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i Midtrepresentant
samtale med den russiake
østen, :Nlovikov. En antar at russerne fearst
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mål ble bombet av
og belgiske
foraten frånske
Balkan,
tilførsleretil
tyske
for de
betYdning
na
bombet Dheseidorf
Nossuitofly
amerikanernee
- Neen få tys- er-avskåret.
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for å slippe fd_yvåpeCassino ble iverksatt
og
tyske fly skutt ned. Skadene er ubetydelige
fly mer
net til. Tirsdag kastet allierte
ofrene få ved disse proL.agandaangrep.
mot de tyske
enn 1400 tonn sprengbomber
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stillinger,
langs Bugs.midtre
nå fram gjennom
angreP igjen. De trenger
har satt over elva på en loo
etter ai russerne
har åpnet, men
com bombingen
den bresjen
for Uman. Tyskm bred frhtt i omradet sydvest
I
motetand.
men klarte
yter ennå hårdnakket
tyskerne
vestbredden,
kerne hadde befestet
prees.'Don
ikke å kolde stand mot det russiske
over Bug fant sted tirsdag'
russiske overgang
og 6o andre
Gaitsén
etter at distriktesentret
Onsdag rykket
var befridd.
steder påedstsiden
russerne 3o km videre fram og drev de flyktende
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Tusenvis av drepte tyskere ligger igjen på
av
nundrer
og for hver time bringes
slagmarken
og østenfor
i Nikolajev
inn. - Tyskerne
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