
Nyhetene fra London r,  torsda 1o, februar  1944,

Rusoland:Erobringen av Nikopol har frigjort store russiske styrker som nå
angr per i retning av Kherson og Nikolaev. Pramrtkkingen i Lnjeprbuen

' foregår nå over en 3ookm bred front, og russarne står mindre enn Sokm fra
de 2 nevnejTe Svarthhavsbyer, illerede onsdag ble det meldt at tyskerne had-

±. de tapt over 15.000 falne og 2000 fanger i dette avsnitt. Kampene som for-
: te til Nikopols erobring betegnes som den hareste siden Stalingrad. Det

ble kjempet om hvert hus i byen. De 7 tyske divisjoner som holdt bruhodet
ble drevet tilbake over elva av 4,ukrainske arme, Meget tidlig under kam-
pene blev tyskernes båter og bruer over elva ddelagt av artelleri og fly,
og tusaner av tyskere druknet under fors5k på å svömme over elva. På den
annen side av elva var 3 ukrainske arme allerede nådd fram og tok imot de
tyskere som kom over, Nikopol har 1/3 av verdens manganproduksjon,og 6o%
av Tysklands nåværende manganbehov ble dekket herfra, Mangan er nddvendig
for herdning av stål til krigsproduksjonen. Tapet av de 22 tyske divisjon-
er som enten er splittet eller avskåret i Dnjeprbuen blir nå merkbart, og
den tyske motstand svekkes stadig ettersom farten av russernes offensiv

, öker. - Krivoi Rog, som er et sentrum for jernindustri, og som i lang tid
har vært kjernen i den tyske motstand ved nedre Dnjepr, trues nå fra 3 kan-
ter. Russerne ståx bare 15km SV for byen og nærmer seg også fra NV og V.
Dårlig vær ogwinskelig terrengforhold i dette avsnitt hindrer i hdy grad

e russernes offensiv og også den tyske tilbaketrekning, Russerne söker å
dele de lo innesluttete tyske divisjoner i 2 deler ved en kile mot Korsun.
De tyske divisjoner lider stadig mor under mangel på mat og ammunisjon,
og alle undsetningsforsok er slått ti1bake, - V for Nove-Sokolniki har russ-

, erne gjenopptatt offensiven i retning av Istvia og adskillige byer er tatt,
; - Ved Iuga har russiske tropper overskredet elven Oredez og står 15km Nd
, for byen. Blir Luge tatt er et tysk Iramspring avskåret, som er större enn
dc 2 owringede kiler ved nedre Dejepr tilsammen.
Italie: DE voldsomete kamper forefer nå ved legiobruhodet S for Roma. De tyske
styrkergjör nu alvorlige farsdk på å bryte gjennom de britiske og amerikan-
ske  stillinger. De krafigste angrcp ble foret-tt mot de britsike stillin-
ger, 6 ganger stormet tyskerne fram, men ble slått tilbake. De hårde kam-
per pågår nnda, Det tunge tyske artilleri fortsetter sitt bombardement av
brUhodet, mens bribiske fly uoppholdelig bomber de tyske forsyningsveier og

- I Cessino fortsetter de forbitrede nærkamper, tyskerne gjdr
desperat motstand, og må fordrives fra hus til hus. De amerikanske tropper
får,god stötte av stupfly som pulveriserer de tyske stillinger etter $0111 in-
fanteriet rykker fram. Kampene her semmenlignes med de aller hareste som
erblitt utkjempet på dstfronten, og begge parter har store tap, - Fra 8.
armes front meldes at tyske oppklaringsframstdt er nått tilbake. - Det
allierte flyvåpen har vmrt overordentlig aktivtde siste dager, bare igår
ble over löto flyvninger utfört. Blandt målene kan nevnes Oesterne, Ver'na,
nterbereg Padua, 3 tyske skip er senket i Lyonbukta. Britiske og holland-
ske ketgsskip statter troppene lengs kysten, og har bombardert mål i Formo.

Britiske enheter operernå side om side med de joguslaviske fri-
--?ErSlerpnya Hwar, utenfor Dalmatie,
Vesten: De alliertes flyvirksomhet i vest har i de siste uker vært meget
TAWig: Dag som natt har store styrker amerikansk6 og britiske fly vært
over N.Frankrike, Rolland, Belgia og V. Tyskland. Det amerikanske flyvå-
.pen utförer alle dagangrepene og så snart de er vendt tilbake, starter de
britiske fly på  sine natt -tokter. -Store styrker amerikanske 4 motors
bombeflyangrep torsdag det viktige industrisentrum Braunschweig. Dette
er et ledd i angrepene på den tyske flyproduksjon,  idet fabrilatenefor MesS-
erschmidt-jagerne ligger her, Britiske fly angrep byen 14 jannae iåx og kas-

da over 2000 ton bomber og 30 ,mluar tar fibrikketle utsatt fer et dag-
,angrep av amerikanske bombefly, Amerikanske Liberators har angrepet fly-
plasser i Rolland og Gnome-Rhone flymotorfabrikker i Iemounche ved Paris i
dagslys. 100 vis av allierte fly var idag i aksjon over militære mål i Ka-
nalsonen blandt hovedmålene var jernbaneknutepunktet Termin. 1 britisk ma.
skin saknes. 3 tyske ble skutt ned. - Ingen tyske fly var over England igår.
:flanland:Den amerikanske minister i Finnland som forlot Helsingfors i sep-
em er 1-g42 har16n4 off eciellt tatt avskjed. Det er nu bare en charge de Y  aff

n res  Altare -, -; - )" IfTneee,  meldinger fra Sweitz ble det holdt et lukket möte



—

den finske regjering tirsdag. Man antsr at det som ble dröftet var
amerikansk:, utenriksminister Cordell Kull's advarsel omat det ville få
alvorligste fölger for Finnland hvis de fortsatte samarbeide med Tyskland.
Den svenske presse som hittil har forsvart den offentlige finske politikk
har nå slått helt om, Den socialdemokratiske avis, Morgontidningen, skris
Finnland vil ikke lenger stå sig på sin vente og se politikk, det må ta si
standpunkt, og nå har landet sin siste sjangse. De andre aviser oppfordre
også Finnland til å trekke sig ut av krigen för det blir for sent.
England: Ifölge meldinger fra det amerikanske admiralitet senket det ameri
kanske hangarskip "Ranger" tyske skip  pa  tilsammen over 40.000 ton utenfor
den norske kyst i oktober 1943. 1/2 år tidligere var den tyske ubåtsjef v
Bulow dekorert for å ha senket dette hangarskip, Ytterligere 12 slip er
sjösatt ira amerikanske verfter, Dermed er ialt 172 skip sjösatt i år,

Nyhetene fredag den 11, februar. kl. 18.3o.

Russland: Den 8. tyske arme, som er innringet t Dnjeprbuen cr nå delt i
2 ved Korsun. Korsun er utsatt for heftig artilleriild, og russiske styrk-
er nærmer seg byen. Reuter melder at det igår ikke slapp et enCSte tysk
transportfly fram med forsyninger, og tyske fanger forteller at det er
meget dårlig med mat og ammunisjon. Russiske tankskolonner angriper fra
alle kantcr og sdker å splitte tyskerne ytterligere op. - Lenger syd har
russerne crobret flere byer i området ved Krivoi Rog hvor tyskerne frem-
deles holder store styrker. - I området vGd Luga har tyskerne trukket
sine mest framskutte posisjoner tilbnken - Det meldes at finnene har fjer-
net endel tungt artilleri fra det Karelske Nesset, 150 russiske fly utfdr-
te et 2 timers angrep pa den finske by Kotka. - Ritler har sendt ut en
særlig dagsbefaling til sine nærfetrere i Nord-Russland, hvar hah pålegger
dem at stillingene der må holdes for en hver pris.
Italia: Tyskerne fortsetter sine angrep på Anziobruhodet og leter forgjev-
enWr et svakt punkt i det allierte forsvar. Tyngdepunktet ligger nå V
for Cisterna, hvor tyskerne står i foreitrete kamper med amerikanerne.
Svære allierte bombefly er satt inn over bruhodet, og dscr bomber av alle
kalibre over de tyske stillinger. Idag slapp det allierte flyvåpen hni.rdre-
vis tonn bomber på 5 tyske forsyningsbaser like bak fronten. Korrespond-
enter skildrer angrepe et som et av de aller störste som er foretatt til
stdtte for landtropper. Det tyske flyvåpen er helt underlegent, og viser
seg ncsten ikke over kampområdet. Således utförte det allierte luftvåpen
igår over 85o utflyvninger mot tyskernes  30,  3 tyske fly ble skutt ned,
6 allierte savnes, - I Cassino fortsetter amerikanernes framrykking. -
Fra Napoli meldes at Badoglio fra idag av har overtatt sivilforvaltningen
i de befridde deler av Italia,dvs. Sicilia, Sardinia og Syd-Italia. Dog
beholder de sllierte forvaltningen i områdene like bak fronten, samt på
dyene Lampedusa, Pantellaria, og Limosa, Denne ordning er dog intet löfte
til Badoglio og hans regjering, idet Badoglio har lovet å gå av når Roma
cr befridd, så italienerne selv kan få velge seg en demokratisk regjering.
Vesten: Storc ameriknnske flystyrker bombarderte idag igjen militære mål
f-T5nområdet, 6 tyske fly ble skutt ned, 2 nllierte fly gikk tapt. Am,
flyg. festn, eskortert av jagere var over Frankfurt am Main. Dette er det
11 tokt på 14 erger over dette viktige tyske fabrikk og kommunikasjons-
sentrom. Britiske Moscitos var inatt over Vest-Tyskland oe Berlin uten tap.I
Mlner ble lngt i fiendtlige farvann, -  Eh  av de störste konvoier som-
noensinne hsr gått nt fra Engisend, på 148 skip, har nu kommet til Nord-
Alritansk havn,
Norge: Cand.jur. Hnns Jorhöi er drept av toget under jernbanevakt på Vest-
banen. Han ble 29 år, oc var for tiden ansatt i Riksrevisjonen.
Da studentene hle sendt til Tyskland dnsket man at de i likhet med offiser.
ene skulde få med seg en sjelesdrger. 4 unge prester meldte seg straks fri-
villig og Einar Gldersen, ble uttatt, Det ble eendt inn en söknad til de
tyske cyndigheter, MeL disse har ennu ikke, 2 måneder etter, svart på hen-
vendelsen.
Fra Vads5 meldcs at det er brutt ut paratyfus i byen. Tidligere har det
vært parntyfusepidemi i Kirkenes, men den er nå på retur.
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