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Russland: En særmelding fra aeneral Govorov melder st beleiringen av Ienin-
grua na er fullstendig bratt. De russiske tropser har trengt inn i de tyske
stillinscr rundt:byen i en dybde av 65-lookm, ug bcfridd over 7oo byer og
landsbyer. Siden offensiven ved Lenincrnd begynte er over  40000  tyskere falt
eller tatt.til fangs under ksmpene, Syd for Lenincrad ss byen Krasnogvardsisk
erobret. Lenger Set kjemoes det i Tofstedene til Tsjudovo. Russerne foretnr
nå  et stort knipetwigsncrep mot byen Lugs. Syd for Krasnogyardeisk sYr de
mindre enn 9okm fra Lugn og i ("J:Tipet fra rovgorod mot vest har de nådd elva
Iuga ag står bokm fra byen.•Russiske.krigsskir beskyter de tYSke stillinger
ved Ilarvesi ;stland. - I Ukrainc cr store bysike motangTep med tanks og
infanteri slastt tilbaks bet for linniss og norC for hristinovka. 144 tyskc
tanks blegUdelsgt i dette avsnitt tirsdag. - Den russiske kommisjon som har
undersikt Katynaii2fen har erklirt at det ble funnet over 11000 lik av uni-
formerte polske offiserer. Disse haddecvært internert i 3 store leire. Under

s-denrussiske tilbsketrckning rekk man ikke å evakuere iangene os de falt,
- samen med flere voktere, i-tyskernes hender. Kommisjonen er:12.erer nt•tyskernE

har drept de polskc offiserer sg orogir samtidig hvilken tysk avdeling som
bcsdrget henrottelsene.
Italia: De allierts troppcne ved bruhadet syd for koma hsr hatt det fårSte
IT(WJeunmcnstöt mcd tyske tropper. stvdelincer fra Kermann Garing divisjonen
somvut fart fram sydfrn, se1;6tte sammen med de allierte trosper 'syd for Lit-

I toria..Tyske=eble slått tilbake. Dritenc og amerikancrne rykker fram fra •
1::Atuno mot syd,  ast  og nord )2CSEGf Då for å svskjære Vta Xpoia og jern-
bunen som förer forsgninger til 5. armes hovcdfront vc(1 Unssino. jelefri
30km fra liettuTto,.er ersbret,Rsc nye styrker landsettes stadig under sterk
flybeskyttelse, - 8km nmrd for uncsino har franSkmennenc tatt en  viktic
hOyde ved Lonte Delvedefo, ameriksnerne hsr sacså hstt noen fremcsna. -
Huvna i PfeLls 06. 22 tyske skip i hgeerhavet er ångreset. 2 skio ble senket.
rtfroen i Italia-vcinser atadia. Fta Romn meldes am gatekamaer ag byen cr-

. klært i beltbirinr,cstileLsne- I Genna nar det vssrt slvarlig uro blandt arbei-
: derne og tyakerne måtte benytte for å  sla  motstandan frd.D0

enske aatrtotstyrker omTatter over 500000 mann, pc GT orgsnisert i 5 ho-
vedgrnoper, mcd en aentrs1 motstnndskommite av n5yere itslienske officssfer
ræd.setc. i hilanon

• Bularia: -jjet bulgarske folk forstaf stadig bedre nvilken vei krigen g,Lr.en
cre rarlamentsedlemmar op-afordre onsdag regjeringen. Wil å trekke slle

. '2opper illbsdze fra de områkei som Rulgaria ikke holdef besstt, og
vennskspelige Torbindelser a.ed f'lussland. De allierte har sendt en ad-
vwsel til a'ulgaria. Ker heter det'st hvis ikke Balgaria avbryter forbin1el-
su Led 1Fsskland or slaftter seg til de sllierte, vil ±sticaria bli bshsndleb .
som mcdskyldig i krigen sammen rsed T:\Tskland.
Vesten: æ_merikansk og Uritiske bonbefly Rar anrseact meal i V-Tysklsnd, Ho1R-
7ra,;i1crike og fri kustkaas'sndoen har sngTajet skicsfsrt ktenfor
Norskskysten ac skadet 5 lartjyer 1  Tl y savnes.
Spanias ambnaseaddr i rendon hadde onsdng tofetrede for utenriksminister -Lden.
Es mtkdelte at general 1:rancos regjering ha,ift:le tstt strenge forkalOsregler
for Lhindre at Cet ble sabot€rt ombord på engelake skip i aransae hivner.
Tyskerne flere Lavnelyer er blitt grinodet om a flytte inn i isndet. Eden

Hilenylig spurt i Underhnset era. ShciandS e s illing til gfensetvistig-hotene
angående Polen. Han. Svdrte at Can tritiske reglerings standsunkt vsr det 80-In

Clutrohill haddc tsat den 3. september 194o. Kan sc st de territoriale fer-
-arArincer som blir foretstt ander krigen ikke . vilde bli ans.rljent ay den
britiske eccjering, medmindre alle interesserte rarter vLr. cnicc i foran-
dringene.- Den argeatinske feajerinag har sacddelt st den dislomatiske for-
bffidelse med.aksen af bratt. Dette akritr ble kunngjort etterst regjerincen
hadde sittet i mite kele tirsesg natt med lande4bilit,mre ledere. En stirre
apionring av tyskere cr orsod'aget i lardet t,g ricre ersallerede srfestert.
115den uttalte i dag at den britiske regjering med clede hilser-krgentinas
brudd ned akeen. .Regjerirng.en vil stille seg svventede tor å se oM argentina

5yeblikkelig handlina beviser sin reclle hensikt med detHe aolitiske Lrnd
Dannark: be  Lfistig  kapp ble icker atfirt i Kiciberhavn av tI nsk rstrioter

21e.c14 msnn kjirte i en garaSje hvor det sto flere tgsske biler,
lienden av Cijm suurte orn de kUnnc på •arkere vocnen dcr for natten, trskk
.Candre plutsclig revolverf ag trang en tycek sjåfir oc en Gestaaomsnn
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til å stille seg inn til veggen med hendene i været. Deretter kastet de
tyskernes våpen inn i bilene og kjörte avgårde med 3 stykker,
Norge: De norske politimenn :sor2 ble sendt til Tyskland 7, september.i fjor
Tefinner sig i en spesiell leir i Danzig, hvor de opplæres for polititjeneste
etieller annet sted i "Festung Ibropa". H. L. Kongen mottok idag den nye
russiske ambassadör Lebidev i hbytidelig audiens.

Nyhetene fredag den 28,  januar  1944. Xd. 18.30,  
Russland: Den store tyske -1,17T-åketrekning i Nord-Rd-s= fortsetter. Rus-
serne har inntatt Volosovo og rykker med sterke styrker vestover mot Nafva.
De står mindre enn 6okm fra den estniske grense,  Av  jernbanen Mnskva-Lenin-
grad holder tyskerne nå mindre enn 301cm og kun de to byene Iuban og Tsjudovo
som er'under hardt press av russerne. Fra Novguröd har russerne rykket vest .
over og står bare 35km fra Iuga, en jernbanestasjon som er absolutt nbdvend

for tyskerne ved en evakuering av kilen mellom Leningrad og Novgorod, Den
siste stasjon fbr Luga, Batetskaja, blir beskutt av russisk artillerin De .
russere som angriper SV-over fra rovgorod sto i dag i utkanten av Sjimsk. Dets
te angrepet truer Staraja Russa i ryggen.
Italia: Ved bruhodet S for Roma har de alliette tropper hatt ytterligere
framgång ved de Pontiske sumper. På et sted har de stbtt på kraftig motstand
fra de tyske tropper som er'slått tilbake: Mange fanger er tatt. Ved hoved-
fronten fortsetter amerikanerne framrykkingen på den annen side av Rapido,
og fransk tropper har tatt nytt hbydeterreng N for Cassino og truer med å
avskjære denne by bakfra. A1lierte fly har angrepet mål i kampområdet og
flere flyp1asser ved Marseille. 50 tyske fly ble sktitt ned mot 7 allierte,
Vesten: I natt angrep store styrker britiske Lancaster fly Ber1in. I lOpet av:
-2o min, kastet de over 15oo tonn bomber. Moscitos var også over byen. Fra nat
tens onerasjoner, som også omfattet angren mot N-Frankrike, V-Tyskland og Hel.;
goland, saknes 34 fly. - I dag angren tunge amerikanske og britiske fly tys'
ke militære mål i vest. - Den amerikanske hærs flyvåpen teller nå 2. 100  000
mann.

Militær mobilisering  i Norge?  
Minister Riisnæs sendte 17.ds. en skrivelse til SS-Obergruppenfuhrer Berger,
hvor han foreslår å mobilisere Norges ungdom for innsats på Ostfronten. Han
setter ope en rekke punkter som han mener må iakttas ved en slik mobiliscri
Vi nevner hovedpunktene: Det mobiliseres i förste omgang 5 årsklasser(18-
23år), som vil utgjöre ca. 75000 mann. Mobiliseringen gjennomfdres under nbye
samarbeid mellom norske og tyske myndigheter. I god tid fOr mobiliseringsdagen
må grensen mot Sverige sperre med det stbrst mulige oppbud av militær qg po--
liti, samt vaktholdet langs kysten skjerpes. Kunngjöringen av mobiliseringen
skjer fbrst og fremst ved oppslag, og disse blir slått opp samtidig over hele.
landet. Motefristen blir 24 timer i byene og 2-5 dager på landet, De som unn-
later å mete blir hentet av kommandoavdelinger av militær og politi snarest
mulig. På samlestedene siktes mannskapene politisk. Kommunistiske elementer
blir utskilt og internert i leirer(Berg-,Bre5dtvédt).2ra samlestedene sendes
mannskapene avdeligsvis til forlegningene og derira snarest mulig til bvel-
sesleirene i Tyskland. Mannskapene settes inn i formasjoner av Waffen-SS og
bærer SS-uniformer. De norske mannskaper ber aldri utgjdre mer enn 50% ev hve
avdeling. Ingen unntagelse fra mobleiseringen bbr gjores for krigsindnstrien
skyld, de dette gjelder de yngste årsklasser og det praktisk talt inpen eag-
lærte arbeidere finnes bleandt dem. - -

Denne skrivelse kommer fra en ev de nazister som ved sitt forræderi
har forbrutt sitt liv og som vil gjöre hva som lelst for å utsette avgjbrelse
Det kan ikke hende dem noe verre enn Tysklands nederlag, on den nevnte skri-.
velse er et eksempel på den desperate handlemåte vi kan vente av disse menni
tiden fremover, Vår skjebne beror nå 1)). den tyske ledelses avnjUrelse, og vi
kan bare håpe at den sunne fornuft seirer. Norske soldater vil neppe være ev
stor verdi for den tyske arme, - Selv om dette skritt synes vanvittig for os
nordmenn, bdr vi huske at situasjonen cr prekær for tyskerne og at vi må
vente at de ikke vil sky noe midel. Det vitcs at mobiliserinnsplakater ere
under utnrbeidelse. Arsdagen for Quislings maktovertagelse er nær forestående
- Det er vår-plikt å forberede oss på alle eventualiteter slik at ingen tysk

aksjon kan overrumple oss og sette oss inn i kamp mot vårt eget land.
DU SKkl, SENDE AVISEN VIDERE STRAKS DU RAR IEST DEN V2R FORSIKTIG


