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RUSSI.J.N5: ieesserne bsr.vunekt en *viktig seier nordvest for
'Et searkemmYnike7' i dag morgs at general.ChukoWs tropper hee
,seg gjennrm et kraftig forsvarssfuûem som tyske dagserdren seM

Strauss-linjen, Det har -Tiært kreftige ksmper i dette og rcsten
5c,,-oeo tyske soldater ble drept. -227 tyske fly ble ødelsgt,
rykningen glenerobret russerne 161 bebodde strøk, Byttet scm bJ,e, en• •

fattet også 7o tanks, 162 kanoner over 11c- motrkjøretøyer, Det ,Lee
forsvsrssyctem bestod av en rekke (sterke stillinge som  var  av
piggtråd eg et innviklet nett av skyttergra-ver..  De  tyske trepp.e- n-dee
ordre fra Hitler oM å holde disse uansett bva det koee,:-
Den tyNke kringksster hsr forklart at Starsja'Russa Vtazrn, Che''
andre befestde byer inngår SOM ledd i deres plan om en forsyrsT

man kan forovere seg fra a,11e sider og også, kan angripe fienden

hyle de  blir forbigÅtt, - "Times" militære sakkyndige
.den russiske bjern etterbvert tillntetgjor dtsse sttllingar. :Der
var Juchnow som ble erobret f-r over en uke stden,
befestede stillthaer vil bli de vanskel.ige forsynings1Inier
stadig angrepet -v av regulære trcpper sem
friskarer: Det tycke slsekipet "Tirpttz" befinner ses
farvann etter fersøk på 110 Sterbritsnnas
jer ir bnit kvoy,scmyr å vel nordover

punkt angrer e,-,  kommet godt o7 vel1 til,en reesk
-havn. Br2Itiskc ITirpitz".med det samme de 1ed ut

av ar terpedofly til angrep Dee

.var  Ile1t -e relltater sv angrepet, men da man sist
så "Tirpit7'1 var  der  t'llbuke tll norskekysten beskyttet sv et tete
røkteppe.  - e "fl-Itis.ke f:17 :-seeLes fra disse :rnerasjoner. Den beitieks ms-

.  rines  flyvåpen  vii P,nsrt si pcOLtTrt , med . en ny type t-rpedobombefly
,mye ra'skere en lanpt. st'orre -olegkrs.ft enn de som nå brukes Den

britiske  merinfml_nister Medelte i går st msn nå har'gått i gar.1 med pre-
duksjonen av "isse Et snnet tillegg til den en9:Qlske  1-2E,:rino

et fartøy som er.en rhellomtinr, mel1em en destroyer og'en metorto.rp:',10b.,
Den går,under nsvn av 2L-båten. -

NORGE: De- britiske presse kommenterer idsg.utnevnelsen sv V;e-Inelm

Hanåteen til sjef for forSvarets overkommando, *Det blir understree<ee
utnevnelsen er et nytt eksempel,på den alminnelige tendris nos
strker å la ungdommen slippe i høyere Militære sti11/-1,3,er 'Jenerel

Hansteen er bare 145 år gammel, Hsn emtales som en mann me-: 
urokkelig og pågående; men aamtidig lun og rolig. "Daily Tele
stor  vekt på at hon Norges-in:Ilitrattasje i Helsinki og såleclis. ,
lakttå på nær hoId den finsk-russiske krigen i 1939-4o c4-z — .

hans utmerkee:e egens:wper bltr het og hold'ent anerkjent sv dE
dtplemater.sum vsr i 'Finnland, .

DET FjERFL ØSTLN: Auotralske .bombeflhar angrepet
på Ny Guines. De bombe't fiendons flyplssser, ødela by
mativarer.— i)issC ::.repcne  likc  etter et 'vellykk,A

ke Skip: -" ot-ttet av svmr(- amerikensk eeee.(( l'or-
bindelne mf,-1 ,T,:r1Kanske flp spilte , uttaler
tet havna i Salsmeee.,

panske skip.  synkende tiand, 4 hl satt i breit og el oeLe
satt pålrun- enske  fly  kom v(.1berget tilbake,
med r,°ført japsnske skip kcm'ieil ln-

gen over ;- iri.-etssjoner-cm et en lerensk.,- iefasjor-,o1.:
flåte er enrsby, hovedstaden
Byen  ho r p"  o  r cv. bktylilig streteisk vikt1 .2:het for
japanernE, du n b, mEllom  Ny Guines og eustrslis

en fra h(tc-_ dr..t st d,t c(r ut som jspenern:_ eykk,:r
over fra av 33,'2(.1r DcrnE byen ligger omtrere 1Lje
vestenfor Reneeon, mod -1( k-Incsioke styrker ienter briti_ske teee-
per nå nye stillinner i llurma. Den nederlsndske stete.l'ee_st- he-r ce-e-
lyst irv-asjo= snvendte en armads ee,m beiebeJ
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1.05 krigsskip og o trahsper'tskI15. Krigsskipene bestod av 14 kryssGre,,=,-
H&ngarsklp, 6 hng Lrskip fbr sjøfly, 55.destroycre.05 25 inder-\?-annsb,åter.

Slaget mot den j..p4e'flå•te vr vellykket, sal'hn,. men angre,pet met.trahs-

portskipenc slo feil,'dadc:v"a'r.omvinget av un-rvnnsbår.
flåtestyrker var'befeh tredjedcl av En Ster del a-kfldem

tapt eg angrepet mot j'aya-tr ikke til,A»undgå. . Javaå'vi'seguvernøt
let til '1;"re1bourne går, st de-'skulle "forber.'ed.

seg 13r, det vtc aPAklær'b-t,det.bcpte de allrere'kunne.gjør'c'var

å rette kraftige,luft: d'&flAteangrep-mot IpPancrnes,orsyningsaihj snit

sa han, er japanern:es m.S<t,:sårb'areHp'llnkt.,.HE4n åa vilere,,at
arme fremdeles kjemper .:1,:mange-,5teder på Java og Sumatr.a og st et:,stort—

område pn Sumatra frçmdeic var-på holendennes hender.-

Der sydafrikanske.~sister -uttaate seg 1 går em'den-fraske  øya-
Ha.dagaskår," Som-ha:Sli,k'fremtre'den.de-strategisk beliggenhet utenfor
østkysten av.AfrIka,,;Han sa':"Hvts:.:/ladagaskar blir brukt av ficnden
støttepunkt og hvis krisen bredt eg tl Det Indiske Hav, yille Syd*-hfrika

gi ala hjelp det kwIne; og ville da bll i lanst, større UtstreknInS'en Itrigs-

basis enn det hittil "har'ært.;. -
ENGLND Utnevnelsen av OliVer L'ytleton til britisk produksjonsmlnister

ble kunngjort i fortalte Unlerhuset at. Lytletens

bl.a.ville kå..ut bå å ihspiserc arbeldet i alle produksjonsgrenex pg-a-Vsløre

hvilke våpen som skal ha fOrtrinsrett og trekke opp rettningslinjer'fofr
framtiden.

•
. .

L1BYA: BritLske . fly har støttet randstrisdkreftenes patruljevirl~h'et,

heter det i dagenåilekommunik.
• VVv .

LOKALT: Selv,R,øde Kers, hvis.forutsctning er nøitralitet og upE;r-Eiukhet,
har nazistene Jkç undåltt seg fra å nazifiscre. Direktør Yerm5nn,-6em

lenge for 9. april"1942 Yar en.beryktet forretningsmann og svIndler',-MA,tte
SeIVfølg-eli-g.bruk£s tTI n linen Innhrl-ksdepartem-tnt“ -forl4gtc .

ham innsatt som vis.e-pr.,es.ident i.Norges Røde Kors. Dommer.Bøokmann-1 ii-Ptend-

heim oppga sin plass s"om:»viSepresi'ent av den.grunn.
vVv

KIFKEFRONTLN: be:nytter-sin stilling til å,.s"j.ikancre bigket--

Berggrav. ForutE-,n at bi,skop'-Pen to"ga-,hger daglig har perbonlig.m-Leld.e.plikt -
hos statspolitie -blir han Icstet ut av Oalo,Bisp-agård. Han har fått'en

ukes frist og skal værc ute inn.en=førstko=endc lørdas.
F fllgende NS-preSter er dv Kirkedepartementet innsatt som dompr'os.ter .

og fungerende ,b1skopper: dEylo -.gbgnprest;;Hagen. .Ham.ar - Falqk-Itahsn.

Agder: Hanstecn. Stavanger-- Kvasncj.'Bjørkv-In - pagfin Zwl..1g1Yer:--'!.111-

daros - E. Lothc Troms - J.T:Sivertåen,
Kirkedepartem-entet'forsøker å lokkc ledige prestdr.: Teol'osidke':kandi

dater og ledige ordinerte prester har fått meddelease fra departe/ilentet

om at hvis de vil bestyre ledige embeder, kan de bare melde
. ' • ...- vVv

Den beryktede rektor Chr. na,ge Ved Ullern er blitt knepet.i strømty-

veri. Han hadde selV montert lednins, og da det ble oppdagct .. sa'hah at

han måtte ha strømmn til sin sønns hirdmøter i kjelleren. ' •-
• , vVv _

—
Tyskerne har rdngen .. Det mcides at i forbindelse med innskrenlffiin-

gen a, tostra.fikken er- det trykt opp 2oo.000 avslagsblanketter og 2o.:b-do

innvilgningsblatter med horsk tekst, og 4.000 avslag- og 56..poo-
vilgningsblnketter 'med tysk tekst.

En gårdbruker var av prispolitiet i Oslo siktet for ulovlig salg E;v
kjøtt. Han vegret:seg i det lengste for å oppsi navn på kjøperen, men

da politiet gikk mcget hårdt inn på-ham, opplystc han at det'var minister

Hagelin. - idan venter hå at saken vil bli dysset ned.

,GUD DEVARE KONC-E: OG 'FEDRELANDET.


