, for at ingen skal kunne slå alarm. Jernbancr sprenges  os  bruer öde-
:legges. Nazistene driver kontrasabotasjc for å få sabotasjelederne til

og oopta kontakt med nazistere', Således sprengte de forleden ot 6
irtasjes hus t Kjobenhavn i lulten,
I en kommentir i en av londonavisene, som også vi nordmenn kan merke oss, he-
Amrdet: Danskene vil imidlcrtid ikke gå til åpen kamp far  de får ordren fra
denallierte overkemmando. Ellers vil hele den organisjasjon som cr byeget
.ppp lettbli et bytte for tyskernc, og alt arbeide har vært forgjeves.
r c: Vi lcscr i "Polititidenu" f0r 4/4 d.å. om 15 personer som etterlyses,

.! isse er ikke mindre enn 9 av Quislings SS clitc tropper, og som aldri
lyikter den oppgavc de har gått_inn_for i kampen.mot.bolsievisffion og Europas
Omistens, Ntmlig 7 SS legionær c.r og 2 SS Panzer Grtnadiertn.
• eri e: Den amerikanske oe britiskc regjerine har uttrykt sin misbilligalse
:vor a Sverigt ntkter å innstillt kulclagercksporten til Tyskland, Siden
"Ittgust 1943 har det allierte luftvitpen retttt 55 angrep mot de tyske sentra
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for ku3)elagerfabrikasjonen, særlig Schweinfurt, Steuer og Turino. 2roduks3o.
nen 1 disse fabrikkar or sntt botydolig ned, og den anneke sksport har  im-• •
fått en öket sg meget viktig betydning for hele den tyske rustningsindUstri,
England  oe  Amerikk tillegger saken stor betydning, og peker på at forholdet
barc tjener til å forlenee krieen og dens redsler. Det understrekes at de
lands regjeringer ikke på noon måte anscr saken for avsluttet, men hnr tatt
den opp til droftelse under de konferanser som nå finner sred i london.

Vår linje,
"Vår tid kommer, för ell=dEtrUT men den kommer, og denkan komme snart

Vi vil cperere fra Lindesnes til Nordkapp overalt og nlle. Alt som fien-
den kan brukc vil bli odelnet, og sknl edelegges og han vil ikke få hjelp av
en eneste nordmenn".
Slik tnite general Ruge til sine kamerater fra kampene i Norge, og ordene ble'
rettesnoren for vår kamp, - Når tiden er inne skal det gripes til våpen,
mellomtiden må alt legges til rette for den kampen som sknl komme,
"Alle sabotasjejegere må forstå at det er vår forsvarssjef og våre andre an-
svarlige myndigheter som må avgjöre om og når en militær aksjon skal settes
ienne på hjemmefronten", heter det I et opprop til hjemmefronten. Innen den-
ne ordren foreligger må hjemmefrontens soldater vente med tnlmidighet, Dct-
te er den "passive" linje som er valgt nv den nurske reejering, en regjering
som har den norske hjemmefronts fulle stöttc, og linjen er valgt i nært sam-
arbeide med den allierte overkommando. Norge er i en holdig stilling i for-
hold til mange andre land, Det eksisterer intet skille mellem reejeringen
London og den nrrske hjemnefront. Grunnen 6r nt reejeringen i sin nuværende
skikkelse Eir et sant billede nv stillingen på hjemnefronten; den linje re-
gjeringen  11.2.r valgt er derfor hele det norske folks.
Den norske hjemmefront står enig bnk regjeringen og vil gåtil nktiv innsats
når beslutning om det blir truffet, Den står under ledelse av den norske
ovorkommando i London.

Nyhetene fredag den 28.  april 1944. K1.18.3o,  
Russland: Ifolge tyske meldinger hnr russerne igangsatt aloffensiv vcd neetre
1)njestr, men fre russiske hold meldes bnre on lokale operasjoner. - Ukrainske
friskarer angriper tyske jernbaner ug bruer bak fronten. Flyangrepene mot
skipsfarten i Svartehavet fortsetter, 4 landeangsfartoyer cez 3 eskortefart6y-
er senket, Det meldes om offensive russiske operasjoner i Finnland, hår-
de kamper hnr pågått i nærheten av Salln.

Anzicfronten meldes om livlig patruljevirksomhet. En patrulje
trenete 5km inn i de fiendliee stillinger. Det dårlige vær hindrer luftVirk-
somheten sterkt,
Luftoffenstven: Ptter at over 3  000  allierte fly igår anerep jernbanemål og
slyplasser i N Frankrike og Belgia fra soloppgang til solnedgang, anErep i
natt store britiske flystyrker  Eriedrichshaven ved Bodensjoen og andre steder
i V Tyskland. I Friedrichshaven ligger 4 store Dornier flyfabrikker og andre
Yiktige bedrifter. Videre ble inatt flyplasser i Belgia og N Frankrike angre-
pet, Moscitos var over Stuttgart, miner ble lagt i fiendlige farvann, 36 fly
saknes, Amertkanske fly eskortert av loo vis av allierte jagere angrep i for-
middag flyplasser og jernbanemål i N Frankrike og Belgia, nærmere cpplysninger
saknes, - De "store" angrep mot skibskonsentrasjoner på Englands SO kyst som
tyskerne nelder om, blir i det britiske kommunike betegnet som liten fiendlig
luftvirksomhet. Det ble ikke gjort noen skader, og ingen menneskeliv gikk tapt
- I de siste  10  dager er det foretatt 30-40000 alliertc flyutfall, hvilket
tilsvarer 2oo utfall hver time,
Det fjerne Osten: På New Guinsa er japanernes motstand opphort i Hollendiaom-
rådet og alle dc tre flyplasser omkring byen cr således på de alliertes hen-
der.- Fra Mc Arthurs hovedkvarter meldes også at loo utenlandske misjonærer
ble befritt ved erobringen, Byen Alexishaven samt dennes flyplass er crobret

det nordligc New Guinca,
Eng1and: H.M.K. Håkon og krinprins Olav har nottatt den amerikanske viceuten-

'riksmTErster Stettinas I audienså
Frankrike: Rådet for den franske nasjonale motstand har gitt alle franskmenn
ordre til å forberede sig til offensive operasjoner,

DU SKAI SENDE AVISEN VIDERE STRAKS DU HAR LEST DEN VÆR FORSIKTIG


