
Nyhetene fra London pr, mandag den 1, mai 1944. Kl. 19.00,

Russland: Stillstanden på bstfronten fortsetter men bak den russiske fronten
rere-g3x -Eet forberedelser til de store russiske offensiver som forestår, og
sommerhærenc går no i stilling for å fortsette vinterhærenes framrykking,
LokaLe kamper foregår ved Btanislavov hvor russerne har erobret 2 landsbyer,
N for Iasy hvor tyske og ungarske angrep er slått tilbake, og -ved nedre
Dnøestr hvor 7 angrep mot et russisk bruhode er slått tilbake,- Utenfor Se-
bastopol har Svartehavsflåten senket 7 tyske forsyningsskip de siste 3 dager,
Italia; Intet nytt fra Iandfrontene,
rainnensiven: De allierte 1uftsrmålar fortsetter sine voldsomme kontinuerli-
ge airgi .ep på militære må1  i Ir gnkrike, Belgia,  og  -Holland, samt jernbaneknu-

• tepunkter og fabrikkbyer i Tyskland.
"De gigantiske operasjoner i forrige ukc kuliminerte lördag formiddag da over
1  000  amerikanske tunge bombeily eskortert av 1  000  jagere utförte krigens
(hittil kraftigste flyangrep mot Berlin. Over 12  000  flygere tok del i. an-
' grepet og det ble kastet over 2  000  tonn bomber. Det nye luftfartministeriet
ble sterkt skadet og trefiere ble også notert på andre regjeringsbygninger.
•På Tempelhof og  Anhalten jernbanestasjon ble det gjort svære skader og beg-
ge stasjonene brente enda 36 timer etter angrepet. 813 tyske fly ble skutt
:ned, 8o allierte gikk tapt.
:Natt ti,1 söndag utfbrte RAF t kraftig angrep mot Clermont - Ferrant flyfabrik-
-ker  i krankrike og sprengstoffabrikker i  li ordaux, Ingen tap, Sbndag var
-5oo amerikanske bombefly igjen: over Clerment Ferrant, Böndag: natt angrep
-RAF skiftetomtene utenfor Paris og Lille, samt et amunisjonsdepot vest for
laris. 1 fly saknes. Mandag angren over 500 flygende festninger og Libera-
tors mål i Kanals,:nen, Andre fly angrep flyplasser i Belgia. Ingen tap,
Iver dag er loo vis opptil lboo allierte fly i virksomhet over N Frankrike
.og angriper de tyske kommunikasjons1ijer og militære mål i Kanalsonen. Oit
natten er RP2's mine-eskadrer i virksomhet og minelegger store strekninger
-tv de tyske skipsruter, RAF bomber også om natten de tyske befestninger

Kanalsonen og jernbaner i N Frankrike,
Det allierte luftvåpen med baser i Italia har i de siste 3 netter utfört kraf-
:tge angrep mot de tyske forsyningshavner i N Italia, særlig Genda, Livorno
og  Spszia, Videre er jernaner, flyplasser og flyfabrikker i midt og nord
Italiaangrepet, deriblandt Milano, Vtrese og Reggio Emilia,
jefen for 8.amerikanske armcs luftstyrke i gland , general Doolitle, har
opplyst at hans luftstyrker alene har kastet over 24  000  tonn bomber mot
ysk og tysk okkupert område i april måned, 8,arme har skutt ned 1300
tyske fly selv mistet 503. Dette resultat i. sig selv er mer enn hele den
yske månedsproduksjon av fly, dertil kommer de tap som er påfbrt  av  det
russtske og _britiske flyvåpen og de to andre amerikanske luftammeer i England,
• I forrige uke ble det kastet over 27  000  tonn bomber over tysk og tysk be-
•att område,- I mars måned satte den britiske flyproduksjon ny rekord; arner 
kanerne bygget i samme tidsrum 9  000  fly,
-olen:Ibrdag morgen kl,  9.00  ble Generalmajor der Polizei in Warsjawa, H.D.
•runewald henrettet etter å være blitt dömt til döden av dcn polske komite
or nasjonal motstand. Han hadde på forhånd fått meddelelse om at han sto"
syartelisten, Den tidligere Generalmajor der Polizei in Warsjawa, Kurt-

.jere, ble som kjent henrettet i februar i år,
at fjerne Östen;Frgragangen ?å New Guinea fortsetter og landgangstroppene

ero re flypTassen Tami, 0 for Humboltbukta.
.1kan; Tyskerne i Jugoslavia har fått nye forsterkninger fra Hellas, deri-.
,an • bulgarske tropper. De h.ir åpnet en ny offensiv mot befridde

i tkedonia, men har ikke Intt noen framgang. Titos tropper har fore-
'tt vellykkede motangrep. Det rllierte flyvåpen med basey i Foggia, gir
-,iskarene kraftig stötte i deres operasjoner.
'eri e: Den beryktede norske angiverkse Astrid. Dövle Daflis, som for en tid•
Hen e arrestert på vei til Norge etter å ha drevet spionasje blandt • nord-
.nn i 5verige, er no dbmt til 2 års straffearbeide for spionasje av Nord-
. -ks Lansrett. Hennes medskyldige fikk 6 måneders straffearbeide.
•eldcoslovakict: Den russiske og tajekkiske regjering har inngått en over.•
• 01:11-fOrri 3—rniiiiistrasjonen i Tsjekkoslovakiet når russerne rykker inn
det, En tsjekkisk representant er oppneltnt og vil etter hvert som tropt
ge-rykker fram overta 1.edelsen av siviladministrasjonen etter tsjekkisk ,



- 2 -
lov, Forslaget er framsatt av den tsjekkiske regjering, og etter å ha vært
forelagt den britiske og amerikanske regjering godkjent av den russiske re-
gjering.

Fehlis har ordet,
Torsastg fant sjefen for icherhert=i und SD i Norge, Fehlis, det nod-
vendig å innkalle pressens mcnn for å gi den en redegjbrelse for "den kynis-
ke brutalitct og ufattelige råskap" som "de norske terroristorganisasjoner"
benytter,
Og dette spröyt våger en mann somFehlis åby oss, overboddeleniGes-
tapos hovedkvarter, sadisten hvis make dot norske folk aldri har sett, kan-
skje den mest forhatte mann i Norge idag etter de grusomhetcr han begår mot
våre kvinner og menn. Vi tillnter oss å hitsette et sitat fra Bjarne Hagens
bok "Dette Kr Gestapo", utkommet i Svcrige iår, hvor et cdsvoret norsk vitne
bl,a, beretter:
"Jeg snakket med N.N. morgenen etter ct forhör. Han lå i sin celle og bcret,
tet at Fchlis, Echmer, Hohler og Bernard hadde vært nærværendc under forhör-
et som varte hele natten. Dc hadde brukket fire av hans fingre, tre på den
Gne hånd og en på den andre hånden og dradd av neglenc på to av dem, Etter-,
på Haddc dc slått over hele kroppen med kjepper omtu1let mca toy. Siden had-
de de lagt ham på-ryggen og hoppet på hans mave til det kom blod ut  nv munn-•
en og endet=nenU
Her har vi den Fehlis som foler sig kallet til å domme "terroren" mot de
norske angivorc, stillet i det rettc lys,

srbeidstjenesten,  
I disse dager kommer innkallclsenTil A. for menn. Vil du kalles en god
nordmann må du ikke motc fram. Parolen har vi sendt ut tidligcre i vår
og er kjent av alle. Kom ikke, når du er tvanessendt til tysk tjeneste, å
at du ikke visste, Mobiliscringen truer, det cr dödsens alvor:
Streik mot A.T,1

Nyhetene tirsdag den 2 mai 1944. kl.18.3o.  

Russland: Fra landfronten nelaer russerne ikke om noen forandringer. Den
russiske luftoffensiven er utvidet til også å gjelde midtfronten, det vik-
tige tyske knutepunkt Brest - Litovsk cr blitt kraftig angrepet,
Tsjekkoslovakict: For et par uker siden gav den tsjekkiske regjering i Lon-
don ordre til at gueriljavirksomheten skulle settes inn for fullt i Tsjekko-
slovakiet. I fjellene hersker det allerede en utstrakt eueriljavirksomhet,
landsbyer cr omaannet tilfestninger hvorfra styrkene rykker ut og angriper
de tyske forbindelseslinjer.
England-Spania: Den britiske utenriksminister Eden meddelte idag at den bri-
tiske og amerikanske regjering hnr inngåt :G  en overenskomst med den spanske
regjering. Avtalen går ut på: Spania minsker eksporten av wolfram til Tysk-
land til 2o tonn i mai qg juni. Resten av året skal eksporten ikke oversti-
ge 4o tonn pr måned. - Det tyske konsulat i Tanger stenges og personer som
dc allirte anscr for uoidskede blir utvist fra Tanger. - Alle spanske avdel-
inger på östfronten trekkes tilbnke. - De italicnske handelsskip som cr låst
fast i spanske havner frigis. På den annen eidc forplikter England og Amer-
ika sig til å gjenoppta leveransene av brenselolje og bensin til Spania.
Eden opplystc på en forcsoorsel i Underhuset at eksporten av wolfram ved
denne avtale ble nedsatt til 1/5 av den tidligere.
Jugoslavia: Representanter frn m2rskalk Titos hovedkvarter ankom forleften til
Kairo f6F--å dröfte militære problemer med engelskmennenc. - Friskarcne har
gjennomfort vellykkete operasjoner i nærheten av Trieste samt på österriksk
grunn.
Italia: I middelhavct er det i den siste tid senket 22 skip av britiske  n-
båter. 1 amerikansk skip med 5oo mann tropper cr tapt i Eiddelhavet.
Vesten: 1 natt angrep store styrker britiske bombefly militære mål i Nord
Frankrike, Tyskland  oe  Belgia, Blandt målene var Lyon, Toulouse, Tour, Lud-
wigshaven og andre byer. Miner ble lagt, lo fly saknes. Store styrker a-
merikanske fly fortsatte idag an5repene på militære mål i N Frankrike, sær-
lig Pas de Calais,-,Fly fra Middelhavent nnercp mål i Midt og Nord Italia,
deriblandt Spezia, lienua og Livorno. Videre ole jernbanemål utenfor Rom
angrepet. 2 allierte fly saknes.
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