
Nyhetene fra London pr. tirsdag 7. mars 1944.  

Finniand:'Det er nå 7 dager siden Russland framsatte sitt fredsforslag til
:Pinnland, 0g.efinu: har den russiske regjering ikke mottatt noget svar. Det
ser fereldpig he],ler ikke ut til at Finnland vil ta opp forhandlinger via

.Sverigen da.ingen-offisielle finske representanter for byeblikket befinner
Seg der. De russiske, amerikanske og engelskp aviser gir alle uttrykk for
den alvorlige situasjon Finnland er kommet i, og advarer finnene  mot å at-
•setté.aVgjorelben lenger. Tanners -.vente og se• - politikk kan ikke fdre-
fram og vil bare forverre situasjonen. Avisene framhever at finnene ikke-

,vil få  chså  god sjangse til fred om igjen.
Frankrike: Tyskerne har innsatt Darran som sjef for det franske politi,

• I den:anledning har Det franske nasjonale motstandsråd sendt ut et opprop
'til alle  frt.nskmenn:" Det franske politi er fra  nu  av stillet direkte un-
tder Himmlers kommando og,mottar al1e sine ordrer fra tyskerne. Alle fransk-
merm-må nekte å utfdre disse'ordrer, klle politinenn skal beskytte de
'franske patrioter, og gi dem beskjed om når aksjoner fra tyskernes side kan
'ventes. Det ftanske politi adlyder ikke ordrer som ikke kommer fra tyskerneJ"

rran har begynnt en offensiv mot dc franske patrioter i bvre Savoycn.
I:tter at denne ble satt i gang er kampene nu blusset opp over hele Frankrike.
'åavoyen er nu bare en del av det operasjonsområde hvor de godt bevepnetc
•og vel utrustete partisaner opererer. •
Sulgaria: Dagens Nyheters korrespondent telegraferer til. Stockholm: Det
-Flar reke folk fölger interessert med:i situasjonen i mland, i det de
sammenligner den måte Finnland blir behandlet på av de allierte med sig
selv qg de muligheter det i,nnebærere - Det bulgarske regentskapsråd har
-mottatt Bulgarias statsminister og ' drdftelse av inn-
•tagelsc av mer moderate clementer i regjenIngn, ut denne vil bli mer
akseptable for de, allicrte .ved eventuelle -±reC,sfornger, Det framhe-
'ves i Lohdon at et slikt personskifte vil være uten enhver betydning.
yrkict: Etter at England-og Amerika har innstilt ine leveranser av krigs-
materiell til Tyrkiet, er det bastemt at en tyrkisk kommisjon skal komme
til London for å forhandle om saken. Leveransene blev som bekjent
Stillt på_grunn av Tyrkiets holdning til den aktuelle situasjon.
innmark: De danske biskoper har forfattet et hyrdebrcv som er le.st opp i
Ure  dansk kirker. Eibkopene tar avstand fra tyskerncs framferd i Danmark
eg hylder de store menn som cr fallt som offer for tyskernes brutali-
tet, de tenker her på den danske hjemmefronts f5rer, Kai MUnk. Til slutt
framfdrtes en bönn for Kongcn og den danske kirke,
Ihgland: En offisiell engelsk representant uttalte igår om bombeoffensiven
ves  :7 De nuværende voldsomme anzrep i vest  er  den nödvendige forberedel-

Me for Europas befrielse. Den skal ikke bare skade den tyske industri, men
'onskal stille det tyske luftvåpen til k Hrke det. Vi er alt på
od vci mot dette mål, og når det er Lifid vil vi  iEu - __o j friere hender mot
entyske industri, og 5deleggelsen av den.

FrSrs dem utl
et er stadig mer alminne1ifliTgrdmenn si at vi kan ikke gjbre noc i
Smpen på den norske hjemmefront. Mange påstår rett og slett at kampen cr
tjinet helt av så pasiv som motstanden cr her, og peker på at i Danmark,

og andre okkuperte land der kjempes dete
erge*har slått inn på den passive linje i kampen for friheten, og det er
ennorske hjemmefronts passive motstand 20M har gitt landet den posisjon
ethar blandt de allierte i dag. Kampen er ikke alltid full av dramatiske
•giVenheter, men den må ikke derfor e+ .—Jppes av, selvfölgelig.
t viktigste våpen, som vi var så gode til å bruko den fårste tid under
upasjonen har vi nesten glemt. Husk at parolen al. L4d er:Frys

-em u t La tyskerne merke åt vi avskyr dem. Unnga , - offentlige ste-
:r, vend ryggen til deres propagandamarsjer 9,-jennom gatene, ontoter så godt
.kan i arbeide som gavner tyskernee Husk alltid at Norge og Tyskland er
,krig, og at du hver dag Her en soldat i hjemmefrontens ildlinje som plikter
'obekjempc fienden med ds våpen.du rår over,Frys dem ut:
rge:Tyskerne har truffet forholdsregJer for en evakuering av Nord Finn-
'nd, For ikke'16ngc Siden var Tcrboven og gcneral Dict1 i Nord Finnland
rå inspiscre og en tid efter ankom en rekke höyere offiscrer derfra til
.o. Hva de dröftet  er  sclvsagt en militær hemmelighet, men på vel infor-
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mert hold hetdr det at det var den situasjon som vill oppstå hvIs dd tys
tropper trekkes.ut av Nord Finnland. Det ble framsatt bestemte krav om
evakuering av Tromsö, Harstad og Nammerfebt, barc folk i livsviktig arbei
skulle bli igjen. Det ble også krevet en evakuering av Tromsö oppland,
rundt Bardufoss flyplass, Det er truffet forholdsregler for å motta de e
kuerte i distrikter lenger syd.
Russland: Fredag åpnet general Tsjukov en voldsom offensiv syd for Sjapet
ka. Framrykkingen ble foretatt på en 170km bred front mot tyskernes vikt
ste sambandslinje for troppene i Dnjeprbuen,banen Odessa - Lemberg,
ble banen brutt i en bredde av nesten 30km og de russiske tropper velter
fram mot Bessarabia. Bruddet ble gjort mellom byene Tarnopol og Proskurov
og det utkjempes heftige kamper på innfartsvciene til disse byer. Russer;
står bare 11km fra Tarnopol, men tyskerne setter alt inn_ på å holdc denne
som vil være en nbdvendlg basis for et motanerep mot den russciske kile.
offensivens forste 48 timer ble mer enn 500 byer og steder erobret og 4
tyske tankdivisjoner og 8 infanteridivisjoncr drevet på flukt. Ved å av-
skjære banen Odessa - Karsjava har russerne delt den tyske front.opp i 2
helt adskilte grupper, da vciene Gr omdannet til rene hengemyrer i det vo]
scbmme'regnvær, og cr alt for dårlige for overfbrelse av stbrre tronpestyrk
Hvis troppcne vcd fronten i Dnjeprbuen velger å holde sine stillinger vil
mbte ett nytt Stalingrad, Fra Krivoi Rog fortsetter russernes framrykkin
mot Svartehavsbyene og de står nå 40km SV for Krivoi Iengst i nord
fortsetter russiske forsterkninger å strbmme over Narvaelva og framrykking
fortsetter på den annen sidc, Russiske flåtestridskrefter ontruljerer lan
den estniske kyst for å hindre cn tysk evakucring.
Vesten: Offensivem over V Wropa som ble bebudet av Churchill i hans siste
tale fortsetter mcd stigende kraft. Natt som dag er store styrker av bombe
fly eskortert av jagcre over Nord Frankrike, Belgia og Holland og bombdrde:
flyplasser, veiknutepunkter,  oe  kommunikasjoner. Söndag og mandag ved da&
lys var'store styrker svære amcrikanske bombefly cskortert av langtrekkendi
jagere over Berlin, og tirscU:g utfbrte amerikanerne ct-rekordangrep mot by(
i dagslys. Helt fra flyene flöy inn over den nederlandske kyst le det ut .
kjempet heftige luftkamper mellom de gigahtiske nmeriknnske flyformasjoner
tyske jagere. Den amerikanske luftarmada var 25km lang, og da den nådde Be:
lin slapp den sine bomber i lopet av * time. 176 tyske jagere ble skutt n
11 allierte jagere og 68 bombefly saknes. I England blir angrepet karakter
isert som en krigsoperasjon uten sidestykke.

SV for Cisterna er et kraftig tysk motangrep slått tilbake og i Ca:
Ino hnr det foregått heftige sflmmucnstbt. Ellers meldes det bare om patruiji
virksomhet  på  dc andre avsnitt,- En britisk-krysser har bombardert  mål
kysten N for Anzio. De tyske tap ved Anziobruhodet Jiar hittil vært 24 000
mann, derav 3 000 fanger. - Goneralstroikene i NordItalia brer sig stndie
flere byer og i Milano utkjempes kamper i gutene mellom streikende og tysk
tropper. Strtikene var på forhånd godt orgnnisert av Den nasjonnle italie
frihetsbevegelse i samarbeid med bedriftslederne. Lederne av to nv de stbr
bcdrifter i byen er arrestert.
England: Den britiske mnrineminister Alexander gnv idng i Underhuset en de
innteresante opplysninger om situasjonen til sjbs og om hvorledes de allie
er i ferd rod å vinne slaget i havenon De samlede senkninger ifjor var ba
litt over halvparten av det vi hadde ventet og forberedt oss på, sa han.
1941 ble det senket 1 skip for hvert 141 som gikk ut, og 1942 1 for hvert
og i 1943 1 for hvery 344. Nybyggingen inntil utgangen  av  1943 er vcsentli
stbrre en den samledc skibsproduksjon under hole den forrige verdenskrie.
tilförselene til Russland sa han at 80% ricar kommet uskadd fram. De allier
behersker nu Middelhavet fullstendig, oe enorme bespatelser av tonnasje ci
gjort ved åpningen av rutene gjennom dette hav. Vi regner at vi har vunne
1 million br. reg. tonn vcd det, like mcget som vi fikk i tilskudd vod Its
overgivelse. Vi cr nu sterkere i forhold til fiendens flåte enn på gput
net- tidspunkt siden Frankrikes sammenbrudd. Dc fiendlige blokadebryteres
forabk på å tilföre overordentlig viktige stoffer til Tyskland har vært hc
mislykket. I löpet av de siste 12 måneder har 11 fiendlig skip prdvd å b2
tc blokaden, bnre 2 slapp igjcnnom i sterkt skadet tilstand. Alcxandcr acll
te og sa at store ofre også for framtiden vil bli krevet av den britisko

DU SKAL SENDE AVISEN VIDLRE STRAKS DU NnR LEST DEN VÆR FORSIKTIG


