
—Nyhetene. frklondon_pr. torsd ing  den 13 april 1944,

Russland: På  Xrim  går nå  to  k  tyake og 7 rumenske divisjonor sin tilintet-
: irFeTaflmdtes  De  russtske  styrker som erobret Kertsj står nå i utkanten
av Feodosia. 2 000 tyskere  ralt  her og mange fanger og et stort bytte cr
tatt, 4, ukrainske arme som rykker inn på Xrim fra Perekopetdet,har crobret
Dsankoje og framskutte panseravdelinger står nå I utkanten av Simferopol.
Deflyktendc tyske kolonner blir utsatt for hurdc angrep fra kamnfly. Svar-

' tchavsflåten ligger klar til å hindre et eventuelt forsdk på å evakusre halv-
5ya, General Lalinovskys styrker rykker fra Odessa nå en 100km Dred front.
De her nådd Dnjestr og står like ved OvidopoJ,, overfartsbyen ved Dnjestr-
roveret. Do tropper som inntok Tirasspol har gått over Dnjestr og rykker
viderc mot Prut, - Marskalk Konjevs ntyrker står i utkanten av Iasi os nær-
mer  sigUnj.sinau  fra 3 kanter, Vci og jernbaneforbindelsen til byen er brutt
• fra Ö og V,60km fra Iasi har Konjcvs styrker inntatt Rascani under franryk-
• ingen mot 0a/ati åpningen.- Tysicernc har brutt inn til reatenc av de 15 om-
ringede divisjoner i Ska1z området og gjenerobret byen Berczacz. Russerne
har gjenoptatt offensiven i dette avsnitt og tatt endel steder. I de siste
10 dager er i dette avsnitt  26 00p tyskere drept og 10000 tatt til fange.
Dadentyske undsetning kom ram til de omringede var det bare 10 000 mann
sigjen. Natt til onsdsg angrep russiske fly oljeanleggene i Konstanzos
hmeområde. På det nordligste avsnitt er Die Luftwaffe som opererer med
store stvrker fra Finnland, tilfdyd store tap,
Italia:Victor Ebanuel har gjennom kringkastningen mcddelt det italienske
TO-DriThan vil trekke sig tilbake fra det offentlige liv,og overlate sine
funksjoner til sin sönn Umberto så snart de allierte har inntatt Rom.
Xongen har trådt tilbake for å fremme den nasjonale enhet i Italia, og er
enfälge av de'krav som flere italienske partier har reist. Lederen for
alet liberale partis grev  Svortza,  har uttalt sin tilfredshet og sa at kon-
genhar latt sparsmålst om monarki eller republikk stå åpent til etter at
'tyskerne cr drevet ut, ved bare å trekke sig tilbake uten formelt å abdi-
psre, -Fra frontene  moldes  bare om patruljevirksomhet.- 500 amerikanske
bembefly angrep igår Wiener saeustadt og flyplasser i österrike. Storc bran-
ber bröt ut. 28 tyske fly ble skutt ned, 9bombere og 2 jagere saknes, Buda-
est og byen Gyor på  banen Wien  Budapest ble også angrcpct.  Eh  rekke 2
onns bomber ble sluppet mot sktftetomtenc som var fullpakket av jernbane-
_teriell. Ialt tapte de alliertc 14 fly igår, mens 31 tyske ble skutt ncel,
.s en; Under tirsdagens angrep mot Nordöst Tyskland hvor  800  tunge bom-
ere og 1  000  jagere deltek, gikk 64 bombere og 16 jagerc tapt, 126 tyske

ble skutt ned, Natt til onsdsg ble det rettet et kraftig angrep mot
:Ohen, Det meldes at det i ldpeg av de 4 sistc dager har vært lo  000  alli-
:te fly over Tyskland og tyak okkupert område. 12  000  tonnimmber ble kas-
t. 45o tyske  fly  ble seat ut av spillet. Torsdag angrep boo svære ameri-
. skebomberc eakortert  av  l000  jagere 4 mål i Bayern: Flyfabrikkene
Wgsburg, Oberpinfonhafen og LechTelt og kulclagerfabrikkene i Schweinfurt,
morgentimene ble en rekke  mål  i Belgia og Frankrike angrepet deriblandt

og Gaarlerei. MasottoS angres inatt Osnabruck,- Eri uttalelse ble gitt
jiondon idag angående minelignIngsn I fiendlige farvann, I 16pet av kri-
ner det  gjort 13  000  atflyvninger mot fiendlige farvann, og en regner fned
'1  million tonn fiendliEG tonnaeje cr ti1intetgjort på denne måtc, Minee
en pr, natt har ofte oversteget den bombelast som ble kastet mot Eng-
på ct ddgn under de tysks storangrep.

'tand: Utenriksminister Trygve Ite, på vegne av den norske regjering, og
effiLlohan Beck-Frit; på vegne av den svenske, underskrev torsdag en
elsavtale 1  Iondon. ivtalen gjelder ordninsen av betaling under gjena

'ettelsen av den ökonomiske forbindelse me1lom de to land etter krigen,
offisielt hold oplyses det at de to regjerisger i den siste tid har dräf-
tetterkrigettans- hjelp til Korge, Den svsnske regjering cr villig til
e Norge en kreditt som svarer  ti/  den  sammenlagte verdi  av norske be-
llinger i Sverige, etter at disse er  godkjent  fra svensk side, Avtalen
atter först og framst matvarcr, fra, jern eg stÅbmwer, maskiner, motor-
sg trevarcr.Sh del av varene er alt bestilt hos de svenske ekseertar-
' Vareutbyttet akal ta sikte på en snarlig gjenoppbygning av det norske
jogsliv etter krigens  slutts  Dc to regjeringer har uttrykt gjensidise



önskemål om snarest å gjenopta den tradisjonelle handel mcd varer som tid-
ligere er utbyttet mellem Norge og Sverige, -
Under avatemning har de engelske grnvearbeidere med 51P 000 stemmer mot 97
too godtatt regjeringens 4 årsplan for regulering av gruvearbeidernes lönn-
inger.
Norge: For en tid siden ble 4 nordmann hentet i Dålsfjorden i Finnmark av
en russisk ubåt. Det viser sig at de 4 var stedets nasister og beryktede
angivere, - I tillegg til de 16 sporvogner som tyskerne har tatt fra Oslo,
er nu 6 sporvogner og tilhengere sendt fra Trondheim til Tyskland,

Den Xvinnaige Arbeidstjeneste.
Foreldpig skal iår 2  800  norsW -P-iker-innkancs til AT. Piker av årsklassen
1926 som ikke tidligere har fålt skriftlig innkallelsc er opfordrct til å
melde sig til sGsjon den 26 og 27 ds.
Vi benytter anledningen til påny å understreke at ingen norsk pike må gå inn
i den nasistiske arbeidstjeneste. I Fritt Folks nyttårsoversikt hevder:na-
sistenc selv at AT's oppgave ikke barc er å virke fysisk styrkende og hjel-
pc det norske jordbruk, men i en enda hbyere grad å opdra den norske ungdom
til å forstå den nye tid, og å gi den en "nasjonal opdragelsen.
Ingen norsk pike möter derfor på sesjon til KAT. den 26 og 27 april, og må
heller ikke i framtiden möte fram, hverken etter personlig skriftlig inn-
kallelsesordre eller etter noen opfordring gjennem landets aviser,
Vi vet at den norske pike selv fo:'står at hun må holde sig borte fra A.T.,
og ingen foreldre må grunnet frykt for fölgene tvinge sin datter til å bry-
te hjemmefronten.
Husk, en samlet front er en sterk front, Det finnes ingen undsKyldning
for a möte fram til kvinnlig eller mannlig A.T. Parolen er gitt av den nor-
ske hjemmcfronts ledelse etter alvorlig overveielse, og kan ikke (Uskuteres..
Derfor: STREIK MOT A.T.2

Nyhetene den 14. april kl. 18.3o.
Russland: Den russiske  orfr x-fs-iven p Kii-MTOn-ifeffer i hurtig tempo. Russ-
erne har nu over 3/4 av halv5ya besatt, En dagsordre fra marskalk Stalin•
bekjentgjör at  havnebyene  Fcodosia og EWpatoria er besatt av russiske trop-
per og at russiske dtyrker har inntatt Simferonol, hovedstaden på Krim.
I löpet av Krimoffensivens forst 5 dager er det tatt over 20 000 tyske og
rumenske fanger, GueriIjastyrker er stadig i virksomhet på Krim, og tok
den tyske overstkommanderende i Simferopol til fange. I fölge ubekreftede
meldinger skal de russiske styrkene sOm rykker fram fra Kertsjhalvoya ha
forenct sig med den 4. ukrainske armes styrker på jernbanen rtllem Dsjan-
kojo og Simferopol, Russerne rykker hurtig sydover fra Simferopol i rGt-
ning av Sevastopol, som er den enestc tyske havnen som er igjen utenom Jat
ta. Adgangen til Jalta cr sperret av russiske gueriljastyrker. Tyskerne
ssmler småbåter i Sevastopols havn for ct evakucringsforsök. General Ma-
linovskys styrker har fortsatt framrykkingen mot Romania og har erobret Ovi-
dopol, endepunktet for ferjen over Dnjestr. Ved erobringen av denne by er
hele den ukrainske kyst renset for tyskere. Ved Iasi og Chisinau fortsett-
er framrykkingen.
New York: Den amerikanske marinchinister, oberst Knox, meddeler at det er
senket over 2oo fiendlige ubåter i de siste 12 måneder,- Tonnasjesituasjon-
en i England er nå så god at en av Cunardlinjens direktdrer har foreslått
at man skal legge om produksjonen ved skibsverftene til bygning av passa-
sjerskip.
Det fjerne ten: Et lokalt japansk angrep vcd Imhal cr slått tilbake,
137-1519:ilWeTstITITinger i Kohimaområdet er bedrct. Kraftige flyangrep er
utfört mot Hollandia på New Guinea og mot Kurilene. Nesten hele New BritWl-
ia cr nå på de alliertes hender,
Romania: Kong Michael i Romania har frasagt sig enhver befatning mcd gene-
TET-Månesous ordre til den rumenske hær ona å fortsette motstanden til
sistc mann,

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


