
Nyhetene fra London pr. mandag lo, januar 1944.

Russland: Den nye russiske offensiv i den sydlige Dnjeprbuen raSer med
stigende styrke. Kirovograd ble omringet ot erobret etter 3 dagers harde
kamper. Fra Kirovograd rykker russerne fram i 3 retninger. JAiot S og
for å emringe Krivoi Rog oto: mot i retning for Kovo Ukrainsk, som ligger
påbanen Odessa- Smela. EVis denne by blir erobret mister de tyske styrk-
er ved'Smela den siste jcrnbane som de kan brukc til retretten. S tyske
divisjoner er på flukt i dettc avsnitt os etterlater seg kolessale . meng-
der av krigsmateriell, som ennu ikke er outalt. - BrUhodet S. for-Kiev
er sluttet sammen med de tronper som erobret Belaja Isjerkov. bammen
rykker nå disse tropper videre mot Smela hvor de tyske'styrker er i en
fortvilet stilling. Lnger vest LiviCter - dc.rdmmiske tropper Sitt_grep
om de tyske sambandslinjer. Den I. nkrainske arme rykker hurtig fram
mot Smerinka. Den russiske kile etud sOndng bare 2okm 2ra Vinnitsa, og
det syncs som om denne by nd blir omgått. Smcrinka ligger på banen Od-
essa -.arsjava, ved elva 3na, tyskerne mister den siste dirckte forbin4-
else med Tyskland hvis denne by  flir  erobret. t'en eneste jernbaneforbind-
elsen med troppen i JInjeprbuten vil d. bli 2 mindre-baner gjennom Roman
ia. Vest for Bcrditslev er Janushpol ng L'olenojc.på banen til Lowno er----
obret. I Polen operercr runscrne på en-7okm bred front. Sbndag meldte
russerne at de stod 12km frb Sarny, og i fblge tYske meldinger foregår
det idag kamPer viest for byen. Sarny ligger 6okm vest for den poiSke
grense aV 1939. I dc siste 3 dager har generalene Vatutins og Konjev's
armeer erobret 230 byer ognlandsbyer til. Vest for Retsjitsa angriper
russerne på bred front. - i)e-t er gitt ordre om at industrien i stPo1en
skal flyttcs lcnger vest. - General  P-ntonescul har gitt guvernbrene i-
dernmenske grenseområder ordre om å rydde veier og jernbnner til det
nedre av landet for flyktnnger. Ordren er gitt på foranledning av de
tyske militære myndigheter, da flyktningestrbmmene var til stort hinder
for de tyske-trnnsporter. De vikfi r  jernbanene er overtatt nv tysker-
ne og er everfylt med sårede fra bstfronten.
Italia: 5, amerikanske arme fortsetter, etter erobringen av 3an Vittore,
Triairyttingen mot Cassino, som er en viktig, befestet tysk basis, på

.hovedveien Roma, Under de mcgct harde kamper som foregår i dette av-
snItt,har amerikancrne rykket fram ytter1igere 5km, og har crobret 2
viktige hbider, hverfra (46 behersker byen -ervaro, på de 8, armes front
erdet kommet til skarpe trefninger, cg de indiske tropper har forbed-
ret sine stillinger. itllierte flu rettet lirdag et kraftig angrep mot .
den viktigste flyfabrikk i Nord-Itn1ia. Fabrikken ligger i en by i nær-
heten av bologna. amerikanske bombefly har rettet kraftige angrep
på byenc Ilneona og Fola ved -‘'-driaterhavskysten uten å mbtP fiendtlige
fly. Jagerbombere angrep tyske kolonner nærmere fronten. Allierte fly
gav også 5tötte til de jugoslaviske friskarer, Am.flyg.festn. rettet
ulnddg et kraftig angrep not. mål 1 ofia. I denne forbindelse oplyseS-
det offisielt at svære allieftc bombere nå opererer fra baser i Italia,
Melis de hittil har operert fra Nord-A.frdka. - I 1943 utfbrte allierte
fly 88o tusen'f1yvninV.,r i MYt5nihnvsonsådet, bsrunder ble det kastet
107tusen tonn bomber. Ler cnn  l000  skir blc ddelgt.
Balkan: Gencral Titos armccr er innvikict i hårde kamper i Vest- og
Ifidt-Bosnla. Nye tyske forsterkninger strönmer stadig til, nog 5 tyske
kolonner går na til angrep for å knuse de jugoslaviske friskarer.-
I Romania og Bulgaria er forholdene fremdeles mcget spent og det
lyder at Himmler i nær framtid skal foreta en reise dit.
Vesten: De allicrte flyoperasjoner har i de siste dager innskrenket

onklaringstokter med jagere og jagerbombere over Nord-Frankrike,
og Moseitosangrep på mål i 'Vest-Tyskland. - Fotografier som er tattt*
umder-speidingstokter over Tyskland viser omlattende skader etter massa-.
angrepene i-forrige uke, I Kiel har hovedbanestasjonen fått en full-
treffr, og C±ermaniaverftet, som  e2  ct av Tysklands viktigste.ubåterfter
er sterkt skadet, - Meldinger fra -verige går ut på at den ukentlie-
konvoien fra Stettin til Ford-Rnss/and ble stansei, ved tusentonnangrepet



moe t e in. :Tanks, egtVerer c.gahmuniejon Hon ver besteht for:kon-
voyen ble fulletendig ddeleeet. • I N-Atlenteren har engelske slueeer i
15pet av 8 timer senket 2 Yske u-båter.
Frenkrike: Radio Frenco melder  rt  Lavale milite er ved å opelbses idet
hanennens mest framtredende medleemer  Mer  trukket seg.tilbeke som
fbleee ev dc  =Ige  etteeteter soh er eoreeått moe hilisens eedlemmer.

Rekylflyet: Flere amerikanske fabrikker vil nå gå i gang med hassefa-
brikkasjon av en ny type jegerfly. Flyet drives fram av komprimert luft
og har ingen propell. Cyet er en engelsk oupfinnelse, og det er eks-
perimentert Leed det helt siden 1933. I 1941 ble det fbrste fly ferdig
og siden den tid er det foretatt mange hundre flyvninger uten uheld.
Flyets motor har færre bevegelige leler enn vanlig Ilymotorer, flyenes
fart  ,sr  stbrre enn på noe annet fly og det er også mere manbvredyktig.
Det er satt igang skoler til utdannele av flyvere til denne nye tybe.

Wyhetene tirsdag den 11.  januar 1944 kl. 18.3o,
Russland: På frUT1T.en ve-d=517W1:75T - de russiske ropper som rykker
sydover fra Belaia Tsherkov, igår banen Smela-Khristinovka, og truer. nå
den viktige by Uman. De tropper som rykker mot NV fra Kirovograd står
nå bare et par km fra den siste bane fra Smela, som gar sydover til 0-
dessa. Den tyske hovedretrettvei fra Dnjeprbuen er nå alvorlig truet.
Russiske tropper som rykker mot syd fra Berdisjev har erobret Nemirov,
som ligger meget nær.Bug. Få km på den annen side av Bug går jernbanen
Odessa-Warsjava. De tropper som har omgått Vinniza truer nå med å om-
gå Smerinka. V for Berdisjev er det på den  2nnen side av elva Juba inn-
ledet en omgående bmvegelse mot Tarnopol, - Linjen langs elva Slucz ved
Sarny blir nå renset for tyske tropper. På russisk hold regner en med
at ca 1/10 av von Mannsteins armeer er bdelagt i den siste uke, idet
tyskerne har harr  40000  falne og over  60000  sårede og fanger.
Den sovjetrussiske regjering gav i dag morges en erklæring om forholdet
mellom Russland og Polen. Det heter her bl, a, Den russiske regjering an-,
ser ikke Polens grenser fra k939 som uforanderlige. I dst må delands-
deler som er overveiende b4.olket av polakker,komme tilbake til polen,
-Ukraine og V-Hvite-Russland må komme inn under  Kussland. I vest må
Polen få tilbake de området tyskerne har rbvet og få adgang til ()ster-
sjben. Det ble rettet en skarp kritikk hot den polske regjering i Lon-
don som ikke har klart å organisere motstanden mot tyskerne i Polerrog
å opprettholde det eode forhold til Sovjetru s sland. Til slutt ble det
understreket at Russland strebet etter et vennskapelig forhold til et
sterkt og uavhengig Polen, og at Pblen og Russlend må stå se mmen i mot •
en felles fiende, Hitler-Tyskland.
Italia:Brit. desrtoyere har bombardert tropper og transportmål ved An-
cona og Civita Nova ved Adriaterhavskysten.Dessuten ble 3 skonnerter
senket og 4 skadet. Fra 5. armes front meldes et de siste tyske forsvars-
stillinger umiddelbart fdr Cassino er stormet av amerikenerne.-8. arme
meddeler kun at.det pågår forsterkee eatruljevirksoMhet.
Balkan:  s tter det amerinske storangrep mot sofia angrep brit, fly i
natt mal i sofia, Am. flyg.festn. angrep den viktige jugoslaviske
striby Skop1je, og 3 andre bver som belgarerne holder besett.
Vesten: Mos,oieos angrep i ne-tt mål i scelin oe. i-Tyskland.  J6.11e fly vend-
te tilbake. I går foretok stbrre st:erker rÇi,F. bombere angrep mot mål
i N-Frankrike.- Vichy-regjeringens representanter her  Då  en konferan-;
se i Paris besluttet et omme-depertementet skal evakucres.
Oslo: Etterdbnningene av katastrofen den 19.desember: Til morgnon i dag
771-iTEnge 6yskerne å fa.bryggearbeidere til  a. losee restlasten på "Sel-
ma",_ den båt som losset ved Fillipstad under eksplosjonsulykken,Brygge-
erbeiderne var ikke villige til dette, hen tySkerne forlangte folk ut-
stt, ellers ville de stoppe alt arbeid på Oslo Ervn. Kl.lo,sprang
"Selma" i luften ete i Bunneflorden. Ingen norske omkom.
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