
Nyhetene fra London pr, mandaen 21, februar 1944.

Russland: Russerne angriper nå i 3 retninn mot Pskov. Fra N langs Peipus-
sjbens östbredd, fra 110 langs banen fra Inga, og har her erobret Pljusa, og
fra 0 langs banen fra Staraja Russa, TI for Dno har de erobret Sapolje og
Otognosk. Russiske fly retter kraitige angrep på mål i Pskov og 5dela under
et angrep på jernbanestasjonen 15 transporttog. I Dnjeprbuen fortsetter rus
erne opptellingen av fungene og farngetallet er nå nådd op i 18 200, mens an-
tallet av dbde er steent til 55 000, Wed de 2000 falne fra von Mannsteins
undsetningsarme kommer de tyske tap derved opp i 93  000  mrnn• Blandt de fal
ne er også general Stemmermann, sjefen for den 8 0arme. SS divisjonen Wikin
mistet over 4 000 mann under kampene i tiden 5-17 februar. SS Wiking ble ga
på gnng kastet inn i kampen 2or å bryte seF gjennom den russiske ringen, me .
angrepene ble knust av russiske tanks sem ble ettorfulgt av kosakkregimenter
som rev divisjonen fullstendig opp, Gen8ral Konjev, som er utnevnt til mar-
sjall etter sin innsats i kampene mot de innringede styrkene, retter nå sine
angrep sbrover i rntning av Krivoi Rog og denne byen trues nu sterkt.
Stalin uttalte under en pressekonferanse under en samtale med de utenlandske
journalister, at Russland ikke har DME 5nske om å bre sig i bst-eller Mellom.
europa og ikke har noen territoriale krav i Runopa utover det som dikteres
de strategiske krav, Ruosland ensker å komme til en forståelse med den polske
Londonregjering og vil overlate den de poiske områder vest for Curzonlinjen
ettersom de blir befridd, - Curzon linjen er den linje som ble trukket opp av
den engelske utenriksminister Curzon etter forrige verdenskrig. Linjen bygge
pa: nasjonalitetsprinsippet og alle de områder hvor befolkningen er overveie
de polsk vilde derfor komme unnne. peLle styre; dèreom dente lin3en ble 4 lagt t
grunn for grensen mellem Rusaland og Polen.
Mbskva: Generalene Alexander, Harris, Fraser, og Eisenhower har fått Sunerov
ordenen, den hbyeste russiske utmerkelsen,
Italia: Ved Anziobruhodet er tyskerne blitt drevgt tilbake etter sin 3 dagers
voldsomme motoffensiv, De alliertes angrep mot Carochetta har god framgang,
ogtroppene stAr bare 3km fra byen, 9 tyske divisjoner er nå satt inn ved
bruhodet, mens det står 18 tyske divisjoner i hele Italia.- På Cassinofronten
har det vært relativt rolig, 5 arme har konsolidert sine nyvunne stillinger
NV for Cassino, De alliertes flyvåpen var også igår meget aktivt, det Gjorde
over gon utflyvninger mot tyske mål, vesentlig ved Anziobruhodet. 3 fly gikk

• tapt. Tyskernes flyvirksomhet var bket litt, idet de gjorde ca, 100 utflygnil
ger og mistet 4 maskiner.- Det britiske admiralitet meddeler. 3 tyske ubåter
somforsökte å trenge inn i Mtddelhavet gjennom stredet ved Gibraltar for å fc
sterke den tyske undervannsflåte er senket, og flere andre skadet. Kampene mc
ubåtene sto på i 11ere dager og på tross av abåtene kunne  7  allierte konvoyel
seile uforstyrret gjennom stredet,
Vesten: Flyoffensiven over Tyskland og tyck besatt område har nu nådd en vold-
76-ETHiensit8t. Natt som dg flyr de amurikanske og britiske flyeskadrer med
Sindbdbringende last inn Over -trepa, således var over 6000 fly i aksjon sön-
dag og mandag. - Natt til sondnE knstet store styrker britiske fly 2300 tonn
spreng og brannbomber over Leipzig, 24 timer etter var 2000 amerikanske fly m(
-jagereskorte over byen, Ieipzig er et sentrum for flyindustrien samt et meget
viktig jernbaneknuteounkt. Beipzigermessens haller som var sterkt skadet fra
fdr, er bygget om til fly-monteringshaller, dessuten ligger det 8 rustningsfat
rikker og maskinverksteder, samt 11 flymaskin-og motorfabrikker, og fabrikker
for framstilling av syntetisk clje, Natt til mandag rettet store amerikanske
:flystyrker et konsentrert angrep på Stuttgart, hvor dst ble voldt store sknder
ogbranner, Byen har store labrikker for framstilling av flymotorer ubåt-
.og tankdeler. Moscitos har vært over Lerlin de 2 siste netter, samt angrenet
•ostoo og Munchen. Allierte fly har også utfört kontinuerlige angrep på Yord-
irankrike, Holland, Belgia, oE Vest Tyskland. På 36 timer tapte de allierte
136 fly  av  over 4000 som var i aksjon.-7 194o lovot Hitler at "for hvert tonn
bomber som engelsmennene kaster over Tysklnnd skal det falle 100 over Englandi
OgHitler holder hvad han lover. Kan utförer det ene storangrepet på London
tter det antre, eg "dag som natt tordner de tycke bombefly over den engelske-
jwedstad", som det ctar i Aftenposten. HVa gjJr det om angrepene er helt ima-
inære, bare de tyske undersåtter tror på dem? Londonavisen refererer de tys-
emeldinger omhyggelig hver dag, og lo-ndonerne fAr med morgenavisen oppleve  n
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ens tyske storangrep, som han imidlertid selv overhode ikke har fornemmet.
Det fjerne 15sten: Den viktige fly og flåtebas Engedi i den NV delen av  Ear-
shallgruppen er erobret. Dermed er den japanske flåtestasjonen på Truk kom-
met innenfor rekkevidden av de amerikanske fly som opererer fra bakken. - I
japanske stattepunkter Raboul på New Britain og Kawieng på New Irland er for
förste gang bombardert av flåteenheter. Det ble opnådd fulltreffere på 13
japanske skip. - Det er nu innkommet nærmere enkeltheter om angrepet på Tru
hvor tilsammen 19 japanske skip ble senket, derav 9 krigsskip, 201 japanske
fly ble skutt ned.
Norge:Lördag ble ytterligere 4 av Oslo Sporveiers motorvogner sendt til Tysk
land. 14 motorvogner og 2 av Bærumsbanens tilhengervogner er nå ialt tatt
tyskerne. Det forundrer oss ikke at vår bys sporveier må innskrenke kjOretid
grunnet "slitasje".
Argentina:Den argentinske regjering dementerer ryktene om at Argentina skal
erklære Aksemaktene krig. - Den tyske flygeattasje, general Wolf, og den ja
ske kontreadmiral Yukijepa som var ledere av aksespionasjen i Argentina er n
lOslatt og har fått anledning til å forlate landet.

Nyhetene tirselgg den 22. februar 1944.1c1.18.3o.
Russland: Russiske tropper opererer-na i-ga ene i Krivoi og. Veiene nord-
over, iistover og sydover er brutt. Koasakkavdelinger rykker vestover for å
avskjære tyskerne retretten. I nord rykker russerne videre framover etter
erobringen av Kolm, Vest for Ilmensjöen er byen Soltsi erobret. Russerne
melder at tyskerne har tapt 97  000  mann under kampene i nord i den siste
Finnland:Passikivi har atfört sin misjon i Stockholm og har vendt hjem.
Italia: Kesselrings annet forsök på å kaste de allierte på sjoen ved Anzio
er nu definitivt gitt op. Stillingen er nu omtrent den samme som for en må-
ned eiden, og begge partier ligger nedgravet uverfor hverandre. Luftaktivit
en har vært hemmet på grunn av dårlig vær. Fra fronten ellers er intet nytt
Vesten: For fbrste gang hittil under krigen har amerikanske bombe- og jager
fly utfört koordinerte operasjoner med basis i England og Italia. Flyene md
es over Syd Tyskland og utforte heftige angrep på flyfabrikker og andre mål
England: Churchill gav idag i,en tale i Underhuset en oversikt over krigssi
uasjonen. Hans förste ord var: Det er nu ikke tiden for sorg eller glede,
anstrengelser, forberedelser og besluttsomhet må prege oss. Jeg har hverken
garantert eller stillet i utsikt noen slutt på krigen i 1944, men har helle
ikke sagt det motsatte. Han fremhevet den tyske hærs enestående kampmoral,
bevises i kampene i Italia og Russland. Moralen på hjemmefronten holdes opp
av det tyske politie Våren og sommeren vil bringe en veldig okning i styrk
av flyangrepene mot tyske byer, og vil nå en intensitet som folk ikke vil
ne tenke seg. Flyangrepene danner grunnlaget for invasjonsplanene, og ingen
må tro at vi viI begrense bruken av dette ypperlige krigsvåpen. Eålet er å
gjöre det umulig å drive krigsindustri i de tyske byene, og vil den tyske
folkning ha fred, må den fjerne seg fra industrisentrene. - Kampene i
går sent, men Hitler er tydeligvis besluttet på å forsvare Rom like halsta
som Stalingrad. Han har 25 divisjoner i Italia, hvorav 18 ved fronten. Det
er ikke uvelkomment for oss, da vi må kjempe mot tyskerne der vi kan mOte
og kampene bare er optakten til storre operasjoner. - I forbindelsen med
2.front sa han at de britiske og amerikanske styrker mct Edropa til å begy
med vilde være like sto r e. Hvis det varer lenge vil amerikanerne komme i f
tall på grunn av en uavhratt strom av friske tropper fra USA. - Samarbeid
mellem de allierte tropper cr meget godt, aldri har man sett så eksemplari
samarbeide mellem allierte nasjoner. Intet av det grunnlag som ble lagt i
va,Kairo oa Teheran er gått tapt, og de allierte er absolutt enige om kamp
mot den felles fiende og vil fortsette samarbeidet på bred basis også ett
krigen. Til slutt sa han: Vi står ved optakten til den stOrste aksjon som .
gang er foretatt. Til våren og sommeren vil veldige opgaver bli lagt foran
men seiren er kanskje ikke så langt borte, og den blir vSr til slutt, det
vi visst.
England: De britiske krigsfabrikker behbver nu ikke flere maskiner fra Ame
til krigsmateriellfabrikasjonen, og Låne- og Leie-loven har derfor ophört
å virke for J-.isse leveranser.

DU SKAL SENDE AVISEN VIDERE STRAKS DU HAR LEST DEN VÆR FORSIKTIG


