
Nyhelone fra London pr e  fredag 17, mars 1944,

•Amorika : Presidcpt Roosovaib uttalte idgag .om Finnlands st : Det
-.U.r-f- 6TkOnabet dss avirknig at finhland kjemper ved nazi-Tysklands side, Det
-finske folk bar nå sin eiste sj,kngse til å trekke sig utav dette kompaniskap.
Jeg tror jeg har 1101e det amerikansk( folk mcd mcg når jog sier frt jeg opp-
:riktig håper at finnone nu m benytto sjangse til å bryte med Tyskland,

norske kretuer i Frk;land heter C,et ut bvis ,'innland avolår russGrnes 6
..punkter, atseLter de 21.2.;j.kkc bure for de nkst trugislec ffigcr, men vil også
,bli ubelukket fra e semarbeide  med  de Ovrige nordiske lund etter krigen,
'For  at et nordisk ka.marbcide ska1 kunne finne sted, må et godt forhold opp-
:rettholdes til tasulaicl Hvis Fihnland forteetter Liamal'beidot med. Tyskland,
leter deat: vidcr, vil Finland ristkerc  a  mattc dele Tusklands skjebnc.

gland: i agent for Leb hemmelige tyske etterretningsvesen i fligland ble
'enreffet i morges, Nan var onigelskmanil, o var kommet til England for å
...skaffe opelysninger om bombenedskag og om det engelske folks moral„

igsrisikopremien på dc viktigste atlanberhavsrnter er yttorligere nedsatt,
.Byggingen av fiLvnlaseee i Nagland cr nå kormaet a langt at arbeldslcraft kan
åvgis tia andre foriaål, istedenfor er det aabegynnt tomtcarbeider til 200-
:300 000 hus.
Vngarn: Ungurerne i Ehgland har oppfordret de Nemmelige ungarske organisasjo-
•_ er so-Mi kjemner mot tyskerne i Ungarn bil å danne cn regjering som represen-
trer motstandsbcvegelsen,
,omania: Urocn vokser sLadig i homania et ter som russerne xrdrnersig grensen
bst, innbyggerne i greilscdistriktene flykter ut av Dessarabia og Transis-

,ria som de har fabt av • Hitler, til de harble rumenske omrador lenger vcst,
ugoslavia: Tyskernes store offensiv som ble satt igang i •Lerzegovirger-

a,  ifeerriv  marskalk lito i nærheten av iLjuhlia, Kampenc, sto på i 7 dager, -
•6 tyskerne hadde over 600 falne og munge riarcde, I Dalmatia er 3 byer erobret,
arma: I den senere tid har det igj cn kommet til stbrre kamphandlingcr i BurL.

---,--Engelskagnnene har i de siste da.ger tiltvungct sig adgung over Chingwin-

:lva og trenger inn i lsand soh cr av stor strategisk betydning for

IGebiliser ing kamp mot  li  T,
iskernc har lenge hatt tiun-Ler om en mobilicering i Norge. Og nu ser det ut
s 1 at thnkon shal omacttes til virkeltgreet e  1vPei kun imidlertid ikke' vente
t skerne  vil  komme mcd en oben mobiliscringsordre, de vet at det norske

'lk da vil settc sig anent tb1 motvcrge. Nci, mobilisering.en vil etter s- 1
nsynlighet bli karduflerte Og det mcst nwliggende, er da å forcta
n etter å. T, 11.81Jene, det er jo akkurut ec årsklasscr tyskerne trenger.
isling har•tilbudt Nitler 3 divisjoner som hjeloctropper  pa  dstfronten, d,
•s. 30 000 mann, og mange tegn tyder på at akkurut 30 000 munn vil bli inn-
.1t til
,usselen om en mobilisering er idug dddsens alvore
hilser derfor den norske hjemmefronta ledercs nurole med den sthest  e.  til-
tdshet, og det cr enhver nordmunns olikt fullt ut å igIr. den, imen intet
1 nytte hvis vi ikke står ubrytclig samlet. Dette er en krafforve , en
'34daritetspröve av aller straJtc betydning, og krever L enhver nordmann
ser det individuclle mot som krevce i denne alvorlige stande
'polen er: •STREIN hffr ja, P.
mannskaDC:ribinir  ik-Wniar meldt sig t i.1 eode-for.itg. df. ren b i ikke gjØre  

Bet er en stor fordc-1 ikke a seu
en 7=1:--ave5i-d-w-r=n7.-67:Jir -17±•ct Å,T ,

-firetc=h-67.(WW-E-Ip

e: Gausdal lUiyfjellshotell som Ayli tc; brunt, vg.r bLsl sl t, og brukcs
rocidstjenesten. Tyskerhe har også benyttet hotellet fIittig og notell-

/Sr Terbovens mest yrdede rekreasjonssted. Da branren fant sted var det
nten en dcl hdycre AeT. fulk også en del :Lyakerc der e  Det hadde nct tåp

et mdtc for frontkjemocre der,  oc  det cr sankaynlig et brunnen skyIdes
rsiktighet etter en fest,
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'Russland: Torsdag meltes det at ringen om de tyske styrkene som cr inneslutt-
et 0 for Nikolaev trekkes stadig mere sammen, og russerne har inntatt Snegirc
ka, tyskernes hovestottepumkt i dette området, De innesluttede divisjoner
splittes stadig merc opp pg kjemper en håplds kamp i isolerte stillinger. I
dag meldes at de innesluttete tyskere er tillintetgjort og at de tilslutt ov-
erPav sig i hundrevis da de skjönte at stillingen var håplds. Russerne stårn
bare 15km fra Nikolaev i en halvsirkel rundt byen. - Hele den tyske front
langs Bugs midtre  lop  cr vcd å bryte sammen. Gaisin et meget viktig knu-
tepunkt på dstsiden av Bug blev erobret tirsdag. Onsdag satte russiske styr-
ker over Bug over cn hundre km bred front SV for Uman, og har rykket 30km
fram på vestsiden, Fortroppene står nu bare 50km fra Dnjestrog 20km fra den
höyden hvor banen.fra Romania kommer inn på Lwow - Odessalinjen Idag mel-
des at denne linje cr nådd og avskåret S f 3nerinka. Enn viderc forcligg
det en ubekreftet Rcutermeldigg om at framskutte russiske avdelinger har nådd•
fram til Dnjestr, Buglinjen var den linje tyskerne ville avslutte sitt tilba
ketog ved for å stoppe russernc. Forsvarssystemet ble imidlertid rendt over-
endc av dc framstormende russcre og tyskerne flykter i vill forvirring. Snes
vis av grupper er avskåret og omringet, og soldatenc kaster fra sig våpen og
utstyr og tenker bare på å komme sig unna, loo byer og landsbyer cr crobret
ved dette gjennembrudd. - Iciager N kjempes det forbitret om Vinnitsa som er
et av hovedståttepunktene i det tyske forsvarssystcm, og står bare 8km fra by
en. - En av krigens mest vellykkete guerrilaoperasjoner cr nettop avsluttet.
Russerne tykket gjennom de tyske linjene og trengte dypt inn i Karpatene hver.
de tillintetgjorde en rekke tyske oljeraffiwrier, og satte4ld på store
lagre, Operasjonene omfattet oEså vidstrakte angrep mot veier, brocr og jern .
baner, samt tyske transporter og tropper. - Ifdlge tyske meldinger har ruSs
erne trukket sammen storc tropnemeneder vest for Smolensk, og venter tydelig-
vis russiske angrep ner. - I området ved Tarnopol og Proskurov foretar tysker
ne kraftigc motangrep. - Fra kerskva meldes idag at 30 000 tonn jernmalm
crede cr cksportert fra de nyerobrede malmgruber ved Krivoi Rog,
Italia: Engelskmenne satte onsdP.g i gang en offensiv i Cassino. Etter et rc-
.kord flybombardcmcnt på byen hvor over 2500 tonn bomber ble kastet over de ty
ke stillingcr, satte artillerict inn med ct voldsomt bombardement og panscrv
net og infantcriet rykket tram. Australske tropper har kjempet sig Vei gjemm
byen; og står i dens SV forsteder. Tyskerne gjör hårdnakket notstand, og akte
tydeligvis å forsvare hver tomme jord i inngangen til Liridalen, Er dc alli
te fdrst kommet inn her, har de alle fordeler på sin side, og det er her  åpn6
terreng og dc kan benytte sin store overlegenhut i panscrvåpen og motorisert
matcriell. NV for Cassino har dc allierte også hatt framgang og tatt en vikti
hdyde. - Ved Anziobruhodet crobret de allierte onsdag 2 viktige tyske stött
punkter,mens tyskerne forgjeves gjdr motangrep for å crobre dem tilbake, Det
meldes ellers om oatruljevirksomhet, og at de nllicrtc har tatt fanger,
- Onsdag natt ungrep store styrker amerikanqke f3y Sofia. Jcrnbanoterre-
engene rundt byen v f,.r hovedmålet, og banen Sofia- Belgrad ble brutt, Sofia
cr et•viktig knutcpunkt for forsyningene fra Tyskland til Balkan. Torsdag
natt angrep igjen store r.merikanske flystyrker byen og slapp 1000 vis av
brhnnbomber og tallrike sprengbomber,
Vesten: Krigens hittil stdrste luftangrep ble igår natt utfört mot V Tyskl,
og Erankrike. Over 1000 bombefly tok del i snerepene, ()L:det ble kastet ovel
3 .000 tonn bomber. Stuttgart, som er et viktie sentrum fer den tyske flyind .
stri var hovedmålet, Munchen ble også angrepet, samt jernbanctomtenc ved
i Frankrike. 40 bombefly gikk tapt. Såsnart flyene var kommet tilbake til si
ne baser gikk store styrker -tunge amerikanske bombefly på vingen og an-
grep mål i Tyskland, deriblandt Friedrichshaven, 22 bombeily og 12 jagereg
tapt, 125 tyske jagerc ble skutt ned. - Svære amerikanske bombefly angrep og
Braunschweig som er et viktig sentrum for den tyske Ilyindustri. 5 bombefly
og 3 jagcre gikk tapt. Tyskerne mistet over 40 jagere.
Idag angrep storc amerikanske flystyrker Michclin gummifabrikker ved Vichy,
slapp ned bomber på 511- tonn over anleggene, - Noen få tyske fly koM
ovcr Englands SÖ kyst onsdag natt og bare 2 nådde fram til London.
RAF har fra 1 mai 1941 til 31/1- 1943 kastet 203 300_tonn bomber over Tyskl
hvorav 126 000ni 1943. Hertil kommer så den bombelast amerikanerne har slupp
ned

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


