
il• ü k A OIL D

Nyheté.  fra  Leindon den 13.4esember  1943:

O:ST_PP-ONTEN: Russerne har gått til fornyet angrep i Kiev-
draMepringet, hvor de har erobret tilbake  fl ere stedefleDe
ryLker fram mot lwalin fra sør og sydmst.±M9.11A ligger ea. Ioo
cn nerdveat for Kiev. Rnsnerne harkastet tyskerne ut fra fldre

ein.2 bef2stede stillinger og har påført de tyske panser-
-)g frfanteridivisjoner store tap. I lmpet av 5 døgn har tyakerne
erietbt over 400 tanks, Denne stillingen i Klevframspringet .
har russerne nå etter en månedm inteneo tyske kamper endelig
-opnådd å slå alvorlige huller i , og tyskernes tap har hele
:Effen vSrt kolessale. Rundt de tyake stillinger som hå er  oph-

gitt 1igeger det falne soldater tett i-tett.Ætter-som russer-
ne.haT preasot ses framover, er kampene gått Over fra tenks-
•og-artieller,islag til infanterikamper.
1 Dnjeprbuen fortsetter rosa•ne  na  framrykkingen , 3 russiske
enionaer hærmer aeg byen Kirovsrad fra nord, øst og syd.
1.1rovgrad er nt meget vikUg vciknutepunkt, og russerne står
oere 25 km fra byen. I dette nvsnitt har russerne gjenerobret
37Steder, bl.a. den viktige by Tsjerigrin, som ligger syd for

Ine7;epr.  midtveis melfom Krementsjug og Tsjerkassy. Den tyske
OeS•etming her ble omrinet os tifintetsjort . •

iibn.yeanskaiisavtale som nå er slut-get mellom den frietsjek.s.
f5k e. regjering og Sovjetsapveldet blir hilst med a1minne1fg

• 1odo i kussland. Den er on avta1 i likhet med- de somer
fl1.2fet i-Xairo og Teheran, og går U% på vennskabelig sam-

arbeid- flom de-i;o land - e-ter president Benez`' utta1-elser
c Je Prinsipper som Jr krigen. Avtåleå gjdfder•fore-

upig i 20, år. 2raktatens erdlyd vil bIl  offentliggjort
ecrsen. eimes betegnef artalen nem  et  -Pytt bavis for Govjet-
gLonrefacts vilje t1 ses erbeff ieeeropeisk politiske spørsmål.
aenez.ga under konferanadna uttryka for afedeene avtale ikke
på noen måte.Skulle stå :le veel for n'tdre eurepeiske folks .
eemnrbeid med:Tsjekos1ovekiet ntter kfdgon. s
1TALIA:e_Dagehe allierte kon r unike fra Italia melder• at B.ar-
Me har hatt ny framgang til troee fcr harCnakkot tysk mot-
stand. Dear utvidet nire • atIllinger ner.1Cfor Moroelven og
yttorligere befentet dem. KbaftIge forsok på .tynke motangrep
er alått tilbake. B.arme har ;inn:tatt WsOne.(::rtena -os,rykker
fram langs Adriaterhavet mot ksnera og leardea Grele.
5:arme me1der om  1rvlis  patruljavirkscmhet. Pi grunn av dår-
lig.vsrevar ffyrapenet inemne i sine opernejeacrd går. Dte
buftwaffe aerdteikke opp et 21:e fly, mers allierte fly
bombet og mdela en rekke motorvegncr, skigtenpar og fly-
plasser på Italias vestkyet. Det-molaes at ferbfnde1men  OVer•
Mondane og Brenner er brudt etter all bembiren.
I  følge de cppgaver.som nå forelfeer, 5. og 8,nrme
siden septenber i år tatt eå.6000 tysko fenger,under
feltSeget. å.
En  nel  russiske genermler har besøkt fronene
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2fl Weenington opplyses det at presieent Roosevelt på hjem-
veien ra Kairc og Teheran aar besøkt Sicilia og utdelt ut-
merker til en rekke amerikanere.
P ra B. .i1 meldes det at for ferste gang i landets historie
vil nå en militrp kspodisjonsarme bli sendt over sjøen for
å ta del i kampene mot Tyskland. Brasiliens arme utgjør i dag
ea.1 mill.menn og ea.)74 mill. reserver. Brasils president ut-
telte som kownentar til denne første sendingen at en kontingent
pi mellom 300 og 400 000 mann vil kUnne komme til å framskynde
eeiren-. -
Det er i dag 2-årsd.q.gen for krigserklæringen fra Bulgaria,
Romania og Ungarn til England, I anledning denne dagen ble det
sendt en erklæriie til det bulgarske folk, hvor det bl.a.
heter at bulvar-rae nå i to ar.har kjempet aktivt med aksen.
Bulgaria står og faller nå med Tyskland,- og det eneste som
hå kah  roide dem og akaffe dem en lelelig etilling etter krigen,
er at de fra nå av går positivt inn for kamp mot Tyskland.
Det første de k6n og må gjøre, er å trekke sine"tropper til-
bake fra Helles og Jugoisvaien, - I forbiaielsen med krisen i
Bulgaria, meldes detom sabotesjehendlinger og demonstrasjoner
mot reejeringen.
Fra JugOsea-;ea meldes det'om forbitrede kamper mellom folketuera
cv  tyskerne, •med store tap for tyskerne både i Bosnia og
TC'oatia. •
Pra Pinnland mÅdes det at den finske socialminister Pagorholm
ear trukket seg telbake fra.regjeringen. Det fremheves spesi-
elt.at denhe meldingen først ble sendt ut fra tysk nyhetsbyrå -
:er det fimekee og win er fullt ,h det rene med at tyskerne
Lo.)ge har arbeidet på" A få ham vekk. Pågerholm gjorde i fjor
2n etor insats. med å forhindre deportasjon av jøder eg-andre
eoliti• flyktnings: fra F nnland 4  - Man mener at også Tanner
rear ha- ain finger med i seillet for å få ham fjernet. -
AmerikL ;ke og briticke flåtestridskrefter hat i den siste tid
katt matover i de nordligefarvann, omkring Bjørnøya og uten-
e or Nord-,Norge. Dette sees som et ledd i det stadig økende sam-
areeed nellom de to nasjoners sjokrefter, som nå ruster seg
fer c  v  inva2jon aet Europa. -
Jeege amerikanske bombefly, eskortert av jagere, angrep i dag
mAl i Vuet-Tyskland, samtidig som brrtiske fly angrep mål i

etter at de i natt hadde rettet et kraftig angrep
met Vest-Tyskland. Ett alliert fly savnes. Allierte fly som
nå har sine baser på Aøoreee, ersatt inn i kampen mot ubåtene,
og allerede før 14 daecr var  gået  etter overtagelsen, senket
de en feeedtlig ubåt.
N eue &åricear Zeitung melder at eeneral Ëomntel, som har trukket
seg tilbako som general i Italia, skal være ankommet til Norge.
SARMELDING';Th'orbjørn til Helg .a Sneen ligger
5 fot høy.

meldinger fra Stockholm or tallet på de deporterte atu-
denter 1136. Disse ble sendt fra Oslo torsdeg sammen med 700
:enee.r fre klrini, 170 politifolk og 150 Pre. Falstid ved Trond-.
heim• Det er den største denortas.jon sem har funnet sted på
en janj fra Norge.
Det i Aftenpostea Tor on uke side.n - antaL:eligved en lapsue
seert omtalte "mord" ved "Jeabroen i keker har gått ut over et
".e.nedlem og angiverzken Else Xrestoffersen - bopel General
Ircheg-t,e Oslo• Hun ble hentet i sitt hjem, hvor hun bbdde
eeei• med sea stemor. 3tatepolitiet har tatt saken fra kriminal-
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