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Atter er 17 neramenn skutt.
De går inn i rekken
av norske martyrer, som nå er blitt så altfor lang. Deres navn
vil for de kommende generasjoner
ha en inspirerende virkning,
fremtidens nordmenn vil av dem 12.ro å kjempe og dø for det de
har kjær,
for landet og idoalene eine, for sannhet, frihet og
retLferdighet. Let er likegyldig Lor oss enten de som ble skutt
var kommunister eller ikke. Den danske politiker Christmas Møller
mintos dem i det norske tilieggeprogrdmmet mandag. Han kjente
flere av dem som iky,e kymm.unister. Vi'beklagerc,deres død og
fø3rer en oppriktig s3r2:e med deres prendo.
Deres død skal
legre OSS . noe .ved å
yi sp,re mange nordmenns liV. Tankeløst snakk og akryt iar aldri gagnet noe. "P.revære den-soAl når
det er det det gjelder, kan,tie."Vi skal også lære av de døde
ikke å Ed på akkord,'"Pen å arbelde for Norge, arbeide for fremskritt,
rettferdighet, humanitet, . Mot den reaksjonære, sadistiske nasisme.
Um de 1 nordmenn sier vi;
"De har vist oss det om igjen,
kan hende da det trengtes mest,'
at ogsa vi har.menn."
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østre Donetzområdet

er det hårde kamper. Cver-

a1t er kraftige tyske-motangrep slått tilbake. Flere steder ved
Kamantorskaia har skiftet hender opp til 6 ganger, men har alltid
endt mee tysk tilbeketrekning. Berlinmeldingen om at man har
drevet de russieke styrkene over Donetz har ikke noe med sannheten å gjøre. Tvertimot presr:es tyekerne hårdere fra øst enn"
Zør, men noen utviLling. av betydnillg i disee områdene har det
..k.k-e."
vært å notere. Vårbruddet vanskeliggblør bevegeligheten og
bliineppe overvuneet i komJtende 1,11,e hellur. De tyske fangene
her klager
over at det stadie, er blitt
mindre
rasjoner
p.E.a.
at forsyningene
er etaneet. Tyskerne unnlater
å tenke pa forpleininengene. D3 konsentrerer seg bere om a sette inn nye tropper..
Yest for Rostow er en tysk støttestilling og andre småsteder
?I'ebret.,
På Tamanha]viya
blir de tyske styrkene trengt stadig
etere sammen. 1 hubanoLiradet har russerne inntatt 44 tyske
befestninger.
Vest, for (Jharkow og Kursk er det russiskR
framgang.
Ruse,rne h.arerobr,t et vitig puhkt 70 km. vesL for. Kursk.
;ed Orel forts3tter de hårde
kempene.
Byen Kromi straks
vest
for
Ozel ir erobret.
Pa hidtfronten og nordover til Ilmellsjøen
-;rekk 2 tyekerne seg tilbake for å kommbi
sikkurhet bak Dhjeprengene
og forteettelsen ev disse fra: Smolensk og nordover.
'Eri-en
-Utsev er erobret. Tyskern
mistet
her 114 tanks,
og ruseern
%'..)k501 n bytte ...55
lekellotiver, 500 jernbaneveguer
og utallige
•
--agreaml'unisjon og materLull. .l befettede sbeder vest fer
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et t:er byen har rueserne inntatt
,=er Cioyr.t,
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Det ur erobret
r..300
km2 land. i dett
mrådet,
og russern&
ft,rtsetter
sør og vottever.
Ogsä i LL-mingradområdot
melar
russerno
om framgang.
Frodag
blu de førstu
airekte
jornbantog
LeningradMoskva kjørt
etter
den 1arige •avbrytelson.
Lirjen
blir
i midten
av manuden i fullt
brukbar
stand.
Russurne
oresser
pa helt
opp
undur Finnlands
grenser.
Tfmosjenko
ur sjuf
iur do hærene
som
har brakt
seirenu
frv Rsjev til
jtar-Russa.
Det'blir
meldt
at den 8. italiensk
aim
skal
vre
trulket
tilbake
fra østfronten.
Lens tap skal beløpe
see;
til
150.000
manT. Dun skal erstLttes
med pkyo fo1k.
En tror
Mussolino
har kruvd at tyskerne
først
skal befeste
stillingene
i
Hellas
beuro.
Luftkri.cen

i vest:
Serlin
har v.ert utsatt
for det hittil største
lufta,igrep
av britiske
fly.
Angrepet
varte i on time.
Det blu
sluppet
ned flere tuson tonn 4- og 2-tonns
bomber, og skadim var
uhyre.
Flygurne kunne se brannskjæret fra Berlin
da de passerte
3re:.on.
Tyskerne skjøt selv flore kvartaler i stykker for å
oerenso
ildun.
Under angrep
pa St. Nizaire ble det på
timo
alU ;pet aed 1.occ tonn bomber..Natt til unsdag var britisku
fly
.Wer
,,est-Tyskland
i mindre malestokk. Natt til
torsdag var
argropet
serli
rettet
mot Hamburg,
der det blJ gjort
storu,
ble Rotturdam
angrepet
av amerikansku
fly.
.0 så
natt
til
fredaz
blo vost-Tyskland
angrupot
av britiske bombefly.
Det blir
uttalt
fra-London
at man nå har nådd dut punkt
da akse. a:2-tenoikke vil være uten buLbeangrep en time i døgnot. I hele
fuoruar
L1.1(.;c1falt ikku.en unestu
tysk bombe over B11;,;land.
Midtøstun
I nord-Tunis angrep aksustyrker i bugynnelson
av uken, riex de blo slått.tilbake med store
tal),
og Onsdag var
....ugrepene
tilhet
av.
unere
blu dot 134 ny .1o1dt o1,1 heftige
kamper i nord-Tunis.. I byen Djedeida blo tyskurno ettornærkampor
gatone kastet tilbake. .1 midt-Tunis ur det iy alliert framgang.
ryskerno
og ibalieneie
ur drevet tilbake til.Gafsa soM er truet
med omringning.
L>ritiske
troppur har inntatt
Sbeitla.
Torsdag
det rrteldt
en'stor
britisk
soir'i
midt-Tunis,
tiktignok
•;',å bukostning
aV store
tapt
liessverre
gikk stedsbetognelsen.
tapt.
7od Sjiba=ådut
er 15•20:000 italfenerc innringet. harethlinjuh
sterkt prusset. Undor ,Iuftkamper ovur det tunisisku kamp-•
-4-radet
skjøt
allierte
fly nod 25 aksofly
og niste-p
selv 5.
er Santa Maria,
Siclia,
Musina
Nea.pel og
ndre..studor
i
dot torsdag,
utX,;.om...senking
a.,) 7 transi"rgskIp.
Melloni Scilia
og Tunis
ea alliurte
ily
senket
4 aksoskip.
På høydu mod Tuueriffa
fikk
britsk
kryssur
på on svær,
fullastet
tysk
darAper. Krysrunx
batun
i braun
$:ra for til
akter,
og mann6kpet
pa
skiet
til
bktene.
å_rodd.0
d.em da
var
tyke
ub=its
i
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Ww Guinua-OnrÈLdthar
d
lykiws
a22e_rikahk.,rne
si-rene
p; ti 1ii c tgjc r.. en.
p.uuÀ kns
i. Den
besto
av 12 tArnspertpk_kp
eg iL 1iiitøyor.
kenferanser
Jttr
med reddede
japaJ=
ia
to
biOÅ3
r man• ogsa klar
hva hvert
e1iUlt
-_ ::'1.1_!..t-25Y
heti. o hv2- det, nadee inne.
En'rlener
at
15.000
.fi4n.c).-gikk 1,,LOL,, L,LtL
41C;K:
yo
vord_ifutit.natrie:11,
fødevaror
p.sv.
bunns.
,L
55 ja.)a.L.sLe fly bL.. skutt, ned. 2
anieikaiisic.
er1
eg 3 -"coLbeiy
ik
taf-e. ever New Guinea
bl
ttIl1TL.
25 jakiansk:
• fly skuur 1,ed. '2.1d1ige,,re i uken ble
det ieldt
ri
ng av 5 V.ro,yri,etra-1Sportskip
i Stillehavet.
ble skadet.
Ogsa do hadde kurs for Nou Guinea.
Nar det fra
Toicic b1:!.r me1d.p at japaiwke
sjLstridkre.fter
og -ily bohersker
nerdlige
av , ,aloncnøyerio,
aL
or dc.:tue det .rene
oppspi.
Japanske
.
sort pr2<vde
skade Es:).1.,.:ggene a-cr nben •svære flybaser
i Elna
14yeblik.-1;elig
spredt
av kinesicke
og amerik,
. v.Lider
r.,
Liar,;•.-Ltt;

.
.
rinerainis.,ter
41exander ;nedoelto
tirsdag
Vedubatene
at •febrb.ar
hadde vært den beste
• r.. .u,leden. Dr-r
ånd
brakte
de. færreste
senkninger
av
Det skyldes
i1.
i ixis
ci nya spesialbrgdo
kervettene
son
tonkte
å i bew_fvne1ben
:,Ireatter.
Under helo Jsonvoitjeiiostori
il
•Tirnansk h
d. dlli.YtL
t'apt • 2 •kryssere og 10 destroyere
og noen fa andre
krigsfarter.
Også pa.andre
hasi har resultatene
vært gunstige.
Det
av
fr'd Ty.S'4.1and
at en stadig
st:LE;ende peSS1S1:1,3
L,',125r sog
Gje1dende
overalt.
Det blir
stadig
op-odlget
kop,-Inunistiske
sendiru
og komnunistishe
- ropagandanidlor.
Det tysko
iolk
ha:2 J-Jort
s
iortroli
ned at
allierte keLlaer til yaren, og nederlaget i øst o, tilintete1sess1aget ved
har gjort ende på resten
av
'-:F3kernes
nerver.
Den nye lov o total
krigsii'llisats
har bare
ot til å trykke toLtniiige
a i 2:&k1ar1di
er det ennå
'terre.
Der er tiangel
på organisas-jon,
o rasjenene
er anå.
Pa kjukan
har det vært sabotørL,Frupper
i arbeid,
del av anlegLot
ble sprengt
i luften.
Fra Stockholn
ne1dt at sprengni_ng:;ne
ble feretatt
ay 3 norsktalende
De blir
na ettersøkt
over hele
landet.
prengn'...ngene
skal
tter
de svenske -,-aeldingene
ha beVirket stans
•

[-:=V
to
1.•jt
ble koi

An6repet
pa Knabån no1vbdengruber
ble Utført
Mw,,kitof1y. F1yene gjennorte
oppga-ven
aort
tore eksplosjoner
og braimer.
Pa retur
ble
fra 3ela.
1 britisk
Ly gikk tapt.
er ingen
sikker
Iii3llifl
or,s, at

-4Nyhatene

lørdag_og

sønda&.
ssenVar
igjen
aalat
bombe:fly
for ‘;le allirta
natt
til
lørdag.
Da 40 minutter
bla det kastet
1L te-tonnsbouber
og tusanur
av brannog sprangbomhs.r.
Halo byan la en stun
opplyst
av en svær oksplosjon.
14 fly savnos.
Luarikanske
og
britiske
fly angrop
i dagslys
Brest
og Leriant
og forvoldte
store
skadar.
3 bo:lbafly
og
jaga/fly
gikk tapt.
Goabbols
har utstadt
on proklamasjon
til
bufolkningasa
i Barlin
hvori
han 1.1vnar da
stora
kravane
son stillas
pa grunn av da store
kkadana
som er
forvoldt
oa du stare tapana. Målet
for da britiska
flyune
natt
til
rradaa
var Hamm i v,est-,Typkland.
I dan sista
ukon har det
ikka vært tysko: fly ovor Eng1and.
I Fuatpassat
yr tyskarn'a
dr„vet
tilbake.
Ved
Gafsa rasor
dat svære kaupar.
Pisjong
ar inntatt..Bycn liggar
i Kanonanouradat.'
I det sørliga
avsnitt
har tyskarne
gatt
til
sværa anarap, mot dan 8. arma; ;1
da bla alatt
tilbaka.
Tyskarrn
hadac stora
tap. I et avsnitt
bla.21
tyske
tank
dolag.
Ingan
britiSka
tanks
gikk tapt.Nafta,
vost
for Tozp,
er arobrot.
1 4ord..tunis
har da tyska.angrepana
stiLt
aV, og da allierte
har også hor initiativt.
Ovar 500 fangcr
koa innpa,an
gang i
n(:)rd-Tunis,
og fangelairanc
soLi er opprottet
blir
snart
or små.
Porøvrig
har da alliarta
konsolidart
allo
sine orobrada
stillingor
i Tunis.
Seapal
ble angropat
i dagslys
lørdaa.
I fly
savnos.
Siden
1/3 er dot sankat
28 akSebatar
i Midaalhavat.
4 alliarta
transportskip
ar gatt
tapt.
450 km. av jernbanen
Moskva-a,likyi-Luki
ar
robrot.
Det blir
aaldt
om yttorligare
framgang
i Rsjavomradat.
4.sugaalvun
or ov,rskradat.
Ogsa vad Ilmonsjøan
or det ny fra.gang.
riansk
or nå ualat
for do russiska
styrkoha$
I Rsjawourådat
cr
20 bbodna
strøk til gQenarobrat.
Byan S'kjatsk ar inntatt.
1,.200
tyskare
falt
hor.
Tiallgera
var ct holt
ragimant
ttslattat.
2ussorne
stdr
nå 60 km fra Vjasme fra øst.
Ogsa fra sør trangur
u fram.
N.v. for Charkow har rues,rne
arobrdst
an by til.
I
:ol,atzolaradat
or det ny russisk fraaLgang aot vost.
Byon Taganrog
er halt
onringot.Dat
sola sinkar,oparasjonana
i Donotz er da
.sre og storc
tysko sakkostiningana
mellom da russiske
stilAnganc
og Donatz.
Da tysk:
troppanc
på Tauanhalvøya
har liton
:_angse
til
å nå tilbaka
ovor til
Kri.
D2 har gject
flare
:argjeves
forsøk.
''Pravda"
skrivar
at dot var også dan russiska
r:astuingsindustris
innsats
som gjoraa
sitt
til
å andra
balansen.
"..1yproduksjonen
er øket mod 65 % og ogsa tankproduksjonen
er
øc
betydelig.
Tyska aviser
skrivcr
ou
i Jugoslavia
at a.ppriarerne
drar fordel
av kaapena
i Russland
og nord-Afrika.
Dat
ir kja.,pat
helt
og tyskerna
har også har sino
*ailitæra
plancr,
uan dat tar tid a satta daal i verk.
I dan japanska
koavoian
scya4 bla ødalagt,
var
Dau var 136 allierta
fly som aikk
de'; 3 ,tryssora
og 7 dastroy.:re.
til
an.L':rap. Da ble bl.a.
møtt av 150 japansku
fly,
hvorav
102
ble saf't ut av bruk.
Vad Jalomonøyona
cr yttarligara
2 store
japansa
dastrejcIa
'adJlagb.
llitlr
har ryddat
opa blant
alarinon
i Norge.
Samtlie
adnir2lar
løst
ira sina
hvarv.
Tiat blir
oppgitt
at hela
kriaah
har kostat
Englaad 416 83 uirillans
størro
og
anhatar,
darav
5 slagskip,
cr dat Lybygget
G4i,
kzy.--3s,:r. i .'e.ee tidsrem
hankiD
Ct4
uhetor,
arstattat.
Jr

