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18u Rrfgen T-Ttairid- aevegelig stadium, og-de allHT...27,?"--kUmmet inn i et mer b
b M er overleene i motori serte st rker kan notee god framgang Blletå

avsnitt. - 8.arme fortsetter fra r,igaffgen langs Via Catilina. Ldrdag ble Roc-
-

casaca og Terelle erobrin;,.flte je let Mte Cairo. Sdndag trengte 8 arme  sy

over over Liri elva og prano, Mandag ble det meldt at San Stefano

ble erobret ou It 8 arme nærmet sig Poff
b " Stadig stdrre troppemasser strdmm.

armes hbyro fldy ble det meld
mer over Liri for å forene  sig  med som har tatt Vallecorsa. - Fra 5

t at San Lriovanni og Mte, Rotande ble erobret

13rdag. Båndag rykket amerikanci nne videre fram og nadde utkanten a Velletri

som or et.meget viktig veiknutepunkt. D6 rykket videre mot ValmonZone, og

nådde et punkt 4km fra byen. Artena ble stormet og  gatekamper 
hvor tyskerne erobret etter voldsomme

forsvarte sig frajhus sil ht10 •Bn.av tvskernes cli-

te-divisjoner, Herman Gbring divisjonen, som histtil_hostatt i Nord-Ita14.a„

er i all hast kastct inn i kampene ved Valmontene, for a forsvare Vla Catf-

lina. I Sezze avsnittet er Mtc Nero o Mte San Angelo crobret. Mandagens

kommunike meldte at 5 arme rykker mot Albano og hadde erobret Car)chetta, og

.brutt veien og jernbanen fra Carochetta til Roma, 2km fra Campoleonc. 5 arme

hdyre fldy står 2km fra Valmontone, og cr innviklet i heftige kamper med tys-

kerne som forsvarer sig forbitret. Via Cetilina cr under ild fra det alliert

artillcri, og tyskerne har nesten oppgitt benytte den til retrettvei. Her-

d er tyskernos hovcdretrettvei for troppene sydover langs Via Catilina brut

- allierte krigsskip ydGr god stOtte til troppene som kjemoer ved kysten, c)

Let allierte flyvåpen fortsetter sin aon-stop effensiv mot tyske mål i fron-

ten og fabrikker, flyplasaer og trafikkknutpunkter bck fronten.

Luitoffensiven: Den allierte luttoffensiv har i pinscn fortsatt med dket hef-

fl-g-,E-enfle- ffiffelfly hur dae og natt hamret lds på tyske militære må1,

Natt til ldrdtg angrep Moscitos jernbanctomter i Ludwigshaven og Aachen og la

ut miner i stort antall. Ddrdag angrep meget btorc styrker amerikanske fly-

gende festninger og LibGrators jernbancmål i Ludwieshafen, Mannheim, Saar-

brdoken og Karlsruhe. Natt til sdndag angrep over 1 000 britiske bomberb

i T:skland, Frankrike og Belgia og kastet over 4 000 tonn bomber. 25 fly sak

nes, mens 6 tyske fly ble skutt ncd. Elnndt målenE var militn2rdepotet i Beur6

Leopold i Belgia, hvor 12oo tonn bomber ble kas+e43 bland't tnnks,pnnserVugner

og hnnet krigsmateriell, jernbanctomter i kachen og Berfln og Ddsseldorfr

Moseitos kastut manee 2 tons bomber. Sdndag angrep over -tunge amerikans

i Merseburg, Zeiz og Lutzkendorf. 93 tyske jagere ble sku- ned mot tapet aN

47 amerikanske fly, Natt til mandag anurep RAF  mal  på den•franske kyst egti

Ludwigshafen. Mandag angrep flyeende festninger igj.en med cskorte av ove]

12oo jager, 6 ilyfabrikker i Tyskland og Polen. Målene var-fnhrikkPne i Pos .

nau og Kraising i 2olen, og Totou, Leipzig, Kotpus eg SoTon i loshtand.: De

stbrste styrker mellomtunge bombefly.som noensinne er satt inn, fortsatte—

luftoffensiven mot jernbanekommunikasjoncr i vest.hten a mdte noen tysk jage:

motstand. Flyvere som deltar i angrepenc mot N Frankrike melder at det syne

som om hele det franske jernbanesystom er lammet. Mange stssjoner er over- -

fyllt av lange godstog uten lokomotiver til å trekke•dem

- Også fra Italia fortsetter lufloffensiven mcd uSvekkot kraIt.

Freds8 ble det foretatt 29oo uti lsflygninzer med et tap
av 227: ily. Flycne

konsentrerte si8 om tyske mål i ktmpsonen, srrlig .ble tyske transporter ved

Velletri og Valmontonc angrepet. Det ble forotatt ca ny omfsttende muneutle

iag i Doncu på en strekning av flere hundre km. Ldrang var hovedmålene jern

baneterrengcne i Marscilles, Avignon og Nim, sTrIt -u-ntsjonie på_den ::almatiGsk

kyst. Som av tidli„.
gere mineutlegginger i • dDennu er n7.1 -Tra:pwt /

Donau innstillet, - dOnevig ble Gennns knvn Gugrepet cg manLag var
e amerik,

ke flys hovedmål Messerschmrdtfabrikkene i iiener Neustadt.tBare 15 tyske f]

ipt
,Jondag .foretok amerf..-:.nske tropper

s'kut ned.

en vellykket landstigni

Arhur ut

visto sig over kampområdet Italia, og av disse ble _

slått tilbake og
nior New GvnE-s - n+ky00. Japanehne ydet sterk motstand, me

==gaheen innover - I  n G

. gi, c operasjoner
amGrIkanerne fortsettcr -

t 1+ 
oya. General

vamwe etter G-n P•ngcn at den  ifv,luu,cr de strate .sk
i forbindelse med New Guinea )ifc1ttoget 'idet man ahi sakret sig utfsilsba-

ser mot Fillicincne. Under felttoget: på
TIC:w inc. Or 77 jair.nske armcor °pa
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23o  000  nann falt ellex satt ut av knmpen på nnnen måte. - Ja.pnnerne har satt
igang en ny offensiv i Henan-provinsen. I E Buim har kinesiske og ameri-
kanske styrker trengt inn i den sydlige del av Lykinn.
Tyskland: Det er utstedt forbud mot å besdke der i den nordfrisiske gruppe
rnronchleswig Hosltein. Deriblandt Halligene og Pellworm.
Norge: Bergensavisene har inneholdt en etterlysning etter 2 nordmenn som an-
givelig skulle he. vært med på å forVolle eksplosjonsulykken i Bergen. Tysker-
ne sdker hermed å gjennoppta den påstand de kom med like etter ulykken om at
den skulle skyldes sabotasje. Fra norsk hold i Bergen ansees det for helt
sikkert nt ulykken skjedde som fdlge av tyskernes skandalöse uforsiktighet.
Sn rn en vil Ydiske var lekteren som sprang i luften lastet med g=idynamitt
ikke kjent sjddyktie. Allikevel gikk den inn på Bergens hnvn, fortdyet like
ved en bensinbåt og foretok reparnsjoner onbord med et sveisenpparat. Tysker-
ne sdker nu som vnnlig å slippe fra nnsvarct og velte det over på uskyldige
nordmenn.

Arbeidsmobiliseringen.
Fr elle knnter nv landet nel es de n sa o nsjen av registrerineen til ar-
beidsnobiliseringen hir vært mcget vellykket. På de mindre 1)kale arbeidskon-
torer hnr det oftest mdtt bare et par eller ingen, og i Oslo og andre större
byer like få, I terrordyemed er det flere steder forentt arrestnsjoner uten
at dot har kunnet rokke fronten. Nazistenes tiltak hir nitså blitt en ny fi-
asko for dem, men vi kan vente nye aksjoner. Hjennefronten her ingen vist nt
den holder i det avejdrendc dyeblikk,og vi vil vise det oeså under de kommende
provelser, ved å holde smmen og bevare disiplinen. Fdle nr rolene til Hjemne-
frontens ledelse, og lyd din simvittighet
Parolene er:
STREIK MOT ARBEIDShOBIIISERIG! STREIK MOT AT! STREIK LOT BORGERVAKT:

Nyhetene tirsdag den 30.  EJai  1944 kl. 18.3o.

Itnlia: De allierte presser på over hele fronten, og fremgangen fortsetter
7.nrr g avsnitt.
8 arme hr nu forsert Lirie4va i full styrke, og rykker not Frosignone langs
bcgee sider nv vei nr.63,  via Cntilinn. De har stormet det viktige veiknutc-
-.Junkt n rco  oe  står lok2 frn Frosinone. Franske tropper trykker tyskerne snmti-
dig tilbake og h-r erobret byene Presedi og Pofi. - 5 nrre har rykket ytter-
ligere fram og ståx nu i utkanten av Veletri. Frnnrykkingen not Valmontone
fortsetter. - Kommunikeet fra Itnlin idng melder nt 5 tyske divisjoner, nem-
lig den 71, 94, og 715, cr helt revet opp og praktisk talt idelagt. Mnn reg-
ner at det hittil er tatt vel 15  000  fnnger siden stor operasjonene tok til,
Vesten: Bombeoffensiven over V Erupn fortsetter ned uforninsket .kraft. Natt
til tirsdag vnr britiske fly  i saksjon over Bdgia. Tvskland og Frankrike.
Hannofer var blandt de mslene son ble kraftig angropot. Store mengder miner
ble lagt. Ved dagslys tirsdn.g vnr igjen det sanme nntn11 anerikanske fly på
vingene son nandag, 75o bombere eskortert av 12oo jigere, og bombarderte fly-
plasser og transportnål i Belgia, Tyskland åsterrike og Polen. Det stdrste
nntall nellonstore bonbere som noensinne er sendt onp bonbarderte flyplasser og
trnfikkknuteounkter i Frankrike.
Store anerikanake flystyrker ned baser i Italin anerep idag 5 flyfabrikker i
Osterrike, deriblandt Meeserschnidtf::brikkene i '»dener Neustadt.
Frankrike: Petnin har holdt en tp.le til det franske folk hvor han ber den on
ikke å Stdtte noen av nnrtene under de kornende operasjoner i Frnnkrike.
T-72n er flyttet tilbake fra Paris td1 Vichy nv tyskern3, son er redd det sknl
bli dvet nttentat not knm.
Russlnnd: Heller ikke i den forldpene uke ble det Eeldt on noen opernsjoner QV

betydning fra lendfrontene i Russland. Russiske fly utfdrer heftige angrep
not tyske flyplasser ce kommunik r.asjoner bak frontene. Lörd-e ble 2 tyske skin
senket i Finskebukta av russiske torpedofly og 1 tsk ubåt senk,;t av krigsskip.
Itnlin: 4 pnrtisnuhærer arbeider nu i N Italia. Dcn i NO Italin har innledet
snmnrbeide ned mnrsknlk Titos arneer i Jugoslavi. Yien regner at bare de ita-
lienske partisnner binder 6 tyske divisjoner,  0g  stadig flere italiencre går
over til pnrtisnnene ettersom de blir tildelt våDen og •=unisjon for å tre
inn i den itelienske republikanske nrme.

DU SKeL SWE -VISS EN VIDERE sTP_KsDU 1R IEST DEF VÆR FORSIKTIG.


