
Nyhetene  fra London pr, tirsdag 15, februar 1944.

Russland: Ifblge en dagsordre fra marskalk Stalin erobret russerne söndag
det viktigi vei og jernbanesentrum Luga. Dermed er retrettveien for de t
ke styrkene som ennu står i Leningradavsnittet avskåret. Russiske styrke.
overskred elva Luga lördag og rykket inn i Lugas forsteder, Det viktige
jernbaneknutepunkt Batetskaja 3okm öst for Luga ble erobret lördag, Fram
rykkingen fortsatte etter crobringen av Luga i retning av Pskov. Russisk
kavalleri og lette tanks forfölger de flyktende tyskere langs dstsiden av
Peipussjben og står bare 50km fra Pskov. Russiske fly avgriper de tyske 1
lonner fra lav hdyde. Andre russiske styrker har avskåret jernbanen Pskov.
Luga, midtveis mellom de to byene. Over  800  tettbebodde steder cr erobre .
i dette området. - Russerne erobret den viktige by Sjeoctevka lördag ettl
harde gatekamper hvorunder 3000 tyskere mistet livet. Russerne angriper
SV over i retning av Tarmopol og trusselen mot banen Lwow - Odessa er derr
dket. - De lo innesluttede divisjonene i Dnjenrbuen presses stadig mere  sE
men, og russerne har fört fram nok en angrepskolonne not Kersun. Den stai
nu få km 1ra byen, Angrepet cr denne gang skjedd fra 5, Tyskerne kan nå
ikke föle seg trygge for den russiske kanonild noc sted, men russerne på
side hindres i å benytte sitt artilleri helt ut, da fronten cr så opdelt,
russiske kolonner derfor lett kunne komme under russLsk ild.. Tyskerne foi
tar desperate angrep for å komme de innesluttede troppenc til undsetning,
men blir stadig slått tilbake med store tap. Uhder nngrepene ldrdag tapte
tyskerje 2000 mann og 70 tanks, Pravda skriver: Den omringede hær blir
ket i stykker, - Tyskerne har tvunget ungarerne til å stille  21y  eg besetr
ger til disposisjon på åstfronten,
Italia: De allierte styrker har nå ett fast tak  da  Anzio-branodet, og har
gjenerobret nesten alt det terreng de har mistet siden 6 februnr. Siden de
ne dato cr over 2000 fanger tatt. Særlig 715 tyske divisjon er tilföyd st
re tap. N for Carochetta har britiske styrker hatt frcmgang under et an-
grep på snal front. 5 arme har trengt 200 meter lenger inn i Cassino unde
harde kamper fra hus til hus, og har nå tatt 1/5 av bycn. Paven bar rette
henstillinger til både tyskerne og de allierte om å verne det over 1400 år
gamle Benediktinerkloster ved Cassino mot krigshandlinger, Tyskerne har i
etterkommet henstillingen men tvert imot utbygEct klostert til en sterk fe
ning som er av vesentlig hinder for de allierte SLyrkers frammarsj mot Rom
De allierte vil dog siike å skåne klosteret  sa  lenge som oVerhodent mulig, m
det påpekes i London at det er tvilsomt om man kan skåne klosteret stort 1
ger. - På 8 armes front ved Adriaterhavet har de allierte foretatt heldi
lokale angrep. Det er nå sne på hele dette frontavsnitt, Flyvåpnet stdt
operasjonenc ved frontene og har også angrepet mål bak fronten, deriblandt
en jernbaneviadukt S for Firentze. - Churchill erklærte i Underhuset i
går at han hadde godt håp om en gunstig utgang på slaget om Rom, Tyskerne
har nå 20 divisjoner i Da de.alliertc gikk i land ved llapoli stod
bare 7 divisjoner i Italia, Etter hvert trakk så tyskerne stadig flere di•
sjoner til, slik at det da de allierte gikk iland ved  21nzio stod. hele 15
divisjoner på halvoya. Med de forsterkninger som i den siste tid er komme
til er tallet nu cpp i 20. Selvom franrykkingen i Italia går sent har
de allierte opnådd at tyskerne har måttet före over hele 13 divisjoner fra
andre frontavsnitt, og har derved nådd sitt fremste mål remlig å binde tys:
styrker i kamp.
Vec~  Amerikanske bombefly har angrepet mål i N.Frankrike, særlig Pas
MITYS omradet har vært utsatt for neget konsentrerte angrep, Britiske na
skiner har under nattoperasjoner angrepet mål i V Tyskland og N Frankrike.
Flyplassen Gielszerhien i Folland var sbndag hovedmålet for de amerikanske
flygende festninger, som ikke mdtte noen tysk jagermotstand, Miner er lagt
i fiendlige farvann. Et norsk mosoitofly har skutt ned en tysk flybåt ute:
for norskekysten. - 59 - 60 tyske fly foretok sdndag et mot steder

. i Så England. 15 av flyene nådde London og slapp sen bombelast som voldte
lite skade. 6 av flyene ble skutt ned. Goebbels har allerede ophdyet an-
grepet til " et konsentrert angrep som voldte store skader,
Norge: Med D/S "Celia" som ankom til Oslo 7.ds. fulgte 2 enorme biler på
4.5 tonn hver. Nærmere undersdkelser viste at disse to usedvan1ig tunge -
biler var 2 panserbiler adressert til henholdsvis "11/1anisterpresident Quis-
ling" og "Reichskommisar Terboven", Det gleder oss de hbye herrer for-
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bereder retretten, og anbefaler dyeblikkelig ombygging til amlibievogner,
da disse vel er mere hensiktsmessig for turen til Tyskland,
Massearrestasjonene i Norge: Tyskerte har i den siste tid fortatt masseare-
stasjoner særlig i Oslo, men ogsa i Bergen, Trondhtim og flere andre byer.
Tyskerne sdker å gi de% utseende av at aksjonen utelukkende er foretått
mot den fri norske presse, men det er grunn til å anta at de er et ledd i
det arbeidet som er nödvendig hvis tyskerne skulde bestemme sig for å trekke .
sig ut av landet. Det er tegn som yder på at tyskerne til en viss grad vil
overdra makten til Quisling. Således er det planer om å redusere Reichskom-
misars stab med 30-40%. Forflytningen for å gjennomföre dettea er allerede
begynt. Forhandlingene som begynte med Quislings besök hos itler i januar
synes å fortsette.-D/S "Donau n  ankom nylig med store forsterkninger av GES-

tapofolk til Oslo fra Stettin, og disne skal plaseres på strategisk vikti-
. ge punkter i forsöket på å lamme eller svekke den norske hjemmefront ved

terror og arrestasjoner. Tyskerne er selv behjelpelige med å spre rykter om
det utvilsomme faktum at det drives den mest hensynslöse tortur i fenslene
for å fremkalle oplysninger fr de arresterte. Den norske hjemmefront
lar sig ikke skremme, og vil holde stand tross stadig nye prövelser. Nye
folk star klar til å ta fatt for å före Våre fengslede kameraters arbeide vi
dere.

Vi tillater oss å sende en takk til våre lesere for de bidrag
vi har mottatt, både av penger og materiell. De stötter en god
sak ved å gi bidrag til den frie norske presse, og vi på vår
side vil gjöre alt som står i vår makt for å bringe våre lesere
pålitelige og , forhåpentligvis, gode underretninger .om begiven-
hetene ute og hjemme.

Red.
Nyhetene tirsdag den 15, februar 1944, kl. 18 30.

Russland: Den russiske framrykningen i området ved Pskov foregår med 3
armeer. Eh 4. angriper rett sydover fra Luga mot jernbaneknntepunktet Dno.

I Dnjeprbuen fortsetter den russiske oprenskningen. Von Mannsteins an-
grep for å bryte ringen, har ikke fört fram, han har bare greid å drive
en liten kile inn i de russiske stillingene. 2000 tysker6 falt og 72 tanks
ble ddelagt under disse angrep. Byen Korsun er nå på russiske hender,
Italia: De allierte över et sterkt press på de tyske stillinger rundt
AnziobrUhodet. Tyske angrep cr slått tilbake ved Garocheta. På 5. armes
front har amerikanerne rykket endel fram, og behersker nå 1/3 av Cassino.
Det V1e kastet bomber over de tyske stillingene i Mte Cassinoklostret, ege
at tyskerne på forhånd hadde fatt advarsel om at fortsatt bruk av klosteret
vilde fdre til at det ble angrepet. Via Appia  er  brutt ved flatebombardene
Finnland: Eh konmisjon av framstående finske politikere cr kommet til Stook
holm Ior å undersdke mulighetene for å bring6 Finnland ut av krigen. Blandt•
kommisjonens mest framstående medlemmer kan nevnes: Tidligere stats-minlst-
er og forhandler i Moskva etter Vinterkrigen 194o Passikivi, tidligere
utenriksninister Erkko og Virtanen. Igår sluttet innenriksminister Ehren-
roth seg til delegasjonen. Passikivi er alt blitt mottatt av den russiske
sendemunn i Stockholm, madame Kollontay, og skal ha enda et möte med henne
i aften. Det er sannsynlig at Passikivi forhörer seg om de russiske betin-
elser for en fred&autning. Erkko uttalte ved ankomsten til Stockholm:
Finnland er i en meget vanskelig stilling og overveier en hver aulighet *
for fred. Den finske presse diskuterer åpenlyst utsiktene for fred, og det
framgår klart at det 62 intet annet det finske folk dnsker. Avisene for-
bereder finnene på nye ofre, og henstiller til regjeringen at folket måfå
vite hvad det i framtiden vil bli krevet av dem• Tyskerne er opmerksomipå
hvor farlig situasjonen er for dem, og den tyske sendemann i Helsinki har
avlagt fungerende statsminister Tanner et besök, og varslet om at Tysklmid
akter å bruke alle midler for å hindre at Finnland slutter separatfred.
Ikke desto mindre foreligger Jikre beviser på at tyskerne har fullt ferdige
planer for en evakuering av Nord-Finnland Cf-k; Norge i tilfelle Finnland
er seg ut av krigen.
England: Admiralitetet har erklært hele Biskayabukta for kampsone,
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