
Nyhetene fra london_pr. torsdag den 2o, april 1944 k1.19.o0.

Russland: Tyskerne har nå satt igang sitt lenge ventede motangrep og S for
Stanislawow. Angrepone fdres med stor styxke og det utkjempes voldsomme slag.

• klle tyskernes forsök på å bryte inn i de russiske stillinger er slått til-
' bake. Lwow cr kraftig bombet av russiske fly. Troppe-og oljetog ble satt

ibrann. Lenger syd. har Konjevs troppertNord Romania gått over elva Mol-
. dau, Dr russiske bruhoder N og S for Wiraspol er forsterket. På Krim er Ba-

laklava S for Sebastopol erobret os skaget om halvdya er gått inn i sin siste
.• fase, De tyske stillinger er under en uopholdelig trommeild fra det russiske
• artilleri. Tallrike båter er scnket under evakueringsforsdk og to transport-
• skip på tilsammen 7  000  tonn er bombet i scnk. Svartehavsflåten leuer mi-
:ner utenfor havnen og beskyter kysten med artilleri. Blandt de skip som del-
. tar er krysseren Kroonyj Krim som tyskerne påsto å ha senket for to år siden.
Italia:.Fra landfronten meldep det at 4 lokale tyske angrep er slått tilbake
VZCiio og  at allicrto patruljer er meget aktive på alle frontavsnitt.
Den voldsomme allierte flyoffensiv mot de tyske forsyningslinjer  Då  Balkan
fortsettox. Britiske fly har minelagt over 65okm av Donau, fra Budapest til

Tet godt stykke forbi Bukarest, Lll gjennemgangstrafikk og troppetransport
Hpå  elva cr stoppet. Aksjonen.har ikke mött noen motstand fra die Luftwafle,
•bg over 17 stdrre båter er blitt odelagt på elva, Videre stötter det allierte
)2flyvIpen i Italia marskalk Titos operasjoner, Innbyggerne 1 Zagreb er op-
fordret til,å evakuere Som fdlge av de siste angrep. Flgplasser på Kreta og
skipsfarten i Euerhavet blir ogoå stadig angrepet.

Et samarbeide vil nå bli bpprettet mellem friskarene i Hellas og
os  representanter vil bli utvekslet.

Vesten: I de 36 timene som gikk forut for onsdas kvell var over 5  000
-er c y over Nord Frankrike, Tyskland og Belgia. Voldsomme angrep ble ut-
idrt mot jernbanemål og befestninger i Nord Frankrike, på en natt ble det
.kastet over 4 noo tonn bomber. Tirsdag matt angrep 2 000 britiske bombefly
-og jagerc Berlin og 6 andre byer i Tyskland, 1  000  amerikanske bombefly es-

kortert av  l000  jagere anerep onsdag formiddag jagerflyfabrikkene og flyplas-
per ved Kassel og Ham. I Kassel fikk alle bygningene i Fooke-Wulf flyfabrik-
leene fulltreffere og det ble ejort store skader. Like effektiv var bombingen

dc andre fabrikker og verksteder, Under disse omfattene operasjoner gikk
5.0 fly tapt, det er 1% av de aneripene maskiner, 36 tyske jagere ble skutt
,ed,Noentyske fly fItiy inn over England onsdag. 14 av dem ble skutt ned.
• rkiet: I de siste krigsår har eksporten av krom fra Tyrkiet til Tyskland

a ig fltatt, mens eksporten til England er meget liten. Krom er et meget
iktig metall ved hcrdine av stål. I offisielle britiske kretscr har man
jpekt at dette forhold bare fdrer til en forlengelse av krigen, og i forrige

:6 henstillet regjeringen med billigelse fra den amorikanske regjering Tyr-
H'et om å innstille eksporten til Tyskland, eller bringe den ned på ct mini-
, • Torsdag meldte det tyrkiske ntenriksdepartement offisielt at fra og
pdi morgen er all eksoort av krom til Tyskland innstillet - Den tyrkis-
i regjering har holdt tilbake de 2 rumenake passasjerbåter "Transistrien" •
: "Bessarabia", da de skulle gå fra Istanbul for å evakucre tropper fra Se-
IStopol.
Tt fjerne 0sten: Den britiskc flåte har foretatt sin förste store offensive
Harasonira Det indiske hav. Store styrker alliertc bomberc og jagorfly •
:rep den japansk okkuperte basis Sabang N for Sumatra, o8 flyplassen Lan-
:på Sumatra, Det ble voldt store skader på hangarer, verfter, barakker,
på et elektrisitetsverk i havneområdet, 2 japanske handelskip ble sterlct
det og 2 torpodojagere satt i brann. Flyene kom fra hangarskip aom var
kottert av slagskip, kryssere, ubåter og mindre enheter, 1 fly gikk tapt,'
..japanske fly ble ödelagt. - I India har britiske og indiske tropper slut-
op med de styrker som i noen dager har vært omringet ved Kohima,
da: De canaliske flyskoler er nedlagt etter å ha utdannet over loo  000

:gere. Behovet for flygere er ikke longer så stort som fölge av at tapene
:Mindre enn ventet, og utdannelsen overlates derfor til de britiske og am—
kanske flyskoler.
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Oslo: Henrettelse: Dr. Lagolf Andresen er skutt etter å ha vært dömt a
renderjordiske norske tomstol. Ingolf Andresen som var en av våre fa
ligste angivere, har drevet sin virksomhet i flere år, og har ikke undse
sig for å delta i det illegale arbeide for senere å angi de han kom i ko:
takt mcd, 'Han har således i flerc tilfelle "hjulpet " folk som skulle •
Sverige.

Til deg  "som vil gjdre noe",
Daglig hörer vi, særlig unge noFImenn, si at de vil også ilvære med", de  1
gjdrc noc for Norges sak. Dc mencr da oftest å være med ved distribusjoi
av illegale aviser, hjelpe til mcd flyktningstransporter, med sabotasje,c

Ikke alle kan være med på dette arbeide, og det trengs heller ikk(
Men alle kan allikevel gjdre sin innsats for landet på et eller annet vi:
Det kommcr i förste rekke an på at vi a 1 1 e gjdr det vi kan, at vi ldi
i flokk. D a oppnår vi de störste resultater,
Det er sendt ut ingc parolcr i ldpet av okkupasjonstiden. Og her har a]
nordmenn sin oppgave, De for eksempel på A.T; Den norske hjemmefronts 1
elsc har bcordret streik mot A.T. Hver ung nordmann som berdres av denne
parole har her sin store oppgave. Oppgaven krever ofre, men hjommefronte
venter at ordren blir utfort til den ytterste konsekvens. Dettc cr disse
unge nordmenns störste oppgave.
Mange nerdmenn er tvunget til å arbeide for våre fiender, direkte eller i
direkte. Alle disse har ustanselig anledning til å sabotere arbeidet,
Fabrikkarbeidere: Arbeid langeommere, sett ned produksjonen, Kontorfunks
nærer: Lag kaos i organisasjonen ved stadig utsettelse og forsinkelse. B
driftsledere: Unnlat å sende personalopogaver til arbeidskontorene! For
alle gjelder dets  å trenc sig fysisk så de kan være med å kaste våre fiend
ut av landet i den avgjdrende time. Si ikke "jeg vil gjore noe", men arb
.så du kan si til deg selv "jeg gjör hva jeg kan:". Alle kan gjdrc sitt,
.enn aldri så lite blir det et nytt ledd i arbeidet for vårt felles mål: N
ges frigjdring.

Nyhetene fredag. 21.april. k1.18,3o.  

. Russland; Russiske tropper har slått tilbake tyske aagrep mot-det russisk(
bruhodet S for Narva,  2000  tyskere falt under disse kamper. Russiske fly 1
vært i aktivitet over EStland og Lettland• De tyske motangrep S og Ö for
Stanislawow er slått tilbake. I området mellem Stanislawow og Tarnopol hal
russerne bedret sine stillinger. Det er nå storc oversvömmelser i Dnjestr
og.Prut og tyskerne håper at dette skal sikre deres flanke mot russiske oi
rasjoner. Russisk artilleri bcskyter Sebastepol, Det cr anrettet store skE
der i havncområdet. lo skip er senket i ldpet av de siste ddgn, Andre skil
er sunket i mincbeltene utenfor bycn.
Italia: Det har bare vært patrulje og artillerivirksomnet på landfrontene,
II=Te fly utforte  2000  utfallsflyvninger igår og angrepbl.a. mål i Ven(
dig, Livorno,Ferno, Ancona og Firenze. lo tyske fly ble skutt ned, 8 alli(
te fly saknes, de 6 politiske particri Italia har erklært seg vi]
ig til å stotte den nye Badoglioregjering og delta i regjeringsdannelsen.
Vesten: Over  2000  britiske og amerikanske fly angrep igår jernbanemål i N(
frankrike, Inatt angrep lloo britiske fly jernbanemål i Köln og de besatt(
områder, bl,a, Ottigny, i nærheten av Bruxellese Lens ved Pas de Oalais ()
le Chapelle ved Paris. Moscitos angrep mål i Berlin og la miner i. fiendtl:
farvann, 16 fly savnes etter nattens operasjoncr. Britiske og amerikanske
jagerbombere og mellemstore bombere utförte et kraftig angrep på mål i Noi
frankrike idag. Angrepet ble etterfulgt av et stort antall svære bombefly
som-utförte meget konsentrertc angrep. Operasjonene i det sistc dögn bete
er en rekord idet det er utfdrt tilmmen 5loo utfallsflyvninger fra base]

Storbritania og Italia, - Beaufighters angrep skip utenfor Holland og sl
det et eskorteskip og flere små fartöier, 3 tyske fly ble skutt ned over
og NÖ England inatt.
Bergen: Vi-har ennu ikKe mottatt noen lokale rapporter fra Bergen,men if6]
ge svaske meldinger er Håkonshallen nesten i grus,Mariakirken og Valken-
dorfs tårn sterkt skadet og deler av Tyskebryggen delvis ödelagt. 43 menn(
sker er hittil meldt omkommet.
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