
Nyhetene fra  London  pr, mandag den 24,  aprIl  1944. K1,19.3o.  

Itissland: Det har  bnre vmrt mindre kampvirkeekMhet på batfronten  i de siste
Tyskerne har  gått t11 angrep på de russiske stillInsene ved Narvat

Sen er blitt alått tilbake„ SU for Stanislau har tyskerne foretatt angrep mot
fie  ruSsiske linJens  uten hell ! De har angrepet med bölge etter  belge,  men  alls
,forsök på å 13ryte'gjennem er ålått tilhake,Under  fredagens angrep mistet tys.
Icerne 15oo mann og 68 tanks.  Ved brUhodene  ved  Kisohlnew  fortsetter russerne
I  konsolldere sine stillingere På  KrIm tortsetter  kampen om Sebastopol og den
mmenske og tyske forsvarsringen  om byen  tynnes stadig mere ut. Russiske fly
etter kraftlge angrep mot dc tyske og rumenske tropper og har også angrepet

flyplassen på Kap anersonness som  er den siste tyske flybasis pk Krim. Skipse
trafikken fra Sobastopol er kraft1g angrepet, 1  tysk  forsyningssklp, en
jirtiggående invasjonsferse  os  en patruljebkt ble senket lerdag. Sdndag ble
forsyningsskip i Finskebukta  sehket under  et angrep mot en tysk konvoy,
talia: Fra landfrontene intet av betydnIns å melde. Lerdag foretok alliertc
: y kraftige annrep mot Buouresti og Turno  ,Jeverin, n6 tyske fly ble skutt
'edmot tapet av 17 allierte. Snndag angrep en stor styrke amerikanske bombe-
lyeskortert av den stdrste styrke a.gere, som noensinne er sendt ut fra Ita-
1a, jagerflynabrikkene i Wiener Neustadt, Sweekart og Badfeslau i Oster-
4ke. Over loo tyske jagere fersekte å stenase angrepet, men 47 av nem ble
kutt ned. 12 bombere og 5 jagere gikk tapt. Allierte fly har ogcå utfört
grep på mål i Italia t  bl,a,Livorno, Genua, Parma,og jan Stefano. Mandag
tförtc tunge bombefly angrep mot jernbanctomter i Bucaresti og Ploott,
lkan; Tyskerne har begynt en ny offensiv i Montenegro, I Sanjak og Banja
ca området er nlle tyske angrep slått tilbake. Sabotasjen mot de tyske
ernbaner fortsetter. Banen Zagreb - Bcogxad er brutt på 7o steder. I Prij-
or området er 28 brucr brutt og flere troppetog sprengt i. luften, 103 gru-
'r i Kroatia cr ddelagt av spesielle sabotasjeavdelInger,
sten: koscitos angrep natt til lerdag liål i Ebln. Natt /1/ sdndag foretok

.er 000  fly fra RAF kraftige angrep mot Dusseldorf, Brauunschweig, Laen og
eim, Angrepet mot Mannheim var det kraftigste som hittil er utfört av

:sc1tos,  Da rekognoseringsfly fldy over Braunschweig 1 timc etter angrepet
ledet observert store branner over hele byen, 4a fly saknes etter nattens
erasjoner. 1 poo amerikanoke bomberc enkortert av nesten 1  000  jagcre har
retatt et konsentrert angrep mot Ham i Westfnlen. Andre fly angrup mål i
gia og Nord Frankrike. 54 tyske fly ble skutt ned, 31 amerikanske fly
kk tapt. Det har vært liten tysk virksomhet over Nngland, 1 tysk fly ble
tt ned. Natt til mandng foretok RAF angrep mot bl.a, Mannheim og sisnalde-
ter utenfor Brueelles. Mandag angrep  2000  amerikanske fly hvorav 75o svære
bcre flyfebrikker i Syd Tyskland, bl, n, Friedrichshaven og Munchen. lo3

Skc jagere ble skutt ned. Under et angrep på Namur ble  l000  godsvogner
clagt, Hver natt har Moscitos legt store mengder miner 1 fiendlig farvann,
kict: pct tyrkiske utenriksdepartement meddeler: På grunn av en uheldig
mu ering ble erklæringen om forbud mot eksport av krom misforstått. Ek-
'rtenskal bare stanses til Tyskland og aksestatenee mens eksporten til de
Aert0 fortsetter som fdr,
fjerne östen: Amerikanerne har utfört sine hittil stdrste kombinerte ope-
joner i det sydvestlige Stillehnv, inet de Iner gått 1 land på nordkysten
Eollandsk Nyguinea på en 25o km bred front, Landstigningene er foretatt
,kmbak japanernes forreste linjer, De behersker nå begec innscilingene
Hunboltbukten. Det var liten japansk motstand under landgensen og ameri-
erne mistet ikke et enestc av de mange hundreder av landgangsfartdyer. -
1erte fly har nngrepet den japanske flåtebnuis Truk, I Mnrshnllgrupnen har
rikanerne crobret ytterligere 2 koralldyer.- Den japanske offensiv i India
etoppet opp uten at japnnerne har nådd noen av sine mål, Impal er framde.
.på britisko hender  og  i Kohime området her briterne forsterket sine stillns
ern. På Arakanfronten er japanske angrep slått tilbake med store tap for
den,
land: Den russinke regjering har meddelt den finske regjering at  den  har
sig dens svar av 19.april til underretning, Den flnske regjering erklmr-
sitt svar at de russiske minimumskrav nv 26 mars ikke gir grunnlvg for
sforhandlinger. Russland anser hermed forhandlIngene for brutt, I de mo-
ierte kmv hadde russerne gitt nvkall på leie av Hange, og fastsatt krigs-
leerstetningen til et beldp som  sv-rer  til halvparten av den skade finnene
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har voldt, - Den russiske regjering har under forhandlingene med Finnland
stått i forbindelse med den britiske regjering som har godkjent den russiske
opptreden, Den amerikanske regjering er egså holdt underrettet. Times bet6g
ner det finske avslag som det rene vanvidd, men uttaler håpet om at en anner
finsk regjering som bedre vet å uttrykke det finske folks innerste bnske„vi
være i stand til på ny å åpne forhandlingene.
Bergen: Eksplosjonsulykken i Bergen skyldes en brann i maskinrummet ombord i
den hollandske lekter "Voorbode n som lå ved festningskaien, Lekteren var la
tet mcd ca, 15o  000  kg, dynamitt som gikk i luften ved en eneste eksplosjon,
kl, 8,41. Samtidig eksploderte en båt med miner vcd kaien og et bensinlage
på kaien rett foran Håkonshallen, Ti3 sammcnligning kan nevnes at den störs
enkelteksplosjon i Oslo var på 25 tonn og skadene i Bergen cr derfor langt .
större enn i Oslo. I Bergenske DamoskipsHelskaps administrasjonsbygning var
personalet gått i kjelleren, ien en flodbblge fylltc kjelleren mcd vann kg
mange druknet. Langs bryggcne ble folk dr,2.dd til sjös av flodbölgen, hvor-
vcd mange druknet. Nordenfjeldskes gård cr også bdel:gt, På Nordnessiden G
Nykirken antendt. Fylkesbåtencs administrasjonsbygning og de nærliggcnde hu
inntil Tolboden er brent ned, Frn Nykirken og ut til Nordnes ligger alt i
ruiner, Også husene sbnnenfor Nykirken og dokken cr brendt. Gasstanken
tet men ble ikke antendt. Den gamle Tyskebryggen sYr framdeles, men alt
utenfor cr blåst vekk. Dreggen og husenc nedenfor Mariakirken cr sterkt  ska
det, Bodene til og mcd Vaksdgl M•lle er brent og alt nedenfor Sandvik ogt
regate er ubebolige.
Tyskerne synes ikke å ha tatt lærdom av disse to ulykkene,men fortsetter si
vanvittige lossing av ammunisjon i vare byer, kloss opp til bebyggelsen.
Således blr det daglig losset ammunisjon i Oslo,

Nyhetene tirsdag den  25.ajril 1944.k1,18.3o,
Russland: StillstarinEfloiacne fortsetter. V-c1Dubno foretok tyskerne
enkelte angrep igh'D og erobret to landsbyer, men ble igjen drevet vekk, Og
SO for Stanislawow har tyskerne foretatt lokale angrep som er slått tilbake
med tap for angriperne. Russiske fly har angrepet jernbanestasjonene i  Lvie
og skip utenfor Sebastopol. 7 skip med tropper, 3 eskorteskip, 1 motortor-
pedobåt og flere ferjer ble senket,
Italia: Fra landfronten intet nytt. Allierte fly hax angrepet jernbanemål
Snt Italia og skip utenfor Livorno og den Dalmatiske kyst, Meget vellyked.
angrep ble utfbrt mot skiftetomtene i Ploesti og Buouresti, 1 flyfabrikk u
for Beograd ble også angrepet.
Vesten:Etter at flyplassene rundt Munchen var blitt kraftig bombardert  av
erikanske fly igår var engelske flystyrker på vingcne og bombarderte mili.
tære mål inne i byen. Dessuten var Karlsruhc, Dusseldorf og Ohambly, 30
utenfor Paris, samt andre mål i Nord Frankrike utsatt fa u  heftige angrep i
Store mengder miner ble sluppet i dstersjöen. 3o fly saknes. 250 amerikans
fly cskortert av store jagerstyrker angrep 3 tyske flyplasser idag. Noen f
fiendlige fly var over England inatt. 1 fly ble skutt ned. Offisielt medde
at store deler av bstersjben er blitt minclagt av britiske fly. Flere tysk
skip er sunket og over 30 skip,vesentlig svenske, ligger fast i Trelleborg,
På Rugen, i Danzig, Stettin, og Kiclerkanalen ligger også mengder av skip f
Svenske spesialister uttaler at mincsvcipingen vil ta mcgot lenger tid enn
vanlig da minene er av en ny ukjent type.
Det fjerne tisten: De amerikanske tropper som cr gått iland på hollandsk Ny
trifinea Lar hatt god framgang. Havnebyen Hollandia og 3 byer utenfor er ero
ret og styrkene står bare 8km fra Hollendias flyplass. Nederlandske styrke
deltar i operasjonenc g nederlandske sivile nyndigheter cr gått i land i
Hollendia for å organiscre ct hollandsk styre på öya,
England: All utreise fra England er stengt fra torsdag natt k1.24.00. Bare
reiscr som cr strengt nodvendigc i nasjonens interenr vil bli tillatt.
Nor e: Det viser sig desverre at attentatet mot angiveren dr, Ingolf Andres
ikke varhelt vellykket, Han ligger på Ullevål, og det er framdcles liv i

Vi takker våre lesere for dcn tillit de viser oss ved de bidrag  vie
dig mottar både ökonomisk og materielt, bidrag som gjör det mulig for oss_
fortsette vårt arbeide. Vi håper at vare lesere vil være oss behjelpelige
for framtiden å nå enda flere nordmcnn.

DU SKAL SENDE AVISEN VIDERE STRAKS DU HAR LEST DEN VÆR FORSIKTIG .


