
notene irn Lonaon pr. torsaag zo, januar 1944,

Russland: Marskalk Stalin meddelte iaften i en dagsordre at Novgorod er inn-
tatt.Byen  er et livsviktig jernbaneknutepunkt og er viktig tysk festningsby

I wmlhar holdt stand i to år. Erobringen av Novgorod betyr en trusel mot de
tySke styrker som står S og SV for Lerringrad. Operasjonene her inngår i en
'större offensiv på h616 Leningradavsnittet. Ved angrep S for Leningrad er
det smale tyske brohode fra Oranienbaum til Leningrad blitt avskåret, og de
tyske tropper i dette avsnitt går tilintetgjdrelsen imöte. östersjöflåten
,og dc svære kanoncr i Kronseadt stötter opernsjonene. Russernes tanks og •
ihfanteri strdmmcr nå gjennom de åpninger som er laget i de tyske linjer.
Enengelsk kommenter sier at den Iinge stillingskrig på östfrontens nordlige
avsnitt nu cr slutt, fronten cr igjen i bevegelse, og bevegelsen går vest-

.• over. - Lenger syd nnrmer russerne seg nå Rowno og står mindre enn Sokm fra
r dmane, Byen Gorsja cr inntatt i dette avsnitt. lusserne har brutt jernbanern
• Rovmo - Sjepeto:;"ka idet de har erobret Slovuta. Det meldes at ungarske trop-
, perblir satt inn i forsvarskamnenc omkring Rowno. - Tyskerne gjör forsatt
sterke angrep i Umanavsnittet, men blir slått tilbake med SWere tau. I de
to siste måneder svarer de tyske tap til 46 divlsjoner og 6coo tanks.

.e;Dtalia:  Tre byer ved Gariglianos nordre bredd er inntatt, nemlig Tufo, Sujo
og±i.rgento, som ligger på en 16km lang strekning fra elvas munning. Det mel-
desat britiske eropper står i utkant'en av Minturno, mens tyskerne oppgir å
harömmet byen. Cassino er under artilleribeskytning og det gjöres forbered-
elser til å storme bycn. Jernbaner og kommunikasjoner i nærheten blir heftig
bombet, -Britiske destroyere har bombardert Ravisno på Istria,Durazzo i
klbanla samt tre dyer i n.driaterhavet. - av alliert flyvirksomhet kan nevnes
angrce mot-tysko jagerflynlasser, jernbaneknntepunktet Sulmona samt skip
utenfor DalmLatiakysten. 2 fly gikk tapt mot 3 tyske.

:Palkani Gencral Titos armeer har tilfdyet tyskerne svære tap under omfattende
lcaraper. Således ble 3oo tyskere drept under et slag i KerzegovdnR, st lign-

amtall i og 400 tyskere ved Ljubljana i Vest-Bosnia. Kroat-
J.ske-friskercr har avskåret jernbanen Lcograd - Zagreb på 5 steder,
 Onsdag ancreu Moscitos tyske mål ved Stavanger. Skader ble gjort og
ysttysk fly ödelagt på vannet. - Det opplyses at britiske fly i tiden 1. til
.17,januar iår kastet 600n tonn bomber mot Tyskland, mens tyske f1y 1 samme
•tidsrum kastet bare 15 tonn mot Eng1and.
.UtenriksMinister Edsn har opplyst at den britiske regjering står i ndye kon-
takt mod den russiske og den polske regjering, og at det er godt håp om en
lImesisk-polsk forståelsc. 1dens erklæring ble igår referert i den russiske
'Itringkastings hjemmeprogram.
•Dcm britiske ambassadör i Madrid hsr fått ordre om å gjöre nye kraftkieelzn-
stillinger angående de s2anske troppers deltagelse på Ostfronten.
.elskavis skriver i denne forbinnelse at Spania bryter nöytraliteten også
:flandre måter. I spanske havner er det blitt lagt helvedesmaskiner i skip
som er lastet for Dagland, og seaniere har forövet sabotasje i Gibraltnrs
•Mwn:  n  Ehgland er na i den stilling at det kan setto makt bak sine ord",
•nmnkrke' Eh rekke nye sabotasjehandlinger har funnet sted på forskjellige
11E-Cerirrankrike. Flere jernbanctog er blitt avsporet. Ved Marne er 300
jernbanevogner lastet med krutt, sprengt i lnften, Det cr innfdrt portfor-
bud i Iyon og

Det er iår ejosatt 67 skip i USILe
Forholdet Norge - Sverige.

,41tministerTrugve Lie's tale sdno.ag: TForholdet til Sverige vil alltid
epille en stor rolle i norsk utenrikspolltikk. Det norske og det svenske
:folket har forskjellige historiske tradisjoner, men vi er nære slektniner,
ogvår kultur os  vår::  semfunnsliv viser mange felles trekk. Vennskepet

de to folk viser seg i den sterke svenske folkestemning tll fordel for
orge. Det er åpenbart at man i Sverige nå er blitt klar over hvad det tys-

Iestyre i Norge virkelig betyr, og det har i stigende grad gitt seg prakt-
iskk utslag. Svenske nressemenn har bidratt til å gj•re den tyske terror og
ftennorske motseand kjent den frie verden. norske flyktninsene er blitt
jOdt mottatt i Sverige, os det er ikke minst i året 1943 blitt utfdrt et
ydelighumanitært arbeid ti• fordel for Norge i den svencke Norgcshjelpen
gi.andre svenske hjelpeorgnnisasjoner. Men de to folk er ikke bare bundet
oamen mcd folelsesmessige bånd, De har en felles grense på over l000km. Et
odt samarbeide er derfor en utenrikspolitisk nddvendighet for begge lend.



-r‹!» eed!i:; tflh1n r iå måttr forskjellig fra.VtIrt nabotands,
og dette fdrte til at Norge kom med. i krigen mot Tyskland, mens Sverige /-
ble stående utenfor. Dsttc skapte.visse vanskeligheter i forholdet mellbm
dc to regjeringer. Det cv med tilinedshet vi kan slå fast at de viktigste
av disse wnskeligheter bls rydder. veien i ldpet av 1943.  Den svenske-
regjering har EnnseL-t=sit-trafikken og fjernct den stdrste an-
stbtsstengi larhoide-, mellom Norge or Sverige, Den svenske regjering harH.
igjen en minister hos den regjering i London, og den har anerkjent-.
den norSke regjcrincn repr'senteint Stoekholm som sendemann.Dermed er-.
den diplomatiske ferbindelien mellom våre to-land igjen bra-g.t inn i ordnede
•forhold. Den- svenske res»,ring har medstötte  av  en sterk og enstemmig folke-
stemnin.f. nedls-*en bestsmt protest i Berlin mot nrrestasjOnen og deportasjon •
en avnerske' akademikerk-,, Det vakte g.ledc at-Sverige fastholdt sin protest"
etter.von Ribbentrous of=skammede og arrogante svar'.; 2å tross av Sveriges
holdning  c.nr tyskerne fortsatt med deportasjonen. Dette, cr hverken den fdr-
ste eller'den siree tyske terrorhandling ,Norgs, Det cr meget mulig
svensksfolket-og den svenske regjoring vil sta oyerfer dette og lignende
problemer 1 en skjerpet form. Vi.1±.r.grunn til å håps pt en rekke praktiskeH
spörsmål både under, Og etter krIgan vil bli ldst på en måte som er tilfreds,
stillendw for  begge  folk. LuJ  positivt s'amarbeid om konkrete oppgaver vil
være det beste grunnlag for et  godt  naboforhold i frcatiden og det 1;tar langt.
stdre.interesse enn konstitusjonwlle protecter.

. Nyhetene f:red,-16 21 januar 19d4. Kl. 18.3o,
Russland: Dc 1:118= Sturker som rykker vestover  o  for IThingrad har-nå
skCgammen med de stgrke sor rykker :;ydover fra området mellom Oranien-. -
baum  of),  Ieningrad,Ecle kysten mellom disse to byer er nå rendet for  tysk.

''.UsseTn3s  .overiegenhet  i  luften  p å dette frontavsnitt setter dem istand
til å landsette tropper  frr.- --Ci.nskebikta ret'i overfor Kronstadt. Slaget raL.
ser langs jernb:Inen Leningrad Lbskva SOM russerne forsöker å rensw for
iyskere. Lenger syd drar russerne fordel av erobringen av Novgorod og
rykker fram i hdrtig tempo. Skogene.v.arst for byen cr blitt rensket og de -
innringede fiendlige avdelinger ntslettet. Under 6.dagers harcle kamper om-
kring Novgorod'og Leningrad har t:skerne.t.apt 4o  000  mann  1  falne og  3000 i
fanger, - I Ukraina tyske notangrep N for Kristinovka blitt kas-
tet tilbake.- 'Tyekerna-mi -atet  her le oo nalmfl  i falne. "Polske friskarer har
foretatt rcp:treealdetektwr inn i.båtprdissen, hvor_de oppholdt scg i flere-
dager. De vendte orobrede tnnsbortmidler. I nærheten av •2.rsjava
cr et tysk amwniSjotstog sprengt i lufta.
Italia:E%-ter.innt,ngGlsn av.Minturno på vcien til Rom har 5•arme med stdtte
av destroveregog.krySscre konsolidert sine stillinger på nordsiden av
riglianoelva. 7km lenger ö.står frctske styrker i utkanten av Castel Forte.
De franske styrkersom står lenger N er en alvorlig trusel mot hele den
tuske vsstfla rdeen som trues med å bli owått.  rfyske fanger opplyscr at tys-
kerne nå er i ferd med å bYgge en ny forsvarslinje lokm N for den såkalte .
Gustavlinje. 1 tysk skiv, er senket i Adriaterhavet,
Vesten: Det störs.e tdnge boMbel-ly som nocnsinne har vært over
7UFIT-n, angrep  1 g4r byon, .sngrepet begynte oaJrg om aftenen og i ldpet
av 1/2 time ble det kastet Ov6r 23oo tonn bomber. De britiske flyvere melder
om omfati;ende branner og ddeleggelser. 35 bombefly savnes fra denne og ndre,
operasdoner. I dag angrep store.styrker amerikanske og britiske bombere es-
kortert av jagerc tyske militmre_mål i 2as de Calais. Kanadiske fly ddela
en tysk torpedojager og skadeb en zumen iKanalen. Brit, bombefly angrep
tysk skinsfart utenfor Nofhckysten, Le ddela 4 skip og skadet flers andre,
Ingen fly gikk tapt, Dtt brito skyte  r  Kanalkys.ten var i gtr i aksjon for
innen gang på stt d5gn, Tyckerne besvart
Jhurehill og Eden hadde i da.q et mäte med den pelske pfemierminister og
itenriksminister; den nolske amiassadör i London også tilstede. Det
)olske spörsmål ble drdftet,
Prankrike: Som fdlge av de ?iltagende sabot:.sjhandlinger i jprankrike er den .

pOrrffsjcf;:j611110M. en  Tiohylov blitt bemundiget til å netTsette stand-
Tetter for å ddmme sabotörer. Samtidlg.ex aet blitt bestemt at alle lover
:om besky'uter  kriminelle forbrytere kan naspenderes for å lette standrette- -
ws arbeide,

DU  SKAL SENDE AVISFIN IIDERE STTLb.KS LU HAR LEST DIN -VÆR FORSIKTIG


