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Resaland: Den russi.Ske fremgangen fortsetter på sentrnlavsnittet og

e-ghgoeve gor ilmensjOen.  127C, for ilmensjGon skjer ongrepct i retning avStara-

j: Rnsao, ct viktig jernboncknutetunkt com yil vaere kjant fro det saore

ofÆingnings-slaget som forcgikk dcr ifjro.vintar. Vjasma trucs nu mer

og mer av den rusciske frnmg:ng•n som nu skjer bhee langs banen Gsjatsk

fjasva og honen nsjev Vjasma. Dc styrkenc som r akkee  frem fra Gsjctsk

har tatt 2o lvndsbyer.  Sow:  for OvtsjGvka ar en stor by erobret, men Get

rassiske kcmanikeet ggv her intet-navn. Ved inht 2gelocn av S tsjevka

ble 710 tanks og 7oo kgnoaer tatt. Trusselen mot jcrabsnen Vjasmo - Smo-

lensk 5ker for hver dag som går. De tvske påstnader em at de- otgav

Svtsjevka uten kamp i saEsvnr rricden tlhalagt forkortning sv fronten,
blir latterliggjort frh russisk side. Hvis tyskerne meider, heter det,

at de har opgitt noe usten kahp så er det direkte lOgn. Tvskerne har cnda

ikke opgitt noc uten å vnere avuaget til dat av et inn=,:rdt russish press.

OagivelaGn av kenov , Gejatsk og ' ytsjevka har alle vae•t abdtvanget og

russerne hEr stormot dem etter hveft. Rngrepet vestover fra Scvsk fort-

sGtter. En garnisen . blcv omringnot vest for byGn og opfordret til å over-

gi seg. Dc nektet og styrkon ble så tilintetgjort. Vest for Lgov fort-

eetter framrykkingon. Flore stGder tatt. S.v. for ‘foraschilovgrad blev

tvska motangrep slått tilbake. Vest for Rostov blev ilere stilliager

Grobret.

ggTunis: nontgoma vy fortsetter sin fromrykking n.v. for Mrdienne. 15 ty- 1
ske taake ble ddelagt. Ilipet •v de 2 eiste dign har Rommci t pt bo tenks

i kamp mod den 8 hrac., i alt nar han aistent i2o tanks i kampene i

Dc frahske styrker sem rykker n.O. over fra Wofta har t tt deat viktige

jernbancknutepunkt Tozeur. Fransktanneac tok 2oo itoliencre til fonge.

Tå frontenG lenger nord hor dc alliertes petruljevirksomhet tiltatt,mens

eksenc !virksomhet har vert storka innskrenket Ge sistge dågn. Aincrikanske

fly blc innviklet i en heftig, luftkamp gver:joiddGihavdt. 17 akscfly b1G

skuta ned. Fors mingene til de allicrte ormcer i Tunis gger nå meget regel-

neseig, Uc t. og I. ubåter er meget inneffektive overfor det krafttge

allicrte ubåtforsver.  Sn  regacr ot I/3 av akseskibene i Siciliastredet

blir sc.ukct av de olliertc.

Vkftgronten: Ingelske bombefly rettGt i natt et krtfitg angrco på Eurhberg.

ger gigger store tankfabrikker og fabrikker.som• framstiller ubåtractorer.

Det meldes om store branner og tyskerne iinrimer at skadene var store,

på offentlige bygninger. Rmerikanske bombeflyeskadrer har angrepet

Rouen, ubåthavnen i Lorient og Iingen,  25  tyske fly ble Odelagt. Iål i

Vest-tyskland ble angretet av britiske bombefly inatt, 1 tgsk fly ble

skutt ned. 7 allierte fly gikk tapt etter ditse omfåttende operasjoner.

Ingen tyske fly over England i natt.

NorgeDet meldes saådig om nye beestoninger langs norskckysten. På Jkeren

har yskerhe gravet en 7 m, bred og 7 m. dyt tankgrav, og in Smaby  pa

oirlandet har de kamuflert hunikers som oviskiosker.Tå Verdals5ra er det

bygget, en ny leir for tyske- desertirGre

Frenkrike. 170 000 arteidere ble nvitg sendt til Tyskland. Dc tore menneo-

WiliST;se-nom vor mått frem ved avresen i Lantes, trengte så hardt tå, at

toskerne nåtte bruke geværkolbene for å holle dem tilbake. Toget måtae

i-15pbt av de fårstc 155 km. stanse 7t ganger fordi arbeoderne trakk i

nidbremsa. Da toget stanset ved en liten landsby, sprang mange arbeiderc

av og gjemte seg. Til slutt måtte tvske tevebnetc soldater atå  pa,  etigb-

rettene under farten. I casinoet i Lille ble 33 tyskere drept da det 1.31*

kastst Arld,ranater. I Paris har det i det siste degbr vanr4t atcniater

not vakttoster,og Gn tysk garasje eF blitt sprengt i lufta.

K U S K: kVISEU ER IKKE ExRE SKREVET DiR DEG,

IEVE ET rRITT NORGE UNDER KONG RnRKON,


