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Russland; Det foreligger ikke meldinger om kamvsy av ass•  tstydnint:på er
fronten. Tyskerne har foretatt forstyrrelsentmgrm, $ ttvassyel, og tantif
wow. avenIttet, men er v1st tiltake uten å op så.  ascp rasultrater. Undcw
dagens karper atstet de loo tanks og 4  000 falnis  ps tffilk s laP På XYlm
pet av den månet kampene varte var meget stor‘, latt  tapI4tysk(rnt, 111 !
mann hvorav 5o opo fa1t og 61  500  ble tat til  tais*. lassuten mlstet te
tanks eg selvdrevne kanoner,  600  fly og 7  000 **11,8144,41WyGr. 191 skiPl.
hvorav 69 tranzportskip ble senket. Russiske tly  cp  siiztrtgmål 1 Isre!
Litovsk, Bolock, Narva og Kotka, I Svartehalat btnitmasportskip smt
rekke mindre skip sonket utentor den rumenske kyst  •tatevi  Utsztor Ihrskc1
en  T..ngrep russisks fly lordag en tyak konvoy 08  imaxit trulaportskip
sammen 12 000  tonn, 4 storc eskorteskip og 2 mintrs  tsessysrtfzrtBier ble
det.
Italia; Etter 4 ehtgers offensiv i Italio har c14atttasts gjort et betydel:
innbrudd i Gustav linjen, Amerikanerne i 5, 4r 1f wflbsx rnn  N for Mint%
tross si;c,rk tynk motstand: De har erobret bytaa Twatim Ceraooli, Ye!
Formia- Ausonin ble brutt av amerikanerne skinda.4. • hinnskaennc på 5,erl
hbyre flöy erobret lbrdag fjellstillingene på »nts ga$4 som er et vikttg
trum for motstanden i kystområdet, og holdt dcw mot kr, Iftivs tyske motang•
Det vikttge tyske sttitteounkt Ctstelforte ble glsrsttorermbret, og asbndng
ket franskmennen NY over og står nu 9km NV for atateltiwt, og har crobrnt
lcndsbyer, deriblandt San Andre.i og kusonia. 74 1, armss front har de 21:
te opprettet et bruhode på den annen sidc, av Aaptiotlatez. Bruhodet tle
videt etterhvert og var ..söndr.g 6km bredt og opptil nom  dypt, Dct bltr fö]
over tanks, og logenifsrtropper arbeider intenst på å slå f/cre brusr onr
Den tyske artillsrlild som til å begynnEs med var Intann er slakkot en (164
I og med overgangen over Rapido cr dc allierte Iwgynt frimryknIngca inn 1
liridalen. Terrenget hvor kLmpene finner sted byr på storc vanskelighete]
Lngriperne. Trange pass og heic fjell må stormes, og tyskerne öser projel
ler utover de alliorte tropeer frd godt utbyggede atillinger. Pet aull.6r1
luftvåpen gir troppene kraftig stotte og behersker fullstendig luftområde.
frontone. I ldpet av fredagen, ldrdagen og sondagen ble det foretatt ove:
utfallsflygninger, mens bare enkeltc tyske fly viøte sig over kampområdet
dag bare 1 og 15rd2g omtrent 6o. Bare 32 fly saknes fra dissc
sjoner. 25 tyske ble skutt ned. Foruten målene i knoloområdct var kommunil
sjonslinjer i N Italia og Jugoslavia gjenstgnd for krattige 2ngrep, Jern'
nen gjenneoå Brennerpasset ble således brLtt lördag og n1l trafikk stoppe'
Luftoffensiven:Krigens hittil heftigste kamper i luften  foregikk under  af/
Wmci -Callar fineriene i Icipzig og Bruz. Over 1  000 tyske jagere vc--r
vingcne og sökte  å  hindre angrepet,som imidlertid blo glonnomfbrt med megf
godt result?.t. 15o tyske jmgere ble skutt ned• Do amerikanske tapenc va]
re 42 bembere og lo jagerc. RAF utfdrte angrep mot mål 1 N Frankrike', B(
gia, og V Tyskland natt til lordag. Lirdgg foretok amerikanske fly et kr
angrep mot Putow hvor Foehe Wullf samlefabrikkene  ble  bombet. De angrep
oljeraffinerier ved P5litz utenfor Stettin, og skiftctomter i. Osnabruok,  I
mål i N Prankrike og Belgia. Bare 22 av dc 3  000  angripende maskinene gil
tapt, 63 tyske fly ble skutt mcd, Sondag uagrep amorikauske flygende fef
Ger mål i Pas dc Calais området. Andre fly angrep jernbancmål cg flypinsf
i N Frankrike, Alle bombeflyene vendte tilbakc, 1 jagor glkk tapt, BAY
grep mål i Frankrike, Belgia, ilolland og V Tyskland natt til mandag, Mbsci
var over Kdln, Ingen fly gikk tapt. Miner ble 1agt.1 ftendligc forvann.
flytic skutt ned under spredte angrep over S og  Sd England  inatte
Uet fjerne Osten: Fra Kina meldes om det alvorligste kinemiske nederlag  uf
Egl-trincTs 73:FigU kamp met japanerne. Japanerne har besatt hele banestrel
gen Peiping-Kanton og storc kincsiekc styrker ståx 1 fc.rcfor å bli innrif
bstenforbanen. Tauct av disse styrkene vilde være  ftv  mcgct alvorlig karf
for kinesernc. -..Burma cr j-ip=ernes offensiv slått fullatendlg fc11 og 1
clen not Assamlinjen eksisterer ilekc lenger, På Ny Guincn hnr japnnernc ti
ct sig  tllbake, og amcrikanerne har ry'kket 5okm fram mot JAadang oten å $161
nocn motstand, Jap2nerne samler sig nu i Wcwak som stad1g bombes av amer1
ske fly.
Jugoslavia: harskalk Tito meddeler at de jugoslaviske frtokRrer har  gjeni
retnesten halvdclen av landet, og dt deres styrker er  vokset mcd innt11
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siden i vinter. I Albania er byene fl Essan, Koritza og Derat Grobret. Dc cr
alle meget viktige veiknutepunktcr som er nt stbrste betydning for tyskernc d
det cr megbt dårligcjernbnneforbindelser i Albnnia. Friskarene lonr viderc e
obret hnvnebyen Starigrad i Dalmatin og Siviniei i Bosnia.
Vorge:Til arbeidskontorene i Oslo og Aker er det kommet direktiver or registr
ring av årsklassene 1921, 1922, og 1923 for nasjonnl arbeidsinnsats, Ved ar-
beidskontoret vål det bli utlevert et registreringsbevis, som må foreviscs vc
neste utlevering av rasjoneringskort. Registreringen vil antekelig begynne d
19.ds., og tar, etter 0.uislings egne uttalelser i hans siste tale, sikte på  a
utnyttclse av disse års'klasscr i de tyskc krigsnnstrengelser. Vi må mdte den
nyc registrering  ea  samme måte som tidliccre. Ingen mbter fram, hva vi cnn m
bli truct med,

17.bni.
Årets 17.mni cr hnnskje, den alvorififC T vår historic siden 1814. Quislings
talc varsler nyc erdvelser for den norske hjemmefront. De vil bli langt alvo
ligere eb4noc nv det vi hittil er gått igjennom under den tyske okkupasjon,
kinn vetcoo2,alkke hva de 3re tiltak kommer til å nå ut på, mer ett er sikkert
det or krav til oss om dket inflsnts eå våre fienders side, i kampcn mot vår
gen sak. De må derfor mdte en ebryLeli  I  snmiet motstnnd fra hele det norskG
folk. Unker der knmpen som da nonner av Oss komme til å bukke unde
Den vil rtille krav til-våx selvdisiplin og til vårt mot og besluttsonhet som
aldri fit. Ingen nå la Sic s.fl‘enme til å yde noen innsats på tvsk side, hva
som enn skjer. La oss derfor snmle oss om det valgsprog Eidsvolsmennene satt
for sin kamp, da de forlot hverandre for 130 år siden:"aig,å tro til Dovre
faller":

N-rhetene tirsdgg den 16.mai 1944, K1,18,3o,
Russland: Det er intet nYtt av petydning pä 2}ontene, TRussGire- fly angrep må
i Iwow-avsnittet, og i Latvia, En tysk konvoy utenfor Kirkencs ble også ane
pct, 3 skip ble senket, 3 sntt i brann, 2senket eller satt i brann, 1 satt p
Grunn og flere cskortcfartöier senket eller skndet.
Luitoffensiver: RnE angrep  mal  i Indwigshnven, N Tyskland og flyplasser i N

Trrnnkrike ineXT7 4 fly gikk tapt. Noen tyske fly var over S Encland inatt,
tyskc fly ble skutt ned,
Itelia: deneral Alexanders allierte tropper fortsetter offensiven med samme k

hdr 8.arme utvidet sitt bruhode over Rapidoelva, det er nu 3km dyp
og forsterknincer strdmmer stadig over. De nærmer sig byen Signatoro. I fje
enk lenger 3 ryhIcer franskmennene v1dere fram i vanskelic terreng,  cc  crobret
går San Georgia. Videre met S har amerikancrnes 54armc rykket fram og erobre
Spigno, 3km på V siden av veicn fra Eormin til _nusonia. 5 armes sdndre fldy
får effektiv stotte fra sjden, allierte kricsskip bombarclercr ustanselig tysk
stillinger og bntikerier ved Eormia og Itri, - Eangetallet sticer stadig, man
tdr at over 3 coo tyskerc hittil er lalt i de alliertes hender. Det allierte
våpen holder sitt overlegne luftherreddmme, og svmre alliertc bomdeskadrer de
uo,ephdrlig sin bombelast over tyske troppesamlinger ou fjellstillincer uten å
mdte motstand ird "die Luftwaffe".
London: Ved åpningen av den amerikknske radiostasjon i ELropa sdndag den 3o,a
FT1- 1- 311- , holdt sjefen for den nversjiiske avdelincen av dct amcrikar::ke krie
informasjousdcoartement. inbert Sheruood, en talc hvor kan icommed fblgende d
rektiver til Undergrunnsbevegelsene i Ebinopa. Gå ikke til aksjon fnr tidlig.
Gjdr ikkc noc overilet. Serg for ikke å bli avsl•rt. Stå fast og vær på po
Hold disipLin i grappen, det blir erak for deres tnpeerlict når dagen cr inne,
Lytt på allicrt radio. Vcnt på nrdre ira det allierte hovednvarter. Ia ikkei
nasistisk lögnpropaganda lokke kere, til forhastele handlinger.
Det fjbrne jsten: Dc kineciske btyrker er gått til motoncrep ved banen Peip
Hankow og nen  pE:i 4 eteder, kampene fertsetter om Ioyang. S for Wangho
har jaeanerne hatt litt framgnns, 2o eno kineserc er gått over den kincsisko
grensen inn i Burma for å slutte seg  tin p,cncral Stillwells styrker som ang
ner i sydlic retning i Mogaungdalen, Alliertc fly har utfdrt omfattende ang
mot de tneanskbesatte oyer i ifilehnvet,
Norge:,Onisling sbkLe i sin tele med rasende br31 og mange ord å bortforklare
"fr= nt NORGE Ek I KRIG MED TYSKLAUL, og nt incen fred, er sluttet. Den mi
tære strnifelov kan vil gjdre bruk av mot norske patrioter, kan bare brukes
norske forrencre, d.v.s. dc som ståtter Tysklnnd.
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