
Nyhetenc fra Dondon pr.torsdag den 30. mrs 1944 kl, 19.00 .
tissland: dussiske tropper er=51.--firsdag NikoaTIov e-t-raa- 1(olMbilrie-ffropera-

fijoner av fly dlåte og landstridskrefter. Det ble tatt mange fanger og det
'flkedes bare få tyukere å undslippe ved å sette over Bug. Russiske styrker
om rykker sydover fra Pervomaisk har erobret Domonevka et viktig tysk vei
utepunkt. Under framrykningen vestover fra Vosnesensk ble 80 tettbebodde

'teder erobret iåx. Nord for Odessa ble det viktige jernbancknuteounkt Slu-
adka erobret tirsdag og igår rykket russiske tropper inn i Balta, som Gr ct
.iktigVei og jernbanesentrum. Marskalk Konjevs tropper nærmer see nu bancn
,hisinau Tirassepol, som er den siste jernbanc tyskerne har ovcr DnjestrStill-
ngenc langs Prut er utvidet og russerne holder nu 150km av östbredden• De
ar crobret tyske stillineer rett overfor Iasi. Faren fer at dc tyske styrkene

‘st  for Proskurov skal bli omringet oker for hver dag, Marskalk Konjcvs styrk.
står nu b.re 50 km frattarukalk_ Sjukaovs armcer. Hovcdstaden i Bukovina

ernauti, ble ifölee en dagsordre fra marskalk Stalin erobret av 1. ukrainske
'mes styrker idae, Russerne Eikk over Prut på to steder igår og rykket inn
Hven, som falt etter hcftlec kamper. Cernautis fall må for en stor del
ilskrives at byen mistet sin bestc tilfärselslinje, banen til Lwow, ved at
lomcable crobret tirsdag. Vcd erobringen av Kolomea o Cernauti har tropp-
gc på sydfrenten mistet sin direkte forbindelse med Tyskland. All
rafikk må nå gå ejennem Ungarn. Kolomca har også stor betydning for russ-
rne som basis for operasjoner mot Karpaterne, da den ligger ved inngangen
:1 Jablonicsapaset. Russiske styrker rykker nu fra mot jtanislau fra Kolo
ea og står bare 401cm fra denne viktige by, som cr scntrum for oljeutvinning-
i Galizia. - Ifölge en melding Tro Atlantiesenderen er 7 divisjoncr av 1,
serarme innringet syd for Proskurov. - Isvestia, det ruseiske rcejerings-

:gnn gir i cn lederartikkel en siste advwi s:c.1 til Romania, Bulgaria og Finn-
: Det er ikkc meeet tid til å kjöpslå. Valget står mellem å la seg besette •
Tyskland og dele Tysklands skjebne, og å slutte seg til demokraticas-,
maniaoG Bulgaria er sterke nok til å hindre okkupasjon med de små styrker
skerne har til disposisjon.
alia: Det er lite nytt 1ra landfronten. Ved Cassino cr dc mcst framskutte

ineer på dotsiden av Klosterfjellet trukket tilbake• Ved Anziobruhodet
1okale tyske dnerep slått tilbakc De allicrte hc.r utfört cn rekke anerep
abaser i Italia mot jernbancmål i Torino, Bolzano, Verona,kalano og andre
alienske byer, snmt jernbaneforbindelsen mellem Frankrike, Tyskland og
alia,  Sofia, son er sentrum for dc tyske tilförslene til Balkan, har vært
jatt for et nytt angrep. Under angropenc onsdag mistet de alliertc 11 ma-
ner og skjåt ned 22 tyske. Dessuten avverget beaufighters et tysk angrep
cn engelsk konvoy utenfor Algicr. Hcr ble 2 tyskc fly skutt ned.
'aslavia: Kommunikeet fra marskalk Titos hovedkvårter melder om frameangs-
:e,ope-joner i forskjelliee områder i Jugoslavia. Det meldes at bul-
`ske fly deltar i kampcne.
nia: Politiet har ordre til å skyte på alle som ikke stanscr på anrop,

• cr innfårt dådsstraff for tyveri.
Det meldes at tre ledende bulearske statsmenn er invitert til

and for å ha.en konferanse mcd Hitler i hans hovedkvarter i Berehtes-
en. Det er den nåværende statsminister Bosjilov, tidligere statsminister
flu medlem av regentskapsrådet Filov og Prins Cyril, som er regenstkaps-
ttsformann.
arn: Det socialdemokratiske parti og bondepartiet er oplöst og politiet

at ordre om å forfölge medlemmene uten skånseI. Ungarske soldter sam-
tider med det tyske politi under arrestasjonene, 1;r1 ny poljtisk krise er
tr opseiling. Et par av medlemmene i quislingregjeringen har innsendt sin
kjedsansåkning og nye folk säker å kaste seg op.

RAF bombere angrep inatt et jernbanesentrum nord for Paris og fly-
ar  a rikker i Lyons. Det var 12 natt på rad at RAF angrep mål i Frankrike.
itos var over Kiel og Köln, 1 fly savnes fra disse operasjoner.-Tunge

rikanske bombefly har angrepet Braunschweig-området og Pas dc Calais,
r  Braunschweig mitte de sterkere luftforsvar cnn scdvanlig og 48 tyske
iner.ble-skutt ned mot tapet av 9 amerikanske bomberc og 9 jagerc. Ingen
e .fly var over England. En tysk konvoy utenfor de Frisiske dyer cr blitt
"opet av Beaufighters, 2 skip ble torpedert og 3 beskadiget av kanonild.
esoitofly fra en norsk Squadron har skutt ned en tysk flybåt utenfor
lokysten.



England: Churchill fikk et overveldende flertall ved avstemningen i Under-
huset idag. Btter at han hadde stillet kabinettspdrsmål på vedtagelse av
regjeringens forslag i skolespörsmålet fikk han et tillitsvotum på 425
stemmer mot 23, Ved fdrste gangs behandling ble regjeringens forslag endret
av Underhuset med 1 stemme overvekt,

Nyhetcne fredag den 31. mars 1944, kl. 18.3o
Russland:Russerne rykker fram mot Odessa fra Nikolaev, T5tsjiakov som ligge:
vcd.  Sor -t-Chavet 60km SV for Nitolacv er crobret, og general Malinowskys styr
er står nå bare 50-80km fra Odessa, Andre russiske kolonner rykker mot
Odessa fra- områdene ved Voronesh, Pervomaisk og Balta. Russerne rykker syd-
over langs Dnjestr og har erobret Rybnitsa, som ligger ved en viktig jern-
baneovergang over Dnjestr. Tapet av denne by er derfor et alvorlig slag for
de tyske styrkene mellem Bug og Dnjestr. Marskalk Konjevs styrker har også
gått videre nordover langs Prut oe står bare 15km fra mrskalk Sjukovs styrk
cr. Etter crobringen av Cernauti rykker russerne vestover på 3 gode vcier
mot Karpaterne. Fra Kolomca rykker dc hurtie sydover mot Jablenitapasset o&
står-barc 2okm fra denne viktige overgang. De regulmre tropoene har fått
takt med guerrillastyrker som opercrer i fjellene. Delatin cr erobret.
iske-styrker rykker også hurtig NV over fra Kolomen. mot Stanislau, -som nu(
innen vidde. I Tarnopol raser det enda heftige kamper og de tyske for-
svarcre yder seig motstand,
Italia: Lite nytt fra frontene ved. Anzio og Cassino, De alliertc forctok i
går i alt lboo atfullsflyvninger mot de tyske forbindelseslinjer. Hovedmålel
var Sofia, som ble utsatt for det stdrsto angrep som crblitt utfdrt fra
scr i Middelhavet. Angrepet ble utfört av fiere hundre amerikanske tunge
bombefly eskortert av jagere, Dessuten ble en flyplass i Jugoslavia samt
skipsfart utenfor Italia, ångrepet, Fra disse operasjoner savnes 7 bombere
og 5 jagere, 17 tyske fly ble skutt ned derav 13 over Sofia,
Ungarn: Urolighetene i landet fortsetter, Saledes har en garnison på 7o0
ungarske soldater gjort opstund i en by nord for Budapest, fordi de fikk •
ordrc om å gå med tyskerne. 8 offiserer ble skutt. Alle ungarske flyvere ha
fått ordre om å stille sce til disposisjon for tyskerne innen 4 dager,
jdder over 6 år har fått ordre om å bære en gul stjerne på ryggen. Jödisko
funksjonærer i statstjenesten og bankvirksomhet blir avskjediget,
Romania: Tclefonforbindelsen Bucuresti - Ankara cr brutt. Grunnen antas å •
at det cr innfdrt undtagelsestilstand i -Uucuresti på grunn av den opståtte
panikk. Etter at en jernbanclinje i det sydlige Romania cr brutt har tys
erne hengt 12 gislcr. I den nordlige del av landet har russiske fallskjerm

samband med rumencre avskåret en viktig jernbaneliflje syd for ernauti,
Vesten: Inatt rettet RAF et meget .kraftig angrep mot Nurnberg. Det var
ugungflge værforhold og tapene var 96 fly.Detter betegnes som et prosentvi
meget stdrre tall cnn vanlig, Nurnb-w -cr- et viktig jernbane og fabrikksen
rum. MA N dieselmotorfabrikker og Siemens Schackert elektriske fabrikker
blandt målene. Forstyrrelsesangrep ble foretatt mot Holland, Belgia og Fra.
rike, Igår angrep amerikanske Thunderbolts flyplasser i Holland. Beaufight
har ångrepet skipsfart utenfor Narskekysten og har opnådd 2 torpedotreffer
på den tyske passasjerdamper Monte Rosa på 14000 tonn Båten gikk i en ster
sikrest konvoy og en cskorterende jager ble scnket og 2 skadct, Monte Rosi
ble tidligere benyttet til transport av Grinifanger til Tyskland.
Finnlsnd:Igår ble det slåt't op opslag mcd ordre til alle soldater på per-:
misjon om å melde seg til tjeneste, over hele
Det fjerne ten: Amerikanske luft og flåtestridskrefter har angrepet Pa
byene mellem Truk og FilipinGne. Også Truk har vært utsutt for et kraftig:
angrep. - Japanerne har nådd et punkt 45 km innenfor-den indiske grense,
FrankrikG: Vichys pr npagandaminister Philippc.Henriot oplyser ut det ved:
17==yons ble funnet papirer som fastslår at det cr en republikansk
spansk arme på 15o  000  msnn i Frankrike. Ilæren står klar til å rykke imm
Soania og styrte Francostyret. Politiet har tatt seg av saken, - Politie
i Parls arbeider for tiden på spreng. De har dannet b=ikader ved under
stasjonene oe foretar massearrestasjoner for å undersdke legitimasjo=pa•
ene overalt i byen Kinobestyrerne har fått beskjed om at dc må forbered
på å omdanne lokalene til fenesler med korteste varsel.
Påskena: Nestc nummer av vår avis kommer tirsdag den 11,april 1944, Vid
sker våre lesere en riktig god påske. SEND AVISEN VIDEHE


