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:1yhetonc iTr-L Lonion den 25.februar 1944

V.dS:Te1s1nYk".1": Tung, ;.-Jerjkansnu hbabully; cskortnrt av
J ..A.:trtk11,11-(TC j bar 1 ld;:pt dv 1ot uiote '3.0c;n ;;;jort
in rundtur •heninot 1700 km, mcd kr-fti hngrup not

tyeke inhustrin.51..Ren;ensbur-,; b10 dnd,repet -av CA stor styrke.
o likewn St*ttghrt, hvor ku1e1:.,:erfabrikkeno ble rr•Limiet
ir an:rop dt ecL;s5. -21.1re n•al isydvo st-Tyskland. Været
var utnerket' og, resultntdne bra. 0 L:si1 i natt gjorde britiskc
fly over 1000 utfell not tyske mdl. hoverinalet var Sohwein-
furt. SOLL hdr en •;et vesenitli: kufllagerproduksjon. Byen
ble angrepet fl An c;j-  i  løpet nattenDa den første bel-
ge kon, brtmta det ennå Lyttc.r dot aMerikanske 1hgan,j;repy

de siste fly,ne 1ro .sih Ve, . rhste det Lhe'tin;:e bran-
ner, ÄnJre britisko fly benbet mL211 i  Nor1Vesttyskl5nd
lh ut aindr i fiendtli farvnan, ot 1eSsutdn  var  det endel

t rul j eflyvinn. tt p rUlj ef,1  y  er 1.kke vendt tilbSke,
tyske fly ble odeins:t, nllibrte fly fra It4ia nngrep don
esterriksko by 2tnyr, son 0 t;sn ble anarennt av:repet

,:rikanske fly under sine ;:ebb'eltanTep fra nOrd ng syd.
nmerih .ilske fly fra Ithli hn-,reb 1essutun Sonweinfurt or,
Goth- 1.1,7 andre 1:11.1 i ri;yskland. Pra felle operasjoner savnes
i alt 05  •nnerikanske bnnbefly on; 12 jagero, mens i
156 tyske fly ble skutt ndd, I •..1a:, ble dnt senidt ut over
£50 nmeriknnske fly fra Storbrithnnia for å bembo flyplas-
ser i nederlond milit5re  nnl  i niord:Er-hkrike. In Ten bom-
befly ,i':' u pt, nen et savnes 1 jager. 92j. li ide Lorpo-
derte et BollfinthterfIy ut middelentort.-tirsdr-h522.-
•delsskip utenfor 1un no.rske kyst. Dut var Store- ekeplesjon-
or onberd, Mid olstore aYerikansk- bombefly ned jas.eroskor-
te nrep i -..nor_Tes flyplasser i Del ic rNcor1na, i for-

ag d ttL.rnid'afs bounki.es _ nijljtærö mål i Nordf- -nk-
rike • 215r 5, natt p2t rni kon  i,5;2zr tyske fly inn nver .Eng-
1a2n1 ndstet bombc,.r, særli, ot St )r-London. inet ble Voldt
nnen skaJ og det kroV1e enkelte nfre, -10 tyske fly ble
skutt ned. •

• IT.11Inj 'Da bens kon.unike mednior at 5.=e; hhr 1-srett frengan,_
bn n •fronter, oL; har h3 iret sine stilliner b6.1e ved

laSiobriffindet c p hovet1fre:Iten inngor sør. '3 1okle tyske
Motanit ble slått tilbake. P 8. nrnes front  bn,r kt  v5rt
trbfniner flero ste der. fin rtL. fly gjirde s i ;,123.r

ionn 950 utf;n1.1 nvor nziofroaten, 51.11:3 det 155re ble ub-
serVurt 4 tyske' fly. De tyske styrker rundt i4nzio er nå.
forsterketHmed den 362. inf-nteridivisjon fra
I .-;;Lit st:V n4 19 tyske divisjoner overfor de allierte styr-
ker i IUlic, -
J1f103=IL1- "f'olkebn3rons kod nnik, wel1nr i da- om heftige
jcper nor.Lest f r lon junioslbviske by Dobrownick, TyskernL
fnrSo gjoisann f lkeh5rens stillinrer ca. 40 km
len ;(.; rbst, :10/1 bLe onti, tilbake med stort tn.T. Ju,:nbIn-
vi_ske risicLrer er :n.LA i 1 m1 p oyen -Brat syd for oya
n2pfit -.Jar r‘.;t Let fl krafti..; ant;rep. den- bef eStude4
Inyen il .h2111erte fly frh Italta:Bar bnhbet tyske

mål- •Da.zatins kyst •(lossuton s enket e et niddel s-
1 stin.t ,;tyskbåld-p-i .:Ldriaterhavet• og bnzabet, Lero6 i Ejmer—

" ,;Pra liondon meldes 1et kong Gaor,.?io nettopp er vendt
bazke mtte et tn Tagers besnk hps de britiske tropper som
skal mare ned ph . invasjonnn i vest,
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atalin sesIte i går kveld ned en times mullowrom ut to
dagsordnor: Don førsto meldte at Rogatsjev vnr orobret,
don nuste nt jernbnnuknutopunktet Dne var tatt. - Rogatsjev
i Hviterusulnnd folt etUer un ny offnnsiv son ble satt i
ganm for ot por dager siden, ned heftig artielleri-og pnnser-
styrkevirksonhet. Fra kogatsjav har russerne rykket videre
frOM og nvskoret jurnbanen mellon RogatsjeY og Megilev. De
har hur brutt igjenhom det tyske fersvaret påen 50 km bred
front ng, er rykkat vestover epid til 25 km. De tyske tropper
er-derved tVunget til å opørere i et terreng soM er del-
vis underlogt russiska friskarers kontroll, o25; disse fri-
sksrer ticisallerede besatt f/cre  2v  veiene bak de tyske lin,
l'ery Ettur Ro3atsjcvs fali truos egså nn_den tyske (-arnison
i Slcbin 25 km Ienmer vest og likeså det vikeige Bobruiek,nem
de står 50 kn fro, linsserno pr'esserseg stddig vestover frg
Difjepr, ag de. tyske stillinger i Vitebsk es Mticilev blir
stadig valn*eligere å holde. - Dno, som or et noset viktig
jertfeareknutepunktfalt utter rusuernes fremstot nordjn
på bred front. Dno vår bare ett av de ec„ 100 byer'og

landsb-d-er son ble befrid1 igår. Dne var sem ncvnt et viktig
knutepunktpS jernbanan midtveis nellon Storaja Russa og
Fskov, og le tyske kommunikasjuner som, ollerede er blitt meg-
et inoskrenket„ trues nå også av frenrykdendo russiske kolone.
nor fts, LUga i sydlig og sydventlig retning.

'-Ben finske reojering kom smccs
icr kveld for å

Eer6FaS' ødkiviS rapport fra besøket i Stoekholm.
SYI/LoCd,S.VDTI Mao nrthurs konmunike meller at anerikansko
4VdriOyerd knust et japansk forsok på å evakuere trop
uer fra Sismarekhavet eg at de har sonket et stort japansk
trunspartskip, et forsyningsskip. 1 destroyor og 9 ferger.
Santidi; ble on japansk fly-em slåtebåsis på de jnpanske
øyer Marshallgrupsen igjen ongrepet. - Dun tyska ambassg,
dsr i Tokio har nedlagt an protest hos den jnpnnske ref;jer—
iw; fer misbruk av patenter som tilhorer tyske.firmfler.
Rapporter fra Japan gar ut prs at forholdot mellom de to
stoter ikeS lenger cr  sa  stralonde, og det hnr i den senere
tid flare gonmer hendt st tysko borgieres eiendom er blitt
konfiskert uton nærmere forklaring.
TXHEILND: Nimnleg-h2r sandt ut en ny inmkallini;sordre til
trafaTianTd.ø-kap i alla byer. londdistrikter AIle våpenfkire
menn sciJm enna befinner se. 2 hjumme hor å moto til denne vakt-
tjeneste, sam gar ut ps å ussistore politict i M sikre ro
Og ordefl pd hjemidefr:nten. Oaffitidig er det kemmet en for-
ordning on aulle tyshere sem nnsker å sende brev til ut-
lnndet, må innhontu speuiell tillatelse  na  nærmoste politi-
stasjDn, Butte (;jqllor ,]L;sri fer brqv til vasullstntene.
ITHG-hRE• Den unjorske regjering.har ifølge innlopne nelding-
or taut fairberedelser for ev2kuering ov Budapeste Den
tyske nenstilling om at Budgpost skulle 'ta imot ytter-
lisere en kontinemt  pa  en halv million oVakuerte berlincre,
02 henlamt tten nørmere kommentarer.
ledgdTIS'A: fresi fjenter er tratt tid bake, og Cans stilling
ur ov 'fÆatt  nv  krigsministoren, sem er nmr knyttot til den
reaks onære gruppe insen partiet.
HORGb: Tautrekkinmen mellom Cagclin og WhiSt fortsetter
stadig, o: hittil Når ;Hdist gatt av med soiren. Det har
blant annet fort til at Hagelin, Mar måttot forlate slottet
med hele sitt perg?,nell, og inmenrikSdep ortemeutets eårdeling
for utanriksUakaravdelincen Sivilforvaltnin fier hair og
inrine ur Dlyttet til Meltzorggt.4.
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