
ELNyhetene ira Lon d ^n tirsdae den 14.mars 1944. k1.19.00  
.Irland: ter en offleig11  ,35—aea sse _LJ:::4-(1611 uratiske regjerine ble all

Va rsdi-Tifrafikk mellem En?land og Eire Ulster innstillet fra kl. 24.00 i
går natt. Dette cr iverksatt av militore grunner forat ikke noen oplysning-
er om militære disposisjoncr  oe  forflytnineer skal kunn Give ut, Den ame-

• rikanske regjerine har nektet  a  ovcrlate Eirc flere skib etter at noen av
, dem som tidlieere cr overlatt cr senket av tyskerne. Bakgrunnen for dette
er De Valeras asslag på det amerikanske krav om et de tyske og japanske
diplomater og agenter skulde utviscs.
England:S. ales gruveforbund medaelte igår at 60 000 gruveargeidere i de

• streikerammede gruver stemte for å gjenopta arbeidet, mens 42 000 stemte
mot.Forbundet opfordret mindretallet til å gjenopta arbeidct skik at for-

. handlingene kan komme igang. - Under de tyske flyanerep på England i fe-
• bruar var det i alt 2 673 ofre derav 960 drepte. - Den kjente norske
»polarflyver Bornt Balchen som i september 1941 gikk inn i det amerikanske
• flyvåpen stasjonert på Gronland, cr nu kommet til  r-Wngland med obersts rang.
Balchen har hatt en viktig stilling vcd oprettelsen av  ac  amerikanske fly-

, baser og værvarslingsstasjoner på Gronland og her brukt hele sin store er-
: faring på p'clarflyvningens område ved olanleggingen av disse anlege: På
sporsmålet om hvad han gjorde i Eneland nu, sverte han, at han var kommet
med alle sine menn for å delta i invasjdnen i Europa.
Luxemburg: Tyskerne har sat% igang Gfl ny terrorbOlge mot befolkningen i
Luxemburg som beskyldes for å understätte guerrillastyrkene i Ardennerskogen.

• Tyskland: Reichminister dr Funk 1(n31- forbudt alle tyske småsparere å heve
51oe av sine bankinnskn ad  cr et av de tiltek som viser hvor desperat

:stillingen er i Tyskland. Fank tvinger med andre ord tyskerne til å kjempe
'den allerede tapte krig t51 ende.
Jugoslavia: Friskarer, som 25, feb::uar gikk i land på oya Bratch utenfor

•Dalmp+oku sten, har, ledet av amerlkenske offiscrer, erobret en stbrre by.
•d;oter ru fram mot den tyske ubathavnen på öya,

-Stillehavet: or1ln i Marshalloyenc er crobret av amerikanerne. På
Bouganville har kampenc iejen blusset  OD  os jaT~rne angriper uten hensyn
.til tap av mennesker. Raboul cr blitt anerepct av amerikanske flygende
festninger. Flyene motte ingen P fl1n+virr9 av jagerc ell er luftvern, Over
:Burma har det vært rekordvfr h-or -lict i 31-Le,n.  Ingen fly gikk tapt under
• disse operasjoner.
De falnes dag: Under sin tale på De falnes dag i 1942 sa Hitler; De bol-
sjevikiske hotder som ikke greide å beseire de tyske soldater og deres for.;
bundsfeller i vinter vil i den kommende sommer bli slått av oss inntil til-
intetgjdrelse. Den bolsjevikiske koloss - som vilist idae kjenner i hele
:dens grufulle farlighet - må, og det er vår uomstötelige beslutning ikke
mer, beröre EUropas signede marker, men finne s defintive grense langt
:borte fra dem. - I 1943 var stillingen ved fronten så alvorlig at dagen
,måtte utsettes og Hitlers ord var ikke opmuntrende for tyskerne: " Takket
-være den offervilje og det heltemo cr vist av våre soldater på tist-
'fronten er det no lykkes å ov.vHins definitivt den krise som den tyske

uforskyldt ble styrtet inn i av skjebnen, å stabilisere fronten, og å
innlede de forholdsregler som i de kMLrmende måneder igjcn skal sikre fram-
.gangen inntil den endelige seir cr vunnet, - Eu.i 1944 stir det så dårlig
:tili dst at talen for dagen måtte overlates til drossadmiral DOnitz,

Arbeidsmobiliscringen.  
Iftter pålegg fra Direktoratct for  Arbeidsformidling og Ar?geidsloshetstrygd
• r de fleste bedrifter sendt inn opeave over sine funksjenærer. FOlgen
er at innkallelsene til innsats cr begynt igjen for alvor, og uten tvil
vil fortsette, da arbeidskontorene nå har det nOdvendige materiale • Vi
,ar undersökt og fått bekreftet at innkallelser bare  tril  bli gjort til
xibeide direkte for tyskerne dvs, arbeide i vapenfabrikker, befestning
.r o.l. De som deltar i slikt ari:eide , arbeider direkte for Norges
'tender, og njelper til å smi våpcn mot våre egne landsmenn og våre allier-
e. Da arbeidsinnsatsen ble innfort valgte vi den linje vi skal fölge i
-ampen mot den, og denne linje må også bli fulet for framtiden. Ingen må  
15te op etter innkallelse til Nasjonal Arbeidsinnsats, eller frivillig ta
ysk arkeide pd hjembtedet Yor a Vi  ma VffFe—T-37-._.
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berdt på at dette kan bety nye ofre for vår sak, men den norske hjemmefront
må ikke svikte.
Russland: Gjennom Ukrainas bunnldsc slam og söle drives tyskerne overalt
16= -av de framstormende sovjettropper. Ved Proskurov os Tarnopol er det
mcldt om god framgang og tyskernes siste rerettjernbane sydvest over fra
Proskurov er nå avskåret av sovjettroppcnem Ved Vinnitsa cr elvan Eug nådd
over en bred front. Etter inntagelsen av Uman hvor tyskerne ble holt over-
rnmplet og etterlot store mengder kanoner, tanks, ammunisjon, og annet mater-
iell og flyktet i vill forvirring, sår den russiske offensiven videre. Bug
cr allerede nådd og overskredet på flcre steder både N og S for Uman. Byene-
Gaivoron og Dzulinka er crobret i dette avsnitt. De tropper som inntok Gai
voran er de fårste som er rykket inn i provinsen Odessa. Lenger ö har russ-
erne slått bro over Ingul og trucr nå jernbanen fra Nikolacv, Idag meldes
at dc står bare 30km NO for denne by. Videre cr byen Bcrislav vcd Dnjepers
n6dre ldp tatt med storm, Enn videre meldes idag at russerne i löpet av gårds-
dagen inntok Ulerson. De rykker viderc vestover og cr nu kommet til et punkt
ca 30km SVafe-r_Niko y 0På grunn av de darlige forbindelser og russernes
hurtige framrykking resner man med at tyskerno vil kommc til Rumenia nesten
så og si ribbet for alt sitt tyngre xateriell. De tyske tap av mannskaper
og materiell cr allerede nå kolosale, således har de på 3 armcs front mis-
tet 23 000 mann i fallne og sårede i löpet av en uke. Fanikken gjör seg
også gjeldenc lenger nord hvor tyskerne i Lwow har tatt alle forholdsregeler
for å rdmme byen. Således er cvakuoringen av alle industrimaskiner i full
gang, og alle råstoffcr cr kj5rt tort fra byen. Deporterinsen av den polske
bcfolkning dker stndis. Som en fdlge av den tyske tilbnketrekning  pa  nord-
og midtfronten har Hitler avskjediget gcneralmajor von Kflehler i nord, og
von Kluse er blitt avldst av Busch på midtfronten. Von Mannstein har imid-
lertid framdeles kommandoen ovcr de hårdt pressedc tyske tropper på sydfroaten

i denne ukc har det kommet til kamper i Itnlianten pa-
r-rtiifjefiamstot. I Jnfn er de allierte derimot meset aktive, oe til

1-7H-
Jig-

ml i kampsonen og transportmal helt nordever til .å.lpene bombardert,
den tyskc skinstrnfikk utenfor Italia og Balkans kyster gjenstand -

for heftige luftanercp, - Den russiske rogjering har opprettet diplomatisk
forbindelse mcd Badogliregjeringen,
Finnland: Den russiske regjerins har svart på den finske note om det russis-
ke fredsforslas, Moskva har gitt Finnland et pnr dnscrsfrist, og det meldes .
at den finske regjerings utenrikskommite har trådt smmmen i aften. I ldpet
av de nærmeste da8er vil situasjonen sannsynligvis bli avklarct, om Finnland
trckker sig ut av krigen eller ikke. I russisk, kringkasting framholder man at
dette er absolutt siste sjangse, enten slutter finnene fred nu, eller de.blir
tillintetgjort sammen med Tyskland,
Vesten: Det alliertcs invasjonsflyvåpen fortsetter sine kontinuerlige angrep
på tyske militære mål i nord Frnnkrike og hele denne ukr >tnr store fivforma-
sjoner vært på vingene  os  utfdrt heftise bombardementer på disse mål. Etter
sine store tap av jagerfly i februar og begynr ,TMRen av denne, måned möter nu
de allierte flygere ikke lenger neen jmgcrmotstand hverken over Frankrike
eller Tyskland. Moscitos er over vest Tyskland hver natt, og utfdrer miudr
angrep på. Berlin, Hambur har vært utsatt for et ansrep av Moscitos, og
Munster nv amerikanske flygende festninscr med jasereskorte. Sdndas nngrep
storc styrker amerikansk6 Liberntorfly mål i Toulons havn. 5 skip ble satt
i brerin, og det ble notert treffere på dokkene og ubåtstnsjonen.
Rumenia: Det Meldes at en tidligerc rumensk statsminister prins Irdci er mv-
reist til :Tiet fjerne bsten for å forhandle med dc allierte. Prins Irded har •
nlltid spillet en viss rolle i rumensk utenrikspolitikk,
Noree: Bebocrne på Snmrden, Strmnd, Blommenholm, samt dcler av gtabekk-har
fått skriftlig beskjed om  a  måtte etterkomme ordre til å forinte sine hj.cm pL
2 timers varsel, •
Enslcand: Uhurchill mcddelte idag i Underhuset nt opphevelsen nv forbindelaen
=ITM—Engl,and og Eire-Ulster , var foretmtt etter et dnske fra-de allic.rtos
overkommanderende general Eisenhower som en sikkerhe fm-Itumr,ns'n Umiins for do-
alliertes kommende store operasjoner,

DU SKAL SEUDE AVISEN VIDERE STRAKS DU RA.R LEST DEN VÆR FORSIKTIG


