
Nyhetene fra London nr.mandag 17. januar 1944.

lbssland: Kjempeslaget on Buglinjen antar stbrre dimensjoner. Det be-
legnes som ett av de störste os voldsomste slag som nogensinne har vmrt ut-
ijempet i Russland. Over hele den 14okm lange front, som strekker seg fra
O for Vinniza til området omkring Uman, kaster tyskerne inn alle disponible
zstyrker i et fortvilet forsnik på  a  hindre avskjæring av bunen Odessa-Var-
Sjava. Russerne står fast i sine stillinger og alle angrep mot dem blir
Slått tilbake, De tyske tap betegne somm enna stdrre enn under von Mannsteins
*islykkede angrep på Knrskfrnms-oringet. - Russerne fortsetter framrykkin-
gen Vfor Snrny og står on. lookm V for den polske grense av 1939. Også V
lorkksyr har russerne hatt ny framgang. - Etter et gjennombrudd YV for
lelikie Inki nærmer russerne seg Novo Sokolniki fra N, 5 og S,
querillastyrkene i Randstatene har fått forsterkninger fra Russland. Mange

"nv  disse er landsatt med fallskjerm, På grunn av det store antall utenlandske
nrbeidere i disse land cr guerillastyrkenc vanskelige å komme til livs.
ttalia:Frnnske styrker som ooererer samnen mnd ff artt?„- har ercbi-at .o.ionte

roccio U  for Cassino, og am, tropper har befestet stillingene, 5.arme har
tinådd den östlige bredd av elva Rapido og står bar Okm fra Cassino. Det

stille på 8.armes front. - Allierte fly har bombet flyplasser og jern-
ainemil i NO- og Midt-Italia. Av andre mål kan nevnes Fornia, Civitaveccia
Civita Nova samt skip i Egeerhavet.

, lkan: Den tyske offensiv i og V-Bosina er blitt stanset på flere ste-
er av general Titos styrker. Ved Kotelje ble 2 tyske kolonner slått på flukt,
höyere jugoslavisk offiser har i Kairo uttalt at de jngoslaviske tap be-

Mp seg til  b000  falne mens tyskerne tapte  18000.  General Tito var selv
litt såret under kampene, - De bulgarske skoler skal nå stenges for å Gi
inss for evakuertc fra Sofia. Den bulgarske regjering har fornatt hoved-
taden. Alle reserveoffiserer i Bulgaria har fått ordre om oyeblikkelig
elde seg ved sine forlegninger.
'ftsten:Allierte bombefly gjennomförte ldrdag en overordentlig kraftig an-
ep mot Braunschweig. I ldpet av 25 min. ble 2  000  ton bomber kastet. Det
bare svak je,germotstrnd over målet idet Moseitos samtidig gjennomfdrte

t skinnangrep mot Berlin og Magdeburg. Mandag bombarderte am. flyE, festn.
genfurt i S-Osterrike. Målet var Messersehmidtfabrikkene for flydeler som

i1 monteringsfabrikkene i Wiener Neustadt. Tyskerne sendte bare Opp lo-12
gerfly hvorav 3 ble skutt ned. Fotografier som ble tatt over Leipzig vi-
erat OVET loo fabrikker og  15(3 av bebyggelsen er blitt skadet og delvis ut-
lettet. - Gcnral El.senhower har Då en pressekonferanse i London uttalt
Intilfrodshet med det fornrboide son cr gjort av de allierte fly- og flå-
ffltridskrefter. Han sa at de allieite troppers gode utd nnelse og hårde

ening CT Cri garanti for at en försteklasses hmr står til hans rådighet ved
en kommende invnsjon. Hnn opplyste samtidig at general Badley, som var sjef
er 2, am. armekorps under siste fase av Tunisfelttoget, er ntnevnt til sjef
or  de amerikanske invasjonsstyTker.
lemark: Ubekreftede meldinger fra Dansk 2ressetjeneste sier at tyskerne i
,g overtok polititjenesten i K5benhavn, hvor alle politistasjoner er blitt
esatt. Det er gjort forberedelser til å internere hele politistyrken som
r på 5  000  mann.

NEDSKTÆRIUG nV 3VARThihsORSPRI8EUE.

ist fredag forbauset minister Fuslesang vcd offentlig å referere en illegal
Vis.  Dette vilde han aldri gjdre, hvis han ikke mente å. kunne vinne på det,
dette SOD  i så mange andre tilfelle i nazistprpagandaen er den tydlige
ensikt å splitte felket i klasser for så å forsöke å vinne "nrbeiderklassen"
idangrep på  noverklassen". Dette kunde synes å være en effektiv fremgangs-
te, smrlig i et land hvor man fdr krigen var oppslukt av kLaseckamp og
rtistrid. Men denne tiden burde ha vist også nazistene at smålige hensyn
kkefår spille inn i kampen for vårt lands frihet og nasjonale ære.
ifazistene har ogsa vært uvanlig lite heldige i valg av middel denne gang.

"vartebbrsen er en uundgåelig ting i rasjoneringstider. Den eksisterer i alle
:nd i dag i stbrre eller mindre måleåtbkk, selv i de selvstendige land, hvor

måfordömae den som en absolutt forbrytelse mot folket, idet den gir en
rdel til dc rike frnmfor de mindre bemidlede med hensyn til trnæringen.
' okkuperte land stiller sakon seg imidlertid anderledes, i det ikke bare
folkningen, men ugså i hby grad okkupasjonsmakten nyter godt av matvare-



produksjonen. Det vil derfor være tilfelder hvor det er vanSkelig å avgjdre
om svartebirsen gåx at OvEr folket eller okkupasjonsmakten. Meget vilde dcg
være vunnet hvis man oppnådde en effektiv kontroll og regulering av.prisene
slik at de ikke overstiger de jevne lags kjbpeevne. Dette kande bidra til at
varene kom hele fOlket til gode. - Det er et dristig og vanskelig foretagende
organisasjonen "Norees Prisutvalg" har gitt seg ut på, men det or ingen tvil
om at det er på tide at noe. blir gjort for å stanse det vanvittige og nverdig
kappldp som svartebOrsen er i dag og bringe matvareprisene ned på et normalt
nivå. Den prisliste som er oppstilt cr i og for seg dhyggelie, men ligger
allikevel långt under den som gjelder på svartebirsen nå, oe tjener i hvert
fall som en begynnelse på nedskjæringen.
Organisasjonen har etatt inn for en retferdig sak, og hvis den har makt og vil
je til å gjennomfore sine vedtak om kontroll, fortjener den all mulig stotte
av hele det norske folk. Enhver nordmann bor gjdre sitt til at de som ejor
seg skyldig i overtredelser blir oppnotert for så å straffes som kriesforbry
tere nar tyskerne er ute av landet. Svarteborshaiene er like meget forræderej
mot sitt folk som brakkebaronene. Nå vet de at krieen mot dem er erklært.
de ikk& vil ta rev i seilene mens det ennå er tid, må de ta fOlgene av sine  1
handlinger. De skal vite at de har hver ærlig nordmann mot seg i denne sake

Nyhetene tirsde g
t 18,  januar 1944, Xl. 18.3o.  Russland: I slageu om Buglinje>71-7-ortsetter von Mannstein å kaste

tanks som står til rådiehet, men stanses regelmessig av det russiske artil-
leri, Det ser ut til at han er beredt til alle offere for å hindre at rus--
serne trenger nedoVer mot Rumenia, General Wason sier i sin kommentar at det•
vil være umulig for tyskerne å holde tropper i felten til varen uten den
rumenske oljen, og at dette må antas å være grunnen til at dc ikke trekker
de 7o divisjoner Dnjeprbuen og troppene på Krim tilbake. Leneer, nord
har russerne inntatt Turchin, 25km Nt5 for  1-Lowno, som nå trues fra nord og
öst. - Fa frontens nordliee avsnitt har russerne avekaret jernbanen Novo
Sokolniki - Leningrad og ståx bare.3okm fra jernbanen Pskov-Polotsk.
De latviske guerillastyrker har i den siste tid utkjempet 57 trefninger red
tyskerne og herunder drept eller såret 5000 tyskere og dessuten avsooret 67.
jeenbanetog.
Italia: Franske tropper har inntatt landsbyen San Elia, 6km N for Cassino.
Kanadiske tropper har rykket fram cg gått over en elv. Ellers meldes, om
amerikansk oatruljevirksonhet på andre siden av Rapido, - Allierte fly har
bombet skiftetomter i Pisa. Av andre mål kan nevnes Viterbo, Prato samt
Sibenik på den dalmatiske kyst,
Balkan: Sterke tyske marineavdelinger har gått iland på dya Brac syd for Spl
- Av Sofias 450  000  innbyggere er nå bare lo-15  000  igjen i byen, og man
antar at snart også de fleste av disse vil forlate byen.
Vesten:Statsminister Churchill kom i de-g uventet tilbake til London og inn-
tok en time etter ankomsten sin plass i Underhuset hvor han ble hilst med
bifall. ilan så meget godt ut og lovet å gi en oversikt over den militære
situasjon i nær framtid. Som bekjent ble Churchill syk i midten av desembeiii
under sitt opphold i Orienten. Sin rekonvalesenstid tilbragte han i Eransk
Earokko og hadde her et viktig mdte med general de Gaulle,
Danmark: Gestabosjefen i Danmark, dr. Mildner, er blitt orstattet med en
hdyere gestapomnn fra Berlin, som har fått ordre til å knuse all sabotasje
.virksomliet i landet. - Det er ikke kommet noen bekreftelse  pa  meldingen om
at tyskerne har overtatt polititjenesten i Kdbenhavn..
Sverige: Utenrikminister Gunther uttalte i går i Riksdagen at den svenske
regjering beklaget at aksjonen mot de norske studenter var blitt fortsatt
uten at det forclå noensomhelst militær gronn til det. Denne handling må
nödvendievis få innvirkning på-forholdet aellom Sver*ge og Tyskland,  særlig
1J'';  (9_C); onråde, Tyske videnska t e,re  rt -L tklu lenger kanne regne

a  7--eyee -3t,lkwee±, i Sverige som for var tilf.el1e, Han ILef,erstreket regje-

r' 1 å hjelpe ad de veier som mulige  i,  ee iorbindelse
skriver "Nordene-F-ihet" fl det nå vilde være bedre med  liu,  handling enn
med de mange og stot% reode

DU SKAL SENDE AVISEN VIDERE STRAKS DU HAR LEST DEN VÆR FORSIKTIG


