
Nyhetene fra London pr. mandag den 10 april 1944, kl. 19.00.

Russland: Gencral Sjukovs atyrker som kjemper syd for Stanislavow har nådd
Tsjekoslovakict or Romania i en bredde av 200km. Det tsjekkis-

ke flagg cr bmist på de hdyeste 'opper på grensen i Karpaternc, og russerne
; samarbcidc med tsjekkiske tropper rykker fram gjennem dc brede fjellpassc-

ne under.harde knmper med tyskerne og rumenmrne. Byenc Kosow,.Kuty og Vinn-
j.tia er me21:t crobret, Andre av Sjukovs styrker rykker sydover langs Sereth-
elva. General Konjcis styrker hrr overskredet Prut N for Iasy i en bredde

'r av17okm og erobret byenc Doronel cg Botsrni samt over 330 andre byer og
der4 De har nådd Serethelva i en breddc av 85km. Byen Screth er inntatt
av general Sjukovs styrker, Jerrb{men vestover fra Iasy cr brutt og russer-

: ne står bare 8km fra byen som cr praktisk talt omriuget. Tyskerne meier ned
deflykten(c rumenske trooper. I området nord. for Kamenez Podolsky cr reste-

- neav 15 tyske divisjoncr,hvorav 7 panserdivisjoner, omringet. Byen Skala
Herher crobret, I dette område cr ialt 190 000 tyskere drept og over 25 000
tatt til fangc, 4 600 tanks, 272 fly og 31  000  lastebiler er tatt som bytte,
De omringeate styrker blir trenit stadig tettere sammen, splittet opp i

avdelinger o(-j utslettet. Von Mannsteins styrker laHr gjort flere kraftig!
HSeforsdk på å undsette tyskerne, men cr vist tilbake med mcget stcre tap,
-..:11dyere tyske offiserer og SS tropper evakueres fra dmt omringede området med

fly, Tyskerne har også gjort fortvilede forsök på å undsette den omringede
garnison i Tarnopol, men er også her vist tilbake. Russerne holder nå stdr-

.1:tedelen av byen, men tyskerne kjemper hardt i deattner de ennu holder. -
. .0dessa ble erobret mandag etter en hurtig russisk framrykkung fra 3 kanter.
'111erede onsdag ble  ,ta:T  -- forbindelsen nordover brutt ved et byen Rasdelnja
:1316 erobret. Den eneste retrettvci fra Odessa er nå jernbanen  x‘rstover til
=Dajester-roveret, viderc mcd fergc til Akkerman, Russerne står nå barc 8km
ifra denne bane og har crobret Majaki ved nordenden av Dnjcstr-roverct. Tys-

 

kern'ehar ingen milligheter for å evakucre sjöveien da russiske fly og hurtig-
båterpatruljerer atenfor byelt Odessa cr Russlands 5. stdrste by og en vik-
ighavn og flåtebasis. ForbinC,misen mcd dc tyske styrker på Krim ble holdt
yia Odessa, Tyskerne  hadde  holdt byen bes2tt i 2 1/2 år, men i byens kata-
Itomber holdt cnnu russiskc gueriljastyrker stand. Under den hurtige framryk-
ibing mot Odessa ble 5 tyske divisjoner omringe_t N for Rasdelnaja. Etter
dagers kamper overpa en stor del pv tysk=e scg I ordenede avdelinger, mens
•sten av styrkene ble likvidert, Det foreligger få meldinger fra russisk
Ïäe om kampcne 2å nordfronten c11cr på Krim,

itzn: Tidlig D4 :norgenen mndag den 3,ds. ble det tyske slagskip "Tir-
z som igger i latafjoreen, angrepet rv britiske torpcdofly fra hangarskip,

:j s•att ut av spillet for rcsten cv krigen. Skipet fikk 24 bombetreffere,
•,orav2 grovkalibrede panserbrytene bomhcr. Det ble observert heftige
:geksplosjoncr, skipets akterdel hevet sig og et ildhav sto over mastetopp-
le. 2 store branner brdt ut rnidtskiiis. "Tirpitz" ble angrepct idet den, skul-
“tikke til sjds eskortert av 6 destroyere. Da det siste fly forlot skipet

det mecU,:ktp.:ncden vendt inn mot land, antagclig satt på grunn, Ifdle
ntyske Atlantic-Soldtensender hadde mannskapet 156 drepte mens 6 offisc-
,.±ble drept og 4 såret.

Det er intet nytt av betydning fra landfrontene i Italia. Det fore-
g'pa-ruljekamper og italienske styrker som opererer sammen med de allierte

erobret3 hdyder 15 for Cassj_no. Elyaktivitetcn har derimot vært meget
mcd Over 1000 utfall hver dag. Mål i kampområdct, rundt Roma, i
og skipsfart utenfor Damatiakysten cr stadig angrepet. Etter anmed-.

ng fralmrsklk Tito cr tyske nrsenalcr og tysk okkuperte byer i Jugosla- \
n  bombet i koordinasjon mcd friskarencs operasjoner. Bukarest og Budapest
  beggenrt utsatt for et storangrep og amerikanske fly har også angrepet
jobyen Ploesti. Videre cr det lagt miner i Donau oT, Theist. - Under et
iftig angrep mot Steicr i 5sterrike ble 157 tyske fly skutt ned.

Den offisiellle mcddelelsc om ubåtkrigen sendt ut av Churchill
ossevelt i fellesskap sicr at scnkningenc av ubåter lå på sammc nivå som
tidligere månedur mens tapet :tv handelstonnasjc var litt Etörre enfl i
ruar, men nllikevel meget lavt, - I mårs kastet RAF 20 000 tonn bember mot
Jbland or 8 000 tonn mot okkupert obeeplde under nattangrep. Gjennemsnitts-
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tapenc var 4*% av de innsattc fly. Churchill har meddelt fölgende om de .
britiske_stridskrefters  t2.p  i 4 krigsår: Det var ialt 667 159
faine, sårcdc, og saVnedc, hvorav 210 000 fanecr og 178 000 lalne, Sivil-
befolkningen tapt 1o9 101 mcnnesker, mens bandelsflåtens tap har vært
30 314 mann.
Kong Håkon har sendt dennc hilscn til c"..ct nurske folk 1Idag don 9,,april,
liabyre-s--Vt-mcd takknemlighet og mrdighet alle dem som i dissc fire år- er  I
falt for Norges frihet. Idug ikke bare håper vi, men Vet vi at befrielsens. I
time snart slår.
Krbnprins Olav sluttet sin hilsen ti1 Noree den 9 april mcd å uttrykke håpet

den kommende tid må byggcs på den forvissning vi alle har om en
lig gjenforening.
Iresten:Det khr i påskeuken vært.livlie flyaktivitet over Tyskiflid og okku-
perfl-Lråde, Særlig Pas dc Calais området har  R:art utsatt for gjentatte kraf-
tige angrep av amerikanerne om dagen og av RAF om natten. Blandt målene kan
ellers nevnes. Koln, HamburR, flyplasser utenfor Berlin og Munchen, flyfa-•
brikkene i Brhunschweig og flyreparasjonsverksteder i Toulose. Sdndag an-
grep 500 flygende festningcr eskortert av 1000 jagere mål i Totau, Warnemunn.
de; Mnrienburg og Posen i Polen. 63 tyske fly ble skutt ned mot 39 allierte
Mandag anercp 500 bombere oe-500 jagere mål i Bruxelles, og flyfabrikker i -
Bourge. 63 tyske jagerc ble skutt ned. Storc mengder miner 1.-net i fiend-
lige farvann.
Det fjerne 0sten: Jhoansk.c styrker som gikk uver den indiske erense i Mhni-
pur proV-inifjn..:hsrhådd fram til byen Imohal. Den britiske 8arnison i byen
,cr'forsterktt, men blir utsatt for 8tadig öket press. Angrco mot Kohima er-
vist tilbake. ' De allicrte styrker i Arakandalen har hatt nocn frameang.
Japanske baser Då StillehaVsiiyene cr blitt kraftig bombet, Under et kom--
binert  oe  luftslag ved Karolinerne cr 28 jsphnske skip scnket og 160
fly skutt ned. Amerlkanerne tapte ingen skip, men 25fly.

Nyhetene tirsdag den 11 april kl. 19,00.a
Russland:.Russerne rY-kker hurtig ve;i9rOVer-langS-rtehuvet etter crobringen
'av Wessa, og general Malinovsky's styrker står ikke mer enn 150km fra Do-
naus munning.' Tyckerne og rumenerne flykter i vill panik og pröver å komme
oVer Dnjestermunnineen og setter ut i småbåter tross htiy sjö. Det russiske
.flyvåpes og 'skip fra Svhrtehavsflåten angriper uophörlig dc flyktende tyskerS
På-Krin har 4, ukrainske arme s:At ieing en offensiv over Perckop-cidet og er'
bret ArmCansk og rykket over 20km videre fram. Russerne står også bare
-frh Dsjanskoje etter å ha rykket over det dåtne hav. Over 5 500 tyskere og
rumenerc  cr  falt under kampene på Krim de siste dager. - Marskalk Konjevs
tropper har-brutt gjennom dc sterke tyske stillineenc langs Serct oe Soceava,
oLf.har nådd skråningenc mot Karpatene. Under framrykkingen vestover fra Bot-
osani blc 150-steder crobret igår. Konjcvs offensiv svinger nu sydover mot
Galati. Gencral Sjukovs offensiv inn i Rutenia fortsetter. Blandt dc
"tsjekkiske tropper som deltar cr også flyformasjoner. Tillintetgjörelsen av'
de omringede tyske styrker i Skala området fortsetter.  EA  )200
Vesten: 750 tunge hmerikanske bombelly eskortert av neSten 1000 langtrekken-:,
de jagerfly angrep i dae flyplasser og flyfabrikker i Midt Tyskland. I nattY
angrep 900 britiske bombfly mål i Frankrike og Belgia. Mobeitos var 'over
Ruhr  oe  Hannover, Samtidig mcd dc tunee amerikanske bombefly anerep  4
da3Middelstore amerikhnske bombefly mhl i Frankrike og Belgia. Under natt-
ens angrep ble det sluppet 3 600 tonn, d.v.s. krigens hittil stdrst& bom-
belaSt, Frh dette tokt savnes 22 bombere. Av dc 2-000 fly Som-angrep'-Tysk—
Land igår gikk 9 fly tapt. 12 tyske ble skutt ned, Dettc brineer tallet på
neskutte tyske fly på 3 dager opp i 252.
Danmark:Lederen av det tidliere danske nazistparti Fritz Clausen er av
TYsk -erne sendt til et hjem for alkolikere. Kan tjcnestegjorde etter opp-
låsningen av partiet veft et hospital i Tyskland, Her 2ors5kte han å 5re
voll mot en tysk sykepleierske. Han ble dbmt  hv  en tysk rett. - SabotasjeW.
i Danmark fortsetter. Lillebeltbroen er shtt i brann, og UFAls filmlager
er sprengt i luften i Kjdbenha,vn.
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