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liyhetene fra London  ers_torsdeg  den 4, mat  1944, K1.19.00.

Russland: På russisk hold har man ikke bekreftet de tyske meldinger om en off
ensiv på sydfronten. Det meldes bare om gåentatte flyangrep på tyske troppe-
konsentrasjoner i Lwow hvor 6 troppetog ble satt i brann. Tyske lagre og de-
poter i Roman i N laumenia og flyplasser ved iStanislawow er angrepet,  90  tyske
fly ble odelagt på bakken. Tyskerne har foretatt mislykkede motangren ved
Tiraspol og nedre Dnjestr, 5 tyske forsyningsskip er senket ved Sevastopol.
I de siste lo dager er 2o skie senket os mange skadet under evakuertnesfor-
sek  av byen.
Luftoffensiven:  De britiske og amerikanske luftarmadar tordner fortsatt  dag
ogrmtt inn over Vest Eeropa som en forlöper for invasjonen, og kaster sin
last over de tyske befestninger og kommunikanjoner, I april måned kastet de
allierte over 8o  000  tonn bomber mot mål i tysk og tysk okkupert område.
1282 tyske fly er skutt ned. amerikanerne har tapt 537 fly,
Natt til onsdag ble de store kjemiske fabrikker i Leverkusen ved Köln angre-
pet. 5 tyske fly ble skutt ned over sine baser. Onsdag angrep loo vis av
allierte fly av alle typer militmre mål i N Frankrike og Belgia, huftwaffe
gjorde ingen motstand og ingen fly gikk tapt under disse store operasjoner,
-Natt til torsdae angrep store britiske flystyrker militmre depoter i Mais
Sd  for Paris, hvor 15oo tonn bomber ble kantet overkske panserkonsentrasjo-
ncr. Dessuten ble ammunisjonslaere og flylagre i N arankrike angrepet. Mi-
ner ble sluppet. 49 fly gikk tapt. Torsdag formiddag var iejen store ameri-
kenske luftflåter i virksomhet over tyske mål i Nord Frankrike og mot dn fly-
plass i Holland. - Angrepene på dc tyske og franske jernbaner har fert til at
dc franske våpenfabrikker har lått lukningsordre pl 3 dager, og 2 daser for
andre fabrikker, da kull leverangsene or sterkt forsinket. - Britiske fly med
baser i Italia utförte inatt et kroftig angrep på de 6km lango skiftetomtene

• iBukarest. Det ble antendt store branner i det rullende materiell og blandt
reparasjonsverkstedur. Genia cr angrepet 5 netter på rad, Også de andre hav-
ner på vestsiden av Italia er gjentatte ganger bombet. Det viktige knnteplimkt
Cieenza på novedjernbanen lanss sydsiden av Po.blcatiredae-utsaLt for ct kon-
sentrert angrep. Ventemilia og andre tyske stillinser ved Rivieraen ble an-
.grepet av sterke amerikanske flystyrker onsdag. Videre er skibsfart utenfor
den Dalamtiske kyst og mål i Jugoslavia angredet, Ialt ble det onsdag gjort

; 125o utfall, mens bare 3 fly Eikk tapt,
4ugoslavia: Kommunikeet fra marskalk Titos hovedkvarter melder at den tyske

• -forsyningsbas og jernbaneknutepunkt Split er under beleirine av den jugoslaa
viske hmr, Byen har vært besatt av tyskerne siden september i fjor,
ene her crobret 3 tyske stettepunkter i nærheten av Zagreb og hovedstillingene

' er nu omringet. 5 tyske toe er avsporet i N Jugoslavia og 4 båter senket på
Donau, I Sanjak cr byen Bejelopolje crobret, Et tysk forsök på å gjenerobre
Ivanetsj er slått tilbake og tyskerne måtte:trekke sig ut av sine stillinger.

Tito og hans menn yter de allierte stor hjelp og binder store akse-
retyrker; tyskerne har 14 divisjoner engasjort i. kanpene på Dalkan, derav 6
.sme er  l00%  tyske,
';Det fjerne Östen: Store amerikannke.flåtestyrker hvor også slagskip og lo han-
, garskip deltd=r utfört et nytt kraftie bombardement av det viktige japan-
ske öystettepunkt Truk i Karolinene. Fly frr hangarskipene kastet over  800
.tonnbomber over havner og befestninger, 126 japanske fly blec odelagt,  1n-
gen allierte skip sikk tapt. - RAF har senket en ubåt utMnfor Italiensk Soma-
bliland,
rNorge: Kone Håkon og kronprins Olav har dekorert en del av mannskapeno på en
117firtankbåt i britisk tjeneste. Båten har gjort over 5o turer over Atlan-
sterhavet og fraktet over 330  000  tonn flybensin til Storbritannia foruten
Zknge fly, Dette er verdensrekord for et skip under denne krigen. Den bri-
.tiske narineminister sendte også en hilsen til mannskapene og byldet dem og
ellenorske sj5folk for deres store innaats og don betydning de har hatt for
lerigen,
..1Cndon: Den norske regjering har gjort kjsnt at den slutter sig til de  allier-
,es  crklæring av 22/2 1944 hvori det hetGr at gull som tyskerne har ravet fra
.01drupert land cg benyttet under krigon for å skaffe  sie  valuta i nöytrale land
•tilamajdp av krigsviktige varer, ikke godkjennes eller vil bli godkjent som
etalingsmiddel. Erklæringen er gitt i tilslutning til kongelig resolusjon
'V 5 januar 1943 hvori regjeringen sendte ut en almindelig advarscl mot å
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kjdpe gods rövet i de okkuperte land; i den hensikt å bekjempe tyskernes ply
dringsmåter i de okkuperte land,
Polen: På den polske nasjonaldag 3.mai, innledet de polske friskarer opera-
1751-1-6F  i Schlesien hvor de hsx utkjempet 2 regnlære slag med tyske  SS  o8 We
macht tropper. Tyskerne led alvorlige tap, .btter slagene slo de polske tro
per  sig  igjennom de trice stillinger og trakk sig tilbake til et sikkert ste
Den polske undergrunnhær bestar av ca Soo  000  mann. 11 4 e A 2 oo TR75
USA: I april måned ble det sjöeatt 1* million tonn skipstonnasje ved amerika
1:-Erverfter. Hittil cr det iår bygget 564 skip i USA.
Frankrike: Eh representant for den franske befrielseskommite opplyser at det
El-Cr måned foretas l000-15oo sabotasjehandlinger mot jernbaner og militære
mål i. Frankrike,- For uten vichytrop:Der er over 25  000  tyskere bandet i kamp
mot friskarenc i Savoich og Jura, Siden okkupasjonen i 1940 cr 80 000 fran-
ske patrioter drept av tyskerne. 312  000  cr sondt til konsentrasjonsleirene,
og 7oo  000  arboidere er tvangssendt til Tysklands krigsindustri,

Arbeidstjeneston.
Gjennom London radio blir det"-=ig rettet frintrengende apeller til den
norske ungdom, gutter som piker, on å sette alt inn for streiken mot A.T,
Grunnene til strcikon skullc være godt nok kjent blandt våre lescre, og vi
kan ikko undorstreke nok alvorct bak parolen: Streik mot A,T,;

Holland: Rektorene ved de hOyerc skoler i Holland har sendt et åpent brev til
de tyske myndigheter hvor de stiller 3 bctingelscr for at den hdyere undervi
ning skal kunne gjenopptas. 1, Kravet om at alle vordenc studenter skal avle
go en loyalitctserklæring til tyskerne må trekkes tilbake, 2. Alle studenter
som tvangsarbeider i Tyskland må få vendc hjem. a.  Det må bli gitt amnesti
til alle do studenter som cr gått i dekning for å unngå tvangsarbeide i Tysk-
land, - Den hollandske undergrunnsbevegelsc og nogen moscitoflygere vistc -
forleden hvad som kan appnås ved et intimt samarbeide. Vcd hjelp av under-
grunnsbevegelsens menn kunne flygerne gå ned i 15 meters hdyde over en by, og
helt ddelegge et bestemt hus som inneholdt en mengde viktige tyske papirer.
Det ble ikke gjort nogen skade på andre bygninger uten en tysk barakke.

Nyhetene frodag den 5. mai 1944. K1,18.3o.
Russland: Fra landfronten er fraddeles ifiUrCal-betydning a melde. Tyske an-
grep vc7E-Tiraspol og Stanislawow cr slått tilbake og russerne har utfört kraf-
tige bombardementer av Sevastopol og Stanislawow,- I fölge russiske oppgaver

har tyskerne mistet over 5  000  tanks i Russland i löpet av de siste måneder.
Luftoffensiven: Britiske Moscitos angrep inatt mål i Vest Tyskland og la mi-
ner i fiendlige farvann. Alle fly vendtc tilbake. Ved dagslys idag angrep
2 uskadrer av tunge amerikanske bombefly tyske militære mål i N. Frankriko,
Samtidig utfdrte middelstore amerikanske bombere et angrep mot skiftetomtene
i Cambrain, og styrker fra RAF angrep mål i Valenciennes og Main.
Fly fra Italia angrep igår natt med store styrker mål i Budapest, - Kommuni-
kasjoner i Italia ble også angrepet, 4 allierte fly saknes. 1 tysk fly ble
skutt ned. Fly stasjonert i Midt Csten har angrepet en havn og en flyplass i
Grekenland: 2 skip ble satt i brann.
Jugoslavia: Fra marskalk Titos hovedkvarter meldes at byon Mrowkownejgrad er

ingc Titos utsending i London har uttalt at målet for Titos kamp er
ct rcpresentaiivt, demokratisk styrc i landet. Når det blir mulig å foreta
valg vil folket sclv velge om det vil ha kongeddmme eller ikke. Noen  kontakt
med kong Peter vil dog ikke bli opprettet.
Det fjerne Csten: Amerikanske styrker hsr gått i land på 2 steder til på New

IfflF- Mllingene i Humboltbukta. Hensikten er å splitte opp de gjen .

værende japanske styrker.
Frankrike: Tyskerne i samband med den franske quisling regjering hentettet
i går lflranske gisler som reprosalier for eksckusjonen av en frahsk forre-

der i Algir.
Russldnd: Sjefen for den spanske blå divisjon er av den russiske kommite som
undersöker voldshandlinger under operasjonene, blitt daimt som krigsforbryter
for terrorhandlinger i Novgorod.-Restene av den blå divisjon ciblåtrukket
tilbake fra fronten.
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