
• pyhetene fra London  pr. tirsdag deal 21. mars 1944 kl, 19.00.
Romania; Den Underjordiske- organisasTOn f-R-diUra, soM gar
felrel2ndefroll:en, får stadic flere medlemmeri Dens mål er satt op i 7
pneekter av fölgenee innhold: Romania skal straks slutte sin deltagelse
Tysklands krig og slutte seg til de allierte,  Alle tyskere  skal interneres

• etler utvises fra Romanla. Demokratisk styreform  skal  gjeninnfores og de 4
friheter gjenoprettes. Alle politiske fangea skal frigis, og nasis-:,er som nå
stotter tyskerne, mot Romanias interesser,  alcal  straffes, Organisasjonen utgi.

e også sin hemmelige avis Fritt Romanian, som opfordrer til samling av alle
lag og partier i folket til kamp mot tyskerne. NaVnene på organisasjonens
ledere er inntil videre ikke offentliggjort.
Arbeidsmobiliseringen: Det er ikke til å undgå å legge merke til at folk
stadig melder seg til kontrolllegen i dekersgt. Det har stadig vært gjort op-

• merksom på at den nasjonale arbeidsinnsats er boikottet og at aan ikke skal
mote etter innkallelse. De som melder seg trows denne parole er forrædere
mot den norske hjenmefront og må behandles som sådanne. I samme klasse må de
11edriftsledere stilles, som tross kjennskap til paro1en om at alle, absolutt
alle tiltak i forbindelse med arbeidsinnsatsen er boikottet, har sendt inn
bedreftstellingslistene, Det er disse folk som med sin slappe holdning gjdr

edet mulig for tyskerne å fortsette med utskrivningene og gjennemfore dem,
- IS som nu möter frem bærer selv ansvaret for sin videre skjebne, og det cr
;ingen grunn til å synes synd på dem, selv om forholdene i leirene er skandal-

e. Det er nu bare en undskyldning for å ta tysk arbeide, og det er at man
hentet tiklearbeidsplassen av Dolitiet. - Oslo Sporveier averterte for
tid siden etter kvinner som vilde "gjöre sin innsats sam kondukt!Wer",
Holmenkollbanen skal nå også ta inn ktinner. Det skulde være unödvendig å
at dette er boikottet arbeide. Formålet ned å ta inn kvinner er ene og

lene å frigjöre mannlig arbeidskraft som kan sendes på tysk arbeide, Denne
Paragangsmåte h,r tidligere vært forsökt anvendt i.den offentlige tjeneate,
-:Alenfikk her sitt epontana:svar i boikotten av alle offentlige sti1linger,
lknne boikott står fremdeles ved makt, og omfatter også nyoprettede stilling-

Slike stillinger kan lett bli oprettet som fordk på å omgå tfo3kotten.
Stillingene kan inndras igjen, og folkene så overföres til andre forvaltnings-

ener. Denne del av boikotten er derfor ikke den minst viktige. Vi må være
:orberedt på stadig flere tiltak i forbindelse med arbeidsinnsatsen. Disse  
M.ltakene må boikottes etter hvert som de kommer, til det trenges ingen ny

ro e,
il ur ronten: Det er nå to år siden massearrestasjonene av norske lærere
,teyn e. Lærerne holdt den gang san skanse på kulturfronten, og gjorde en

rålende innsats for sine elever. Samtidie representerte de den norske hjem-
afront utad på en verdig måte. Nasistene söker stadig å trenge tin lære inn
å barna, og får stadig flere av sine drabanter inn som rektorer og overlær-
e, I Bergensdistriktet har det vært forsak med nasistiske propagandafilmer,
sistiske skoleböker sdkes innfört i stadig stoite grad. Det er foreldrenes

likt å være opmerksom på faren ved en slik forsiktig propaganda, og de må
dtte lærerne i deres kamp for barnas framtid ved å sette hardt imot det

inSte  forsök på å vinne barna for den "nye tid",
rn: Fra Ankara meldes at tyske tropper söndag trengte inn i Ungarn fra

or og syd, og besatte alle strategiske punkter, Innmarsjen ble foretatt
aes riksforstander Horthy og hærens överstkommanderende var i Hitlers hoved-
'Srter på Östtronten. Hitler forlangte her at den ungarske arme skulde gene-
lmobiliseres og stilles under den tyske overkommando gjennom forbindelses-

iserer. Vider6 skulde hele den ungarske transport på Donau stilles under
"k kontroll, og produksjonen av levnedsmidler i Ungarn disponeres til for-
1 for alle aksestater. Sensur skulde innföres. Tyskerne har foretatt en
kke arrestasjoner særlig blandt tjenestemennene i utenrikedepartementet.

tyske radio har ennu ikke meldt noe om okkupasjonen.
"t av hvert: Det svenske politi har nettop opdaget en spionorganisasjon

var-iTifinEmot utenlandske flyktninger i Sverige,Det har vakt stor glede
t flyktningene at det blitt satt en stopper for organisasjonens

ksomhet. Konsentrasjonsleiren Falstad i Tröndelagen er utvidet og
•atter nå nesten hele den store eiendommen. - Sivilkledde politifolk
stasjonert i kinoene og teatrene og har til opgave å undersöke dokument-
'per og större pakker,



Boikottet: KoMmer du Elsa er 7soikottet,
Urr,"Eran,::: Ifblge en dagsordre fra.mkalk Stalin har russerne erobret

Sdndag meldte russerne at Jam-2o1 var erobret og at russiske
styrker hadde nådd-Injestr over en bred front. lvlandas satte ru_sserne over
elva i en bredde av 50km syd for flogilev Pedolski, rykket inn i Bessara-
bia med tanks og stbttropper og crobret Screca og mange andre bebodde ste-
der. DE stöter nu videre fram mot Prut. Her-truer de nå byen Ba1ti som
ligger 50km fra eiven. Lenger nord ble Sjmerinka erobret lbrdag etter hår-
de kamper. Lördag stod russerne i Vinnitzas forsbeder, og s5ndag meldte
tyskerne at byen var evakuert. - i dete område erobret russerne siindag 50
steder. Vinnitza var en hovedhjornesten i de% tyske forsvaret og var
enig egnet som utgangspunkt for operasjoner med sikte på å gjenopprette
Buglinjen. Ved tapet av Vinniza kommer de tyske tropper i Proskurovavsnitt-
et i en meget utsatt stilling. - Under framrykkingen mot Iwow har russiske
styrker erobret Krzemienec os truer Brody fra flere kanter. Russerne
står nu bare 80km fra Lwow. i:1£11om Dubno og Brody er jernbanen nå heit på
russiske hender. I den sydlige Dnjeprbue fortsetter de forbitrede kamper
om Nikolaev. De innesluttede styrker som nu cr fullstendig revet opp b for
byen er deler av den 6 arme, armeen fra Stalingrad. 10 av dens divisjoner
er fullstendig utslette, 11 er slik opp at de ikke lenger kan regnes
med som effektive kampenheter, og 4 er betraktelis redusert. Lenger nord
er Pervomaisk nå i kampsonen, og russiske styrker holder nå å omrinse byen.
- Tyskerne söker å evalcuere styrkene på Krim, men den russiske Svartehavs-
flåtes flyvåpen står klar til å stoppe eb nvert slikt forsbk, således er 11
skip blitt senket i en tysk forsyningskonvoi av lektere og mindre forsynings-
skip, som var på vei til Krim. Videre har russiske fly angrenet en konvoi
i Berentshavet, de skjdt ned 15 tyske fly og seiiket 4 skip, 6 russiske fly
gikk tapt,
Italia: Kommunikeet fra Middelhavsfrontene melder ikke om noset av betydning
i ItalTa. De harde kamper i og ocikring Cassino fortsetter. Tyskerne har
mottatt forsterkninscr og sjor forbitret motstand, men de new zeelandske
tropper driver tyskerne langsomt.os sikkert ut fra deres stillinger. -
Ved Anzio har de a1lierte forbedret sine stillinger ved Carochetta, og til-
f5yd tyskerne store tap. De allierte har også tatt endel fanger.
Det allierte flyvåpen var også i går meget aktivt, både i frontområdet og
over tyske fabrikker bak fronten. Videre har allierte fly stöttet de jugo-
slaviske friskarer i Dalmatia, og anerepet tyske konsentrasjoner og kolon-
ner.
Vesten: De voldsomme luftansrer, på Tyskland og FrJnkrike fortsetter med
Tari5=sket kraft, Ved har store amerikanske flystyrker angrepet
tyske mål i Kanalområdet og S og V Tyskland. Isår ble Frankfurt og om-
egn angrepet av over 1000 bombefly. Av noen få tyske jagere som opptok
kampen, b1e 4 skutt ned. 6 amerikanske bombere og 8 jagere gikk tapt.
Britiske Lancaster maskiner angrep inatt en viktig sprengstofffabrikk V for
Bordeaux. De allierte dobbeltanerep på Tyskland fortsetter. Flyene star-
ter fra baser i ningland og Italia, og rites over målene i S Tyskland og
österrike. Således er jagorflyfabrikkene, verksteder og hangarer i Klagen-
furt, og fabrikker i Graz i 0sterrike heftig angrepet,
Finnland: Det meldes offisielt fra Eelsinki i dag at Finnland har avslått de
russiske våpenstillstandsbetingelser, - Fra Amerika meldes at det har hatt
under overveielse å aVbryte den dinlomatiske forbindelse med Finnland. I
det dette land nå har stilt eig som ennvenn av vår fiende og en fiende av vår
venn if, som det uttrykkes i en amerikansk avis.

land: Av militære granner cr visse områder i ngland avsperret. Områdene
s rekker sig over et 16km bredt belte langs England 6 og S kyst, samt de-
ler av Skottland. Etter 1 april vil ingen personer som ikke bor i disse
områder komme inn på dem. Dette skritt henger sannsynligvis sammen med de
store kommende operasjoner som ble fastssitt under Teherankonferansen.
Det fjerne Östen: 200 tunge oe middilstunge amerikanske fly har utenfor We-
wake senret-reeT-Ene av den konvoy som lirdag stkte å komme gjennom den all-
ierte blokade av rew Guinea. :(Jya bille i Larsh-s11 byene cr angrepet av fly .
fra amerikanske flåteenheter. I den siste tid er 22 japanske forsynings-
slio senket i det sydvestlise Stillehav.

DU SKAL SENDeE LVISEE S:RAKS If7 YJ IaST DEN VÆR FORSIKTIG.


