
nnheteue .wca nuaacn or0 mandag den 31, januar 1944,  

Etter erobringen av nov.o Sonolniki furfölger russerne sin seier og
.eng7F- I hUrtigntemno i:ran mot tc.4;vias Erense, De små isolerte grucser som

;filanå. er igjen av dc 2 sniteninttjonene SOM forsvarte byen blir innfanget ette2
.12verte  Lengst det på LeninnrnanynrsIttet cr nsjudovo nå banen Leningrad-Moskva
Yerobret og hele bancn ö cruiea i rnsserres hender. Jerntanearbeidere er allerede
satt i gang Ecd istm1cotfinnen av linjen i hele dens utstrekning. Tyskerne
er på fullt tilbaketen  E-»;  Petlann on det kjempes d utkanten av Kingisepp,  der
eneste stirre by fir Ectlånn  cg  bnrc 16km fra grensen, Over 5o  rnteder ble
• imitatt sdndag i dette. Lt c rnsserne rykker frem onp til 25km pr dag,
.Denrussiske Cstecsjnflato stCttea- armenns frem r ykking, Eh annen armegruence
trenger frem mot bncn. Inna  fra  norn og stnr 6okm fra den. xn styrke som fren-

_ger frem frn Euvgorod ot1" ; 25km fra nugc. De Cstligste av de tyske styrker i
dette-avsnitt cykker VOSt.over med rekor(fmrt fcr å iandgå omringing. - I
Itjeprbuen cr, iflg e  tjskc nelainger, Smela erobret,  - Ilusserne har hatt et
enudre tilbokeslwn i Vi.nnigmoLraaat nå bcostning av svære tyske tap, Noen få
lindSbyer ble dppgitt. - iii cnnelsk kommentator skriver om situasjonen
'iLeningradavsnittot at tnskerne her er i et fryktelig dilemma. De har ingen
'4srmanente forsvarsverksr fer Estland og manglor reserver til å holde en linje
Addt i Estland. Yvis ie imidlertid oppgir Estland,  vin  også Finnland innen
;kolittid vwrc tapt for ncm. - En russisk korrespondent skriver i "Oserver"
st  en russisk kOnadte har utar'ceinet cn plan for omorganisering av den sovjet-
-missiskc utenrikstjorestei Eter olanen vil Ukraine og (5stersjöstatene få sin
egcn diplemattsWe renresertscjon og få omtrent det samme forhold til Russland
•somf.eks. Kannda til Ern1s. nn,  Planen må godkjennes i "det heyeste råd", og det
.tehar allerede tratt sanmen.

De allierte styrker fortsetter å utvide on forsterke Lnziobruhodet.
16:55Wer er inntatt, Len ens 2/km inne i landet på veien fra Anzio til. A1bano.
Siden landgangen er Goo tyske fangner tatt. - 5, armes front er det voldsom-
ekamper . Ar;.eninanske troupec har crobret 5 Icsydedrag NV for Castelforte og
sttved Fasione. Franske on anerikmnske styrker har således brutt gjennom den
:terkt befestede Guntavlinjon cå to steeLer. Tuskerne har ledet eiven Rapid.o
: i et annet leie N for Gnsci.no sltk at veden som ligger i amerikanernes

2.iemryikningslinjc cr Clttt onensvimet. - Flyvåpnet har bombardert veiknute-
makter S for Rema og 4  rc..orr flyplasser i Nå-Italia. 63 tyske fly ble skutt
edmot 6 allierte,  nc  sinte 5 ilager har flyvåpnet gjort over  6000  utfall,
•idenangrenet ved ::€511110 bennnte er over 2oo tyske fly skutt ned mot 47 al-
fierte. Den allicrtc luftirksoujået er nå rå ctor at tyskerne ikke lenger kan
oreta tropreflytntnnor ned  -nln  om dagen e  Flåten gir stitte til bperasjonene
edbruhodet, og han• obse tcwnrnrdert kystveien ved Formia og Terrachino,
)2goslavia: Det foreg ar  hefias kamper i 11.)ntenegro og på kysten mellom Senj
glritodol i Kroatia. 13riskarenc har brutt banen Prieno-Bozanski Novi og ban-
nZaLreb - Beograd på ilefe steder,
esten:Det har vært voldssm wilicrt aktivitet i luften de siste dager. Ldr-
agv n-F 23oo fly over Cyskiand e  eoo svmre amerikanske bombefly eskortert av

,
.00 jagere angrep frankfur;; nm iain, og det ble kastet ea, 1800 tonn.boMber.
02 tyske jagere ble skatt ned mot ct tap av 31 amerikanske bombefly og 13 jag-
re. Sdndag angrep at stort antall tunge amerikanske bombefly flyfabrikker.
gandre mål i Braunsenwetge 51 tyske Ily ble skutt ned, Tilsammen ble 3900
onnbomber kastet OVG-2 T:iskland sg: italia av amerikanske fly 15rdag og sCndagn
erlin ble i'natt bombet for tredje enner  pin  4 netter. Mer enn booc tonn er til-
: en kastet mot loyen under disSe angrer, 33 fly savnes fra det siste tokt,
ndre Ilystyrker h-r angcepet mål i Miat- og Vest-Tyskland og foretatt krigens
:årste mincutlegning i fienatlige tmtvann, Store stjrker Liberator bombefly
-htet i dag et kraftin argrep not -Pa.s ne  Calais-området.

erikanerne har stanset oljetransporten til 5pania, Dette ble gjort i sam-
Ad med den britiske regjertnn eg  pn  grunn av Prancos aksevennlige handlinger,
isse cr i firste nekken 1) Ttlhnkcholdelsen av italienske skip spanske hav-
er.  2) Tilstedevmreisen (ivtnske ngenter i spanske havner og i Tangcr. S) Den
,anske Legions deltngence Ösafronten, 4) nelframeksporten til Tysklund,
• ddelelsen om den arerinanske aksjon er ikke tillatt ofdentlingjort i Snania„
tfjerne bsten: Pritinge og. ktnesiske tropper fortsetter fremrykkinnen
na laokm inano i Nord-Burma, Disse tropper rydder terrenget for
ny vei som skal gå  2±a  India gjennom ITord-Borma til Kina, 4merikanske krigs.
ip, stlittc av sterke  f  tyrker fra hangarskip har bombardert 5 jaranske
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baser på Marshall5yene. ,ameriknnske bombefly- har i 22 dager anerepet militære
mål i dygrupben. If5L;e npnneke meldinger som ikke er bekreftet fra Washing-
tonhar amerikanske tropner gått iland på 5yene.
London: Den britiske minioter for dkonomisk krigfiring, lord Selbourne, har
gitt en oversikt over den bkonomiske nildssituasjon som Tyskland befinner seg
i. Yan påpekte hvilken enorm betydning bobardementene og blokaden har for den .
tyske Skonomi og forsyningene e  Taosprocenten for de blokadebrytere som har
fors5kt å komme gjenrntm fra det fjerne bsten, er iår st5rre cnn i fjor, da 7
av 11 skip ble senket.  a-tv  varer som Tyskland får fra Japan, nevnte han gum,
mi, tungsten, glIttacrka  es  kirnTna.Japan far fra Tyskland Speeial-maskiner og
-deler som de trenger  2-ar  a  kunne utvide sin krigsindustri. Lord Selbourne
pekte videre på nt de svenske leveranser av hbyverdig metall til Tyskland er
betydelig redusert iflg. den nyc avtale. Soanias og Portugals leveranser er
også avtasende, men er frcndeles så store at den engelske regjerine har sin
onpmerksomhet henvendt Då den og vil gj3re alt for å få dem reduaert. Tysk-
land får sine råstoffer fra nlle de land de har okkupert. Enhver tysk til-
baketrekning vil derfor kunne få skjebnesvangre fillger for tyskernes krig-
föring. Tyskerne har utvidet sin jnEerflynroduksjon med 5o. Etter de siste
store allierte flyannrep er imidlertid produksjonen nedsatt med 35. De al-
lierte flyangrep mot  tyskc  fabrikker merkes i stigende grad i frontlinjen,
hvor mangel på våpen - sp3rlig jserfly - gjir seg gjeldende. Lord Selbonrne
freMhevet partisanvirksomhetens store betydning Ejennom ddeleggelse  av  trans-
nortsystemene.og nndre vikige anlegg, - Når krigen er slutt, blir blo-
kaden hevet. De'okkuocrte - and, som tyskerne.hnr utsuget, vil da få tilfdrs-
ler. Tyskland kan ikke vente å få hje1p fdr alle andre land har fått.  Jb  mer
tyskerne plyndrer nu, jo lenser vil de måtte vente s:å den hjelp som de så .
sårt kommer til å trenge,„

Nyhetene tirsdag 1. 1ebruar 1944. K1. 19.3o.
Russland: De russiske styrkene son rykker fram-langs-banen til Yarva har inn-:
tatt byen Kinsisepp. Kingiseon linger bnre 16km fra Estlands grense og er den,
sistc russiske by på banen til Narva, Nord for byen har russerne rykket over
elva huga og står få km. fra grensen. De har avskåret de tyske styrkene som
befinner scg mellom jernbanelinjen og Finskebukta. De retter nu ddeleggende
angrep mot dem og hgr flere steder tvunget dem ut i myrene. Lenger syd Sker
det russiske nress mot byen Luga bade fra N og on russerne nSrmer seg Ba-
tetskn,in, den siste by für Loga på banen fra Noygorod, - I Dnjeprbuen har
russerne i filge tyske meldinger foretatt nye innbrudd ved Belaja Tsjerkov.
- Den russiske regjering har gitt Ungarn en skarp advarsel mot å fortsette .

sin nuværende politikk, og hnr tilbakevist den ungarske påstnred om at alls
ungarske tropper  vtr  truknet tilbake fra fronten.
Italia:Situasjonen  i  Italia cr kjennetegnet ved alliert framgang på alle
fronter. Fra bruhodet vcd knzio rukker amcrikanerne hb-over,  oe  står alle-
rede i utkanten av Cisterna, nom ligger ved Via Appia. IIeldinger fra London .
går ut på nt.den elektriske jernbnnen Roma - Neapel er overskredet  os  brutt,
fellierte tropper kjemoe r  også i -forstedene i Camnolione, som ligger på veien-
fra àrzio til lUbano. Tyskerne f3rte frnn forsterkninger nordfra, men ble ove
alt alatt tilbake av allicrte tronoer, som nu hnr fått i land store mengder
artilleri og tanks som er :n-notst inn i kampene. - På 5, nrmes front fortsetter-
de britiske, franske og amerik=ske styrker sin fremgang, oc har -tilf5yet tM
erne store tap. - 2å 8. arncå front har kampene igjen blusset op, og de kanad;.
iske troppens hnr rykket frnm med tanks pg kanoner. De fikk god stiltte av bri-
tiske krigsski) som bw,Inandnrit.a de tyske beredkapsstillinger.- Kringk•steren
i Bari melder  of.  5ket nkti7itet n1andt de italienske friskarer. Forleden s2re-
te de deler av jernbanelinien Roma Cnsts1no  rs  l(oma - Firenze i luften. jet
har også vært nye streiker  os  demonstrasjoner i Genua. - Allierte fly har vist
en utstrnkt luftvirksomhet, oc bombet flyplassen Klagenfurt i 'isterrike
flyplassenr i Nord-Italia.Stone styrker tunge brit, bombefly angre,-; oljerafine
rienC ved Triest. Ingen fly sikk tnnto
Vesten:diden luftoffensiven tok til 18 november ifjor er det kastet over 2o
TTSTE -Uonn bomber over Eerlin. Under de 14 stornregrep som er utfirt på byen
er det gått tabt 413 brheishn og amerikanske bombelly dvs. 3o fly or angrep
Soania: Den snanske nresse o1fsntl 1 ncjorde idan etter 4 dg. taushet meldingen .
om sfansnineen av oljelevsransene  IT. Q.bA.  ifeldingen ble gitt uten kommnn-
tarer.
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