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LONDOI:
RUSELAVD: Timesehenko k s styrker er nå nadd fram til en by sotaliger
omlag
50 kilometer fra Pnjepro-Petrovsk.
Fa serfronten er tre tyske divisjcner,
som deltok i felttoget i ilrankrike og-sencre reorgahisert,
blitt tilintetgjort. Helt i
r harrusserne
inntatten by ved det Asovske hav som liggex
madtveis mellor qtaraorol og.idelitopol,(NogaiSk?). , Denne by ble inntatt etter et angrep som kon rett nordenfra,altsd
ikhe fra styrker fra Taganrogfrontun. knarkov er truet både.fra nord og sørv Byen Berestovaja,
som ligger 6o kilonLter vest for ks.riopol ble gjenerobret igar. I det hele er tyshernd pn ful3 retrett over hele fronten.
=A:
LL nritisku styrkene ved kysten trekher seg framnsis tilbake est før
byde
son 11(,;gerloo kilowater norders'tfnr Benghazi. Lenger sor an.;griner britshe
mobile kelonner de -tyske stillingbr med stort hell,
allierte sjøstridskrefter
knr vart i aksjon i de siste lager. En
ru'Lke vikAtge japan9lçe baser er blitt kraftig bembet og delvis stoxc skader
Gf blitt fordxsaket,
Lt av de punktene sola ble angrepct var Jaluit på
shall-øya. Dotte er dun viktigste flåtebasis i dennu delen av Stilliehavet.
Det er stillstand pd Malaya.
LONSerj 3-2-42:
-YjSSLAXP: 7:usserno går kraftig fram pd ..oskvafrenten Qg pd frontene i Urkraina.. Int befeutet stwJ (ikke navngitt) ble igar
inntatt.- 'lyskerne hadde
over l000
dreptu og sarede. Eyen Gavrioloyska,llo
kilometer sør for Knarknv
er glenerobrut„ Bycn ,som ligger 7o hilometer sør for 'i;ssovaja som ble inntatt for etpar dager siden, er et mef;et viktig jernbaneknutepunkt.- De tysdu 'uuer lc. 1. 2.4snied har budt difier on å sende 70 nge infanteridittsjoner tL. froåten i est, ellern kan-de ikke, klare å holde stand mnt russerne.
rdon
tier kan ikkd skaffe disse divisjonene
allerdde nå er det stor manyul nc arbeldnkraft. Len enste mdten Dan kan ilare ddt på er, mener man, J.
tvInge cfle! av du. okhiinete landn befolkning til å arbeide scm slaver deri de vj'r_tigstc krigsiLdustrifabrikkene.
; en D.an kvier seg naturlig nok
• rrøvu p• HOL, Srnt.
fo2
»L.enal
sikkert har fått storu forserkninger,
presser .
kerdt nå i k7stavsnittet,mens
det lenger sor r inne-i.landet,
går
zer ).udas e 2or britern1
iddg innskrenker su til å meldj nn heftigd luftkamper.
Cur,gr-al c '.22j;ur
holdur nt-nd'pa Fillipinenc..ncura
Baja på NeCerlandsk
ent
bo .Let av jåpruske fly idag,
F1=XIT
.1JuLtral
hae gatt med pa å sende to tansportskip tal tys1.:ernei btbyn..kipese
vil gå til en, havn'i funis, ng durfra vil varene
transportcrus til Labye ne3 biler..Den første båten som gar cr Saint Etionm.;* En vet ennå alkke hvilke konnekvenU'er dette vil Jaa.
Blehr. og Fr.Frytz-, .ucm Opptradi“.. soM Speknlant i Rusaland
saumen mut •:;:nisling-foxciniel dr siden, S'r blitt utacvnt til etterfølp..ere
av Johaanesen,_Sandberg
og Eavner, tom ikke Var .gode forredure nok ttl d
vare med t Quaslings "mirtsteriun u . Den stort'oppreklamerte
handling scm
foregikk den 1 februar er hult uten innflrbelse pa forholdene til tyskerne
og til den quislingske marionettxegjering
Quisling har fått noe nytt å kalle seg..ien det er baru en fotell
tittel,:uten ncensomhelet ree: verdi.
To corsku journalister hne
januar mained'avgått ved døden under Opbhold i
tysk fosgunskap i t!orge, Det er- Heflry'Ohr?-utianSen, som dede den 16 januar
og Erling 13ederncn fra Drammen,,som visetAok døde den
nann kistb
ble brnkt til Drannen, kalde det samletseg
1-;.
tange tusen mennesker, DOn i
taus prosesjen fulgt..;etter kista til hans:hjem.
—

