
Nyhetene frf- London pr.mandag den 11. •pril 1944.

Russland: Den 4. ukrainske arme og det marinekorps som satte over Kertsj-stre
det har nå erobret så og si hele Krim med undtagelse av festningsbyen Sabas-
topol,  4aukrainske arme som rykker fram fra Simferopol står nå i Sebasto-
pols forsteder, Marinekorpset som rykker fram langs kysten har erobret Jal-
ta etter en omgående bevegelse og rykker 40km videre fram og står 3okm fra
Sevastopol. Det utkjempes harde kamper rundt byen, som under tyskernes be-
leiring sist holdt stand i 8 måned-er. Russisk artillori bombarderer havnen
som er full av senkede og kantrede evakuerinesfartoyer. Inntil sondag aften
hadde russerne tatt 4o  000  fanger, og vciene  Gr  overfyllt av endelose fande-
kollonner og krigsmateriell. Den tyske flyplass på Kap Chersonness er kraf-
tig bombet, - I6år ble framrykkningen på det sydligste avsnitt av fronten i  Rd
ma.nia fortsatt, idet store russiske kolonner sikk over Dnjostr N og S for
Tirasspol, og opprettet flere sterke bruhoder. 2  000  tyskere ble drept og
:mange fanger ble brakt inn. Den tyske motstanden Oker, særlig i retning av
Qhisinau, som synes å være russernes förste mål. General Sjukovs tropper
har erobret Tarnopol etter 5 ukers harde kamper. Tyskerne hadde 16  000  fal-
n6, og 24  000  fanger ble tatt, Russerne rykker nå vestover mot Lwow på det
meget gode veinett som nå står til deres disposisjon. Tarnopol er av Hitler
blitt kalt inngangsporten til Tyskland. Det ventes et tysk motangrep i av-
snittet fra Kovel til Stanislawow for å sdke å hindre en videre russisk fram-
rykking mot syd-Tyskland og Ungarn. Storc tyske troppekonsentrasjoner er ob-
servert. Fra russisk hold oplyses det at dc tyske tap på bstfrontenesyd-av-
snitt i tiden 1 mars til 15, april 11r vært 45o 000 falne oz fanger.
Italia: Lordag ble Trimiscli, 3km V for MInturn, på 5 armes hovedfrdnt, er-
obret. Ellers har det vært en aggressiv allicrt patruljevirksoahet både fra
Jettunobruhodet  oe  fra hovedfronten. Flyangrepene mot Donaulandene er blitt
skjerpet. Sondad rettet over 500 amerikanske bombcre eskortert av jagere
kraftige angrep mot jernbancmål i Torno Severin, Ö for Jernporten, og i Bra-
sov. Begge disse byer ligger på hovedlinjen vestenfra til Romania. ploesti-
csBucaresti ble også angrepct. Natt til mandad angrep britiske bombere Bu-
depest. Mandag angrep tungc amerikanske bombere jernbanemål i Soffia, samt

• flydelfabrikker i Beograd. Britiske sjdstridskrefter har senket 11 fiendli-
ge tartoyer utenfor Dalmatias kyst i lopet av 8 dager.Alle hindringer for dan-
nelse av et demokratisk styre er fjernet i og med at Victor 31Manuel trakk
seg tilbake. Badoglioregjeringen har innsendt sin avskjedsansokning til Vic-
tor Rilarmcl.Kongen har anmodet Badoglio om å danne en ny regjering på bred
basis, med hensyntagen til alle partiers interesser„
:Balkmn: Fly fra Midtosten har bomb:Trdert 8 havner i Edecrhavet i den forldpme
•trrfly gikk tapt. Fra karskalk Titos hovedkvarter meldes det at slovensko
'.friskarcr har brutt banen Ljubljana - Trieste og sprcngt 1 tog i luften. Det
1)a4gåret slag i ost-Bosnien, og friskarene har ergbret Ostikolina under har-
dc kamper, Herunder overga ct helt tsjekkesk kompani sig med hele sitt utstyr,
verigc: 2 hoyere funksjonærer fra det hemmelige svenske politi er kommet til

Ilelsingborg for å undersäke de nærmere omstendighoter-ved en forsendelse av
.25 000  tyske krigskart over Svcrisc som ble sittasctpå vei  til Norgc. Det
:harhittilikke vært noen kontroll med forsendeisene av karter, men da dct
lreiet sig om ct så stort parti foretok man denne gang on  undorsäkolse;
Detfjerne dsten: Iord Mountbattens hovedkvarter for rö Asia er flyttet til
h ey oCDCflhicFte styrker h:tr gått til motangrep i Mnmipurprovinson, do
'beherskernå hele Imphalsletten og har rigjort hele Dimapurveien.

land: Over radio er det sendt en adv n.rsel til befolkningen i Nordfrankri-
e  ogltlgia. Her heter det at befolkningen må nolde sig borte fra alle jern-
,anemål, da det i dekonmende uker må ventes cnda mer konsentrerte angrop.
hmland: Det finske svar på Moskvas reviderte fredsbetinselser vil bli over-
evert idag. I regjeringskretser heter det at man onsker å beholde kontak-
tmed Russland, og gjöre det bestc for å slutte fred,

land:Alle lagrene ligger ferdise til 1 forsyne de allierte mannskapor
mr-n  kommende store operasjoner. De er store mok til å forsyne troppene,



hele den britiske befolkning og de bcfridde land, Over  8000  matdepoter cr
ialt oprettet for bestemte områder,

Blokaden av offentlige stillinger.
I tilknytning til hva vnidligerer sk-i'bV-e-t—b-M-Ternifllokade, vil vi gjew
gi et utdrag av en artikkel i "Ldvokatnytt".
" Blokaden av offentlige stillinger ble busluttet vintcren 1943. Grunnen
den at Innenriksdepartementet hadde planlast en utrenskninsaksjon hvorved sm
lige gode nasjonalsinnede nordmenn skullc fjernes fra offentlig tjeneste.'
Likeledes ble det igangsutt en sjikands utskrivning til "nasjonal arbeids-
innsats" av samme fo1k. Det var ggnske klart at overfor denne situasjon
hadde man ingen annen utvei enn å gå til blokade avsamtligc kommunale og off
entligc stilltnger, Enhver som bryter blokaden gjör det mulig for N.S. og u
renske administrasjonen for gode elcmcnter. Dette gjelder såvel frivillis an
sbkning som bcordring,"
Det er fra N.S. hold sendt ut en falsk parolo som går ut på at man skal  så i
i ofientlige stillinger for å  ugjdre best mulig nytte for sig", Det cr dnsk
drömmer å tro at en nyansatt mann i den offentlige tjeneste kan gjdre bedre
nytte for sig enn den han sår inn i stedet for. De som cr avskjedit eller
senere vil bli avskjediget cr folk som kan sitt.arpeide, og vet hVa,dc kan
tillate sig for å sabotere "nyordningen". Grunnen til at dd må sjaltes ut
da også for at nasistene skal komme nocn vei med denne"nyordning". Det er
derfOr tomme undskyldninger og bevisst forsdk på å dekke den virkelige grunn
til at man tar en offentlig ctilling, når noen forsdker å påberopc sig
falske parole. Den er for opplagt falsk til at de kan være tale om god tro,

Nyhotene tirsda n.
eden 18. april 1944. K1,18.3o.Russland: De to russiske armeer på-'rrim-har lorenet 7erifldTt01 bebastopol og

gjör sig klar til stormangrep, Baidar på sydkysten er erobret. Dc russiske
styrker har under lynkrigen på Krim lidd meget små tap,og 2 inntakte armeer
er snart frigjort og står ferdise til å overföres til andre frontavsnitt, -
Bruhodet på vestsiden av Dnjestr ved Chisinan er utvidet, og russerne fdrer
mere mannskap og materiell over elva. Russernes trykk N for Iassy dker,
Italia:Fra frontene meldes om fortsatt patruljevirksomhet.- Fordelene ved de
allierte Pesettelde av Syd Italia begynner nu å vise sig. Det, britiske og
amerikanske flyvåpen stasjonert i Italia har en aksjonsradius på 12oo km og
når ikke bare langt inn i Tyskland og bsterrike, men yder russerne en kraf-
tig stdtte under kampene på Dalkan, Hver dag er det tyske kommunikasjonsnett
äg troppcsamlinger bak frontenc gjemtnrd for hårde allierte flyangrep stdt-
tet av det russiske flyvåpen, Således angrep enselske fly Plovdiv i Bulgari
tirsdag, mens russiske fly mandag angrep havnebyen Ga1atz. 2 bombere og 4j
gere gikk tapt. Bare 5o tyske fly gikk tapt, 25 av dcm ble skutt ned. Do-
nau er blitt minelagt på lange strekninger og et av Ungarns störste skip"
ning Elisabeth" er sunket som fdlge av en magnetisk mine.
England: Den britiske regjering nedla igår forbud mot enhver form for hemmli
diplotaisk forbindelse mellem ndytrale og allierte land og deres diplomm.ter
i Ehgland. Undtatt fra forbudet cr bare det russiske og amerikanske diplmm
ti. Forbudet gjelder også mot at fremmede diplonater forlater England. Det
oppsiktsvekkende skritt er tatt som fdlge av den smrstilling Ehgland ståri
idag like för de kommende store operasjoner, og de sikkerhetsforanstaltninge
som må tas i forbindelse mcd dem, mrk.0/350
Vestert: Britiske Moscitos angrep Kdln inatt. Det amerikanske invasjonsflyv
pen gjorde omfattende angrep mot mål i Kanalsonen. Miner ble lagt ut. Idag
angrep 75o svære amerikanske bombefly eskortert av over  l000  jagere mål la
inne i Tyskland, deriblandt Berlin området.
England: Den britiske regjering har utstedt forbud mot enhver oppfordringt:
streik eller lock-out i krigsviktige industrier, Forbudet er gjort med ar-
beidsgiverforeninger og de britiske fasforeningers fulle godkjennease.
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