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Nyhetene fra:ISnadon den 24.januar 1944:

Wo britisku og anerikanske styrker son gikk i land på
ltaliaà vestkyst lordag, har i dag sendt ut sitt første
koctelukIke mcd.beokjed om at De har inntatt byen Nettuna,
.som-ligger ca.50 km sor for Rona, Dettc er den første
.sielle angivolse av stedot hvor landgangen ble foretatt .
ie aillerto styrkor har mott negot svak notstand, e) har
nå fåttmtid. til å landsottc vtterligere styrkor. Enkelte
ferposter er nådd flcr kilouotor inn i landet, oz har vært
i kontakt nod tysko patmuljer, Åt landsettingen kom overrask-
icnide pa-tyskerno beviser ikke minst den ting, at de kort tid
i forveien ovorførte til Adrøatemhavsfronten 3 divisjoner

. P?:nerzrenaderer frn Rema-distriktet. En sweizisk Derliner-
lkerre ,endent konnenterer , Lag b.eLgivenheten med å si nt
tyske 'litmrkretsu stor betylning i denne aksjon.
iRoma tykkerne komme til L forsoke å holle for enhver
pris.-.-antidig blir landsettingen beteznet som- en prøve på
hva Wehrrenc:.ts effektivitet i tilfelle av en nlliert inva-:
ejon, o det beviser nok en grn at herredømmet i luften
bldirdet avgjørenne, Det meldes at italionSke pttrioter
stb:ttorde alflertc pf die hold; Italienske frisk,rer
brot således jernbnnen til Rom og forsinket en tysk mili-
trtranspott flere tiner. Samtid 4  sendor friskarenes radio
meldin:pdr til de alliorte on de tyske troppers bevegelser,
-transportor av materioll o,l. Fra 5,arnes hovcdfront meldes
-det at tyckurne har satt i .zang veldsomne metangrep. på ett
Eted er amprikancrne tvunget tilbake ovpr elven Rapide,

: b-ordfor Cassino har frivi131;oe frahske Etyrker Vunnet en-
del torronz, kiliErte fly har: vSrt i stadig aktivitet over
hphe Italrå, har bocWet jerhbanemål. flyplasser og havner

tyak .J -L2nsportcrtil onradenecsyd fur Ron hvor
outtin:2n feregikk. Ponteearvo vust for Cassino ble også

g7bembet: Under :.isse anrepers ble 11 tyske fly skutt ned,
deenv 8 i en luftkonvey  fra  Poreika til Italia. 3 allierte

• fiv  gikk tapt, Dt tyskE styrker i Italda Oppgis i da ti  å
været 14 divisjoner i deler av 2 divisjoner litt
lengor nord, oz 7 divisjoner i Nord-Italia,
lu4oS1avia forsøker na sterke tyshe styrkor  å  slå sez
gjennon for å ta byon Senj i Krmatia, ca.55 kn fra den
italienske grense. I Eosnia har de juzoslavinke styrker tatt
en mindre by. Det uttales i daz at utviklingen i Italia vil
:ctr mon noz at tyskerne i stedenfor son nå å nke sine styr-

: ker  tdd ang'repet på den ju iSaviske folkehmr, sansynligvis
vil se seg tvunget til å tropper ut av Juzeslavia.
Et komeunike fra Midt-Osten melder at tunge amorikinske-
bombefly har bombet hovnebyen Pireus vel Athen..Under Opera-
sjoncr over Middelhavot har allierte fly sonket 3 sailskip,
skutt to i brann eg skadet en rekke nndre. Fra disse og_andif
re Owerasjoner savnes dot 2 allierte fly„.
213TPRORTENt Russerne fortsetter sin voldsonere offensiv i .

'taningradonrådet, og rykker na fram over en .80 kn.bred front,
Russernq har nå fire hmrcr son rykker fran, de nærner

stadde det viktize vei-oz jernbaneknutopunktet Tsjudevo,
sem- de etter dagens meldinz bare er 6 km fra. Det meldffle om
voksonde tyske tap. I leningradavsnittet har de lepet av.
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10 dager hatt et tap på 25 000 faine oj zer enn 5000 fanger.
Vest for Leninjrnd har russerne rykket ytterligere fran.
I demne sunrnnhen a nå nan se den forordning som i dag er
sefldt ut helsini on at det sknl bygges bonberon over hele
byea. han sur ned bekynring den tid i nnte son vil følge,
etter don voldsorrB ruesiska frangang i Nord-Russland.
Borlin d-wronner i dac nye tysne tilbaketog vest for Novgo-

a.,  J Midt-RussluriA hnr rnssernu erobret byen Rodina, som
14 km innenfor den nolske 1039-grense.

Jon meiziske avis La _sse antyder i en artikkel nylig
ot er.meget son tyder på at tysk•rns vil koare til å
matte  n'okke sin styrker ut. av Ruseland, og ct de da vil
onicLo etablere en front i linjen 2stersjøen-Kgrpaterno.

Earol  flå  n servor vil muligens kunne tving2 tyskorno til
113,J  e) 4.ret, men dette d11e være 4 ubsolutt . desperat forsok,
da rus,urne i scnne eyeblikk ville få full kontroll over de
ramen2::e oljeforekonster,

uncrikanske bombefly gngrep i dag nåri Vest-TySklandt
Nerrac-e unkeltheter frrelig&er ikke 0  I natt ångrop britiske
o am.riknnsko fly nål i Vest-Tyskl a nd, Nord-Frankriks og

og.1n ut ninor i fi•ndtlig farvcnn, Santlige fly
;oladte nskndd Samtidij moldes dot at Oudel norske

und.r et taktnover Nord-Frankrike skjøt ned 3 Foeher
Wulf 190-ntun egne tap. Det•førsto nv de tysko flyene styrtet
nud i. flarner, flygeren i det annet hoppet ut i fall-skjerm,
og det tredjo begynte å brenne dc det styrtet.
Ifelge noldinger blir det nå ovcerført maskincr fra fabrikker
i.2cien tiJ erstatning for de som er odelagt under bombingen
nv dn tyske industrisentra. Svenske verksteder har nektet
kv.Otd de siste leverin:ter ev stalplater fru Tyskland, sem med
nunsyn'til kvalitet nå er sterkt forringet. De tke stålverk
nar t aLdd ster skade under luftangrepene, o resultatene blir•
ott2rUvert tydelige nok, -
Znc 1r  P;jorne østen moldes det em fortsatt nlliert framgan&

n_ides det ct den japcnsko utenriksuinister hcr av-
od på en aksemaktkonerdnse cJilcm Tyskland:

Japan, for å drofte etterkrigsprotlener. Han uttalt
ne gn. ert at disse tre L.ad dkke hadde n0en felles iuteres-
ser ‘ tr krigeni -
Over rlin neldes det at Edvend Hanch er nvgått ved doden
Oalo, - Blant de fan t;er som den 7.janttar ble sendt til Tysk-
land var skuespIllur Haraid Sahwerzen sekrethr Vilheim  Bøe
og Sarrsborgmannen Johnn Knrloen Klevfoos.
Sekrutwr Karl Martin  Krnnel 7  onm i den siste tid ned glod •
har gatt inn for sine oppgaver sun furnann i det hye såkalte
Norske Studentsnmbrndat, bar uå hostet lonben for sin møye,
og Sr blitt stopsndint, Da dsn aue: son ble stillet til hans
rådighot inidlertid bio ntnflut fr ornu, ble det foretatt
en helt qpesiell ekstrnbevilgtint fen- farralet. Enn skal.nå
reise til it-jbenh-vn f2r å "sixere d  fltt. og under hanS
fravner:vikgricrew Ter Breion svn Loreseta! '
Gla'ss-skaden på Univer-ijtt.ts:nillatt itter uksplosjone-
ulykken visor seg  a  kr,362 000 i repurnsjonson4k.
2700 n2 glass var sdaingr, - Torannkrdan vedttianaltaatret
or anslått til kr.250  JC,0  000 fallerjidlys..
anlegjet‘ Materialer Ci ref ruesjp:aan aar ikke skIffes UtOn
tysk tillatelse, çz dtune  ture:i5Ten  onun :
Vf.advarer mot ssntral wittitn  v2o Efles nek. Verksted4 gg
hennes nann, vaktnann VJcïar.  r  ur lyttek aV
alle nantaler og»rappertrer. P.ier -

A 1- t for Not2; senl.


