
Myhetene  fra London pr, mandag  den  8.mai 1944.K1.19.00.  

Russtand: De russiske kommunikeer har heller ikke de siste 3 dager meldt on
noen större kamphandlinger til lands, Svakere tyske angrep ved Stanislavov
Iasy og Tiraspol er slått tilbake. I Sebastopol angriper russiske bombe-og
slagfly kontinuerlig de tyske tropper og befestninger, men noen bekreftelse
av de tyske meldinger om en offensiv mot byen er ikke gitt. I de siste 2
dager er 34 tyske fly bdelagt her.- Stemningen i den ungarske bær etter den
tyske okkupasjon av landet o innsettelsen av den nye quislingregjeringen g
tydelLge utslag ved at etbrre ungarske avdelinger stadig går over til
russerne.
Italia: Intet nytt fra landfrontene, En styrke britiske tly utförte lerdag
et dristig angrep mot den store demningen i Peseara-dalen, like N for 8.ar-
mes front ved .gdriaterhavet, Ved gjentatte angrep ble demningen helt bdc-
lagt, og vannet flommet nedover dalen og inn i byen Peseara. Dammen skaffe
elekrtisk kraft til bl.a.Rom og store delee av Midt Italia,
Liftoffensiven: Den allierte leiftoffensiv fortsetter med stadig stigende s

Derdag angree Beaufighters skipsfart utenfor De frisiske bcr, 3 skip b
satt i brann, 2 andre fikk treffer, Utenfor Norskekysten ble 1 skia senke.
Natt til sändag angrcp RAF jernbanekommunikasjoner i N Frankrike, særlig i
kantes utenfor Paris. 2 ammunisjonsdepoter i Midt Frankrike ble bedlagt.,
Videre ble Ludwigshaven og andre mål i V Tyskland angrepet, Sbndag angrep
over 75o tunge amerikanske bombefly Berlin og mandag var det samme antall f:
gende festninger igjen over byen. Toktene söndag som også omfattet angrep  1
Osnabruck og Munster ble utf5rt med over 1  000  bombere og like mange jagere.
Bare 13 fly, d.v.s. under 1% av angrepsstyrkene gikk tept. Angrepet mandag
var også rettet mot Braunschweig. 119 tyske jagere ble skutt ned. Av 2 oo(
allierte fly gikk bare 32 tapt. Flere hundre mellomtunge amerikanske fly
hver dag angrepet jernbaneknutceunkter i N Frankrike og Belgia, samt militml
mål i Pas de Gailais. Natt til mandag angrep ReF bombere mål i Tours, Nant(
Orbsamt og de kjemiske fabrikker i Leverkusen ved Köln. 9 fly gikk tapt.
Store mengder miner cr lagt i fiendlige farvann, Det har vært ubetydelig
luftaktivitet over S England, - Det allierte luitvapen i Italia fortsetter
sine angrep mot den tyske krigsmaskin i Donaulandene for å hjelpe russerne.
Lördag ble 5 fabrikkbyer og jernbanceentra i Romania angrepet av over 5oo an
Crikanske fly. ,De mötte liten tysk jagermotstand, og ialt gikk bare 14 f1 3
tapt under leirdagens over 2 000 utfall, Mandag ble Bueuresti angrepet for 2
gang på ett dögn. Under angreeet sbndeg sto det fullt av oljevogner på jerr
bancterrengene som ble satt i brann, - Ungaesk radio melder at miner på nytt
cr lagt i Donau av fly. Adskillige ski cr scnket i den siste tid,, - Sjefer.
for Middelhavsflyvåpnat, general Waker, meddeler at oljeproduksjonen i Ploez
er sunket til mindre enn 254 av det normale. - Overkommandoen  for det allici
Dettvåpen Melder at 138  000  allierte flygere tok del i flyangropene  på tysk
og tysk okkupert område i april,
Sjökrigen:Amerikanske destroyere angrep i forrige uke tyske depoter og lags
langsden albanske kyst og britiske flåteenheter her angrepet den albanske
. kystveien fra Valona og sydover. Den amerikanske bverstkommanderende i det
Sydlige Atlanterhav melder atbrasilianske og amerikanske patruljefartdyer

jlinr  oppbragt 3 blokadebrytere på vei fra Japan. Over 44o tonn gummi ble be-
slaglagt. Av et kobbel på 12 fiendlige ubåter som opererte i det  3 Atiantel
hav er 8 senket og de resterende 4 skadet av allicrte patruljefartöyer,- DE

opplyses at 544 japanske skip hittil er senket av amerikanerne siden krigen
• tok sin begynnelse. - Tyskerne har forbudt alle skipsfart langs Jyllands kys

under morkeleggingen.
Det fjerneösten:Den 14 britiske arme har nådd sitt_forste.mål  1.slaget om
Rohima:-116-Fe-r(Iktige stillinger er gjenerobret. De britiske fallskjermtrc
per som opererer bak japanernes rygg har brutt 2 viktige bruer bak fronten,
Norge: Lördag 6.mai ble 3 av Oslo Seorveiers motorvogner sendt til Tyskland
sed "Llse L.N.Russn . Tallet av motor og tilhengervogner stjålet
-Norge er derved kommet opp i 19.- I de siste 14 dager er det skipet over 53C
tonnpoteter fra Oslo Havn, bestemt for Tyskland •og Finnland.- Politikonsta-
-bel Carsten L'Orang  er  skutt på åeen gate i Gjövik. Eh syklist avfyrte 3sku
•ed en revolver og såret ham dbdciig. Han dbde på sykehuset. Attentatmanne
wumlapp,
DiuMark: Sabotasjen mot de tyske anlegg fortsetter på tross av tyskernes tru



- 2 -
ler em represalier. I Jylland er det gjennomfirt en sabotasje "offensiv" mot
elektriske hdyspenningsledninger, og viktige telefon og telegrafledninger.
Flere viktige tyske felttelefon1injer er sprengt, således er den tyske felt
trans-europeiske soesiallinje brutt,
Belgia: Brussclutgdven av det belgiske undergrunnsblad "Iibre de Belgique" har
-Oriii- Ciggjort en oppfordring til alle belgiske vei-og jernbanefunksjonærer
om å sabotere dc tyske kommunikasjoner.
Frankrike: Franskmennene har gjennomftirt en meget effektig sabotasje av den
TYske registrering av arbeidskraft for årgangene 1923-24, Sabotasjen ble gjen-
nomfdrt ved å nekte å innlevere de pålagte skjemaer,  os  ved å skrive falsk,
Desuten er mange av registreringskontorene satt i brann og ddelagt, Tyskerne
skal nu sette igang nye utskrivningur og de franske undergrunnsaviser oppfor-
drer franskmennene til å fortsette sabotasjen som tidligere,
Stockholm: Det svenske svar om kulelagereksporten til Tyskland er ikke godkjent
av amerikanerne, og en reprusentant for det amGrikanske utenriksdepartement
er kommet til Stokeholm for å drifte saken med det svenske utenriksdepartement,
Tyskland: Som fdlge av de allicrte flyangrep holder in over lo  000  tyske deser-
tdrer og tvangsutskrevne arbeidere frL okkuperte land sig skjult i Tyskland.
Alene i Berlin holder lo opo sig skjult. Den viktigste årsak som gjdr dette
mulig  er  ct RAF angrep på Berlin i november ifjor, hvorunder Gestapos hovedkvai
ter ble ddelagt'; Man tror at alle lister over mistenkte personer utarbeidet
.fra ausust ifjor b1G fullstendig tillintetgjort.

Nyhetene tirsddg den 9, mai 1944. 1(1,18.30. 1
Russland: Det russiske kommunike mClder a-tr  etter 2 dagera—n:mper har de russ-- 1
iske tropper rykket 6km fram gjennom de tyske hovedbefestninger foran Sevasto-
po1. Det sterk6 forsvarsnett ble tatt etter harde kamper. 4  000  tyskere falt
bare i kampen om festningen ijapunguri og russerne står nu i byens umiddelbare
utkant, - Den tyske nordre armegruppc er nu overtatt av gencral Lindemann, På
midtfronten har Bush kommandoen, i Ukraina Moddel, Hvor det er blitt av de
tidligcre Uverstkommanderende, Von Mannstein, Klucher, og Kluse, vet man ikke,
Italia: På 8 armes front ved ..driaterhavet har det vært utkjempet til dels
hissige artilleridueller, og de britiske avdelinger som står 45km fra kysten
har rykket fram etter en tysk tilbaketrekkning mellom Palma og Letto Palma,
Luftoffensiven: Inatt angrep store styrker britiske bombefly nilitære mål i
fi—rrankrike og Belgia. 2 fluplasser vcd Brest samt mål i Rdhr og Osnabruck,
Mincr ble lagt i fiendlige fi.rvann, lo fly saknes fra nattens operasjoner, I
formiddag angrep mellom 75o og 1  000  tunge amerikanske bombefly cskortert av
like mange jagere mål i N Frankrike, Belgia og Luxemburg, 7 flyplasser og 3
rangerplasser ble angrenet. Samtidig angrep  500  middelstunge bombere andre
mål i N Frankrike. En tredje grunpe fly angrep skiftetomtene i Valenciennes.
- Under det amcrilcnsko dagangrep mot Berlin og Braunschweig igår mdtte flyene
sterk jagermotstand, men nådde allikevel frum til målene. Det ble ialt skutt
ned minst 119 tyske jagere. 49 amerikanske fly gikk tapt.- I siste uke kastet
de allierte over 14  000  tonn bomber over Bukarest, Ploesti, Budapest og jern-
banemål på Balkan,
Norge: Det britiske marinedenartemcnt melder 3t fly fra hangarskio ldrdag an-
grep 2 tyskc konvoicr utenfor Kristiansund N, 2 skip på tilsammen 13  000  tonn
ble senkct og 3 alvorlig skndet. 2 tyske fly ble skutt ned. 2 britiske fly gi
tapt.
Belgia: Distriktet om munflingen av Schelde,  pa  grensen mellom Belgia og Holla
er fra idag sperret for all sivil trafikk etter 2o mai,
Norge: Den norsko politidomstol sen CLebuterte med dddsdommen mot Gunnar Eilif
sen har fortsatt sitt virke ved å ddmme sjåför Knut Mathiesen til ddden. Ma-
thiesen hadde under en flyktningetransbort i selvforsvar s>utt er politimann
i Gestapos tjeneste. Han ofret sitt liv for å bringe andre i sikkerhet og
falt i kampen for Norges frihct,
England: Den britiske krigsminister Sir James Gricg mcddelte idag at bestemme
sen om at vernepliktige under 19 år ikke skil sendes til oversjdisk tjeneste
er opphevet. Grunnen cr at det i de kommende måneder vil ble bruk for alle
trenede soldJter for å sikre oprettholdelsen av styrkene i de kommende store
operasjoner.
Den 17.mai vil ingen nordmann være å se på gatene mellom kl, 17.3o og 18,00
17.—M- 7iFe tomt på restauranterog kafeer i denne
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