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g. brit årme åvinnerstadis te:ren, ga alle avendtt. Den
lgErC'J 3okm syd for heggio 06 Ba-nara, 16km nord,for san Glovanni,
Bagnåra"ble'fbrst &robret av-kommandotropper, or---det er:nå-opprettet kOntakt
med disse. De brit. tropper har utvidet bruhodet,til en -aredde av mer enn
6okm,  og  de driver en-kile inh i landet-hvord de har erobret San Stefano, 16
km bSt for ieggio. veien fra iùelito tiltsan Stefano  er  nå i sin helhet på
brittenes hehder. I 1opet av offensivenå tre fbrste:dager tok-den 8. arffie
3000 fanger, vesentlig italienere. Iandgangstroppene' fortsetter iremrykkin,
geh tross omfattende 'demoleringer fru fiendens side...standen er forelopig
svåk, men man venter å möteaksens.hovedstyrker letger. nard, - '2imes skriver"
at den 8. arme bare inVaejonsarmeens fortrocer, - åll, fly st5tker wpera-
sjonene og fortsetter bombingen av sambandscenra i hsls Italia. Vitero, 1‘T.
for Roma, og ilyolassene ved Villa Iiterno og Grazionize var blandt målene.
Ved de store angrepene som bic glort mot sambandscentra var
skadene stbrre enn fra först antatt.Således er jernbanen Verano-Bolzano
blokert og likeledes jertbanen Fisa-FirenzeRoma - I roma radio's oversjä-
iske sending ble detigår sagt:'',To rbr vi får en fred, desto bedre."

- Iflg. Stmpa er grev sliano arrestert.op hans formue eiendeler inndrå.dd
ii&ssuten er tidligere understatssekreæren i innenriksdep., tidl. ifrika-
minieteren samt tidl. redakttir av PTribuna3 blitt arrestert. - Muyolini
finner scg bt. på ben Bonza under beskyttelse av en tvsk garnison. - De
for. Ea. er har utne'vr en leder for gjenoppbyggingen
Russland: Russernos råske fremgtng fortsetter. I Nord-Ukraina har de drevet
en-rWIMe mellom tyskerne Etyrker på Central- og sydfronten. Ved inita-
gelsen åV Korop. 35km fra jernbaner som forbinder tyskernes syd--og midtfront
har de omgått saribandscenreg Kono-i;op som rues msd omringning. - Det
tige jernbaneknutepunkt ilerefa, 32km SV for Kharkow, er blitt erotret. - I
Donets-bassenget ryikker russerne 'frem not  Stalino. .jtore styrker står na 16
ks-fra byen, Lenb fortropber 7.4j.ar inntatt.Zugrsb, bare 51cm fra. byen. - Briansk
trues med omringning.- ¥ed Smolensk har russerte åpnet et nytt angreTJ ovsr
en 65 km bred front og kjertH)er nå i byens yttertJtc forsvErslinjer. - Russern
har siste erobret lboo byer og landsbyer. Deres hurtige fremrykking har
dket tyskernes nervösitet for omringning på aange  tyske  styrker cr allerede
onringet. -
Vesten: llbscitos og flygende festn. cr ahgrepet mål i hahr og Rhinland.
-JETrinheim os Indvigehaven, som har viktige våpen- og kjemikalieindusrier,ble

inatt angrepet av brit. bombefly, 5:tore skader ble gjort. 21ere hundre fly
av forskjellig slags har vært over Nbrd-Frankrike, Belgia of Holland. Tyske
flyplasser og trans;ortmål ble angrepet,  ol.a,  skiltetomtene ved Rouen, DeSS
uten er det blitt lagt ut mincr i fienciAlige farvann. Eh E-båt og en ,»inc-
sveiper er senket og tre E-båter skadet ianalen. -Fra.operasjonene natt til
rk.ndag savnes 34 fly, 9 tyeke jag(tre ble skutt ned. I dagslys soncl.ag tle 9
tyske fly bdelagt mot tEbet av to Stitfires. har ikke vært fiendtliF_Ye
fly over Storbritania de to siste dign.
Det fjerne dsten:Det jap. hovedkvattar nord for SalaLaaa blitt kraftig
adrepe-t--=.5-erators.- -,merik-neke og auåraiske styrker gjorde lbrdag en
vellykket landatiging ved -Vaio på.Uy-Guinea,De hår rykket 12 -16km ic_rem mot
Lae og har avskåret den fra de jananske sto.tte-ounkter.lenger nord. Lbrdag
ble 21 jaoanske fly Skutt-ned mot to-egn6-. General Mac årthur leder person,
lig operasjonene.
Kairoj Britiske og gresh:C miiitære leder har vendt tilbake til Kairo en
konferanse i de greske fjcall med guerillcledere.
Danimrk: De tysks forordtinger har ikke kunhet stopoe sabotasjebOlgen. Nstt
711-s-6E-74g bJe dampskip6t "Vedbyn sprengt i luften da -det lå for aner i Kb-
benhavn. - I fredriksbetg er det inntruffet eksposjoner i en trnsformator-
stasjon. - I et hotell Som var bebodd av tvske offiserer, ble de foSeden
kastet en bombe inn rjonnom vifiduet.- 'IyEkerne bar t:att didestraff for å hol-
de tilbake opplysninger om sabotasje'. - Lirdag aiten ble mennesker skutt for-
di de tilfeldigvis möttes på et Ettehjbrne og .således ove”trådte fotbadet
mot sammensAnlinger. - Det er nå arrestert s& mange danskeY., åt tyske-rxrc
har matte/k, rekvirere husrom for å kunne hu-sc fangene. Slandt den som er arre-
stert i den siste tid, cr redaktbrene for Politiken, Berlingske Tidende,
ikstrabladet og Sosialdemokraten, samt 90 personer som hår ov=viråct



forbud, 2 danske diolomater til har merdelt at de ikke.lenger vil motta de-
rekiver fra Xibenhavn.:Disse o menn er Danmarks Charges.affaires:I.Bern-
og sendsmannen-på Island,s . . .
Sverige:. I Lindkdping_ har noen -forbitrede svensker jaget nazilederen Lind-
ETSIMog noen.av.tans feller gjennom satene da disseskomnt fra et mdtes-
En tysk 13yntnant .er kommet til Sverigeetterså ha undaluppet-.fra en fange-
leir i Warvik. Han .fortalte-tilYAftontidningenif at han.under:tjenestesjs-
ring 12olen var blitt idomt fengselsstraff fordi han:haddke gitt mat til
polske kVinner.og barn• Sammen.med  e po . andre tyske-soldater •om t)(gå hadde
didiplinærstraffer I sone, var han så blitt sendt til .LLSrVik. -sUnder over-
skriften "Eansens.arvtagere" skriver en svens avs:-Etter krigen md det  opp
rettes en internasjonal hjelpekommite.-Ldenne må ikke bare de-41I, s være •
representert,.men ogsåsde nasjoner som har unngått.krigens redsler. Det, er
rimlig'at disse states arien stor del av byrden. Worgc, Fritjov Nansens
land, er i.nöd. ogsom nærmeste nabo er clet rimlig at. Sverise ter arven opp.•
etter Nansen,-
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fortsetter nonS "oil-d-ee. sTinTe. stillinger. "IgTE7;rinntat6 Pålmt, 32km

.nord for Reggio.og rykker vidare.notdoverlangs kysten.-.Anare -styrker,av den
8, arme har fra Bagnara trengt. 12km inn i landet  eg  erobret Delianova og Si-
nopolo. All. flåtestyrker  oss fly har gitt landtrop ene .verdifull stbtte un-
der operasjonene, 1Lanmiter.svak mststand, og italienerne ovesgl.t SES like
beredvillig som på Sioilia,. De eneste alvorlise kamper som har forekommet,
har vært mellom tyskere.og italienere. Av de bser som har vært gjenstand
ior angrep av all, bombefly, kan nevnes disse kommunikasjonscentrene:yBattl-'

.paglias:Aversa, Altamora„Grazsnize oL• Caoua. Fra disse tokter savnes 4 ily
17 fiendlisa  fly.ble  skutt ned. Av fiendtlige fly som angreo Bizerte, ble 7
skutt ned, - Prins,e'tto v, Bismarek, 1. lesasjonssekremr ved den tyske am-
beasade i 1-(oma, er blitt kalt.hjem. Tidligere er ambassad3r v..Mackensen
blitt trukket bilbake. s!,;ore it, dviser, Stdmpd og Tribuna, ofeentlig-
sjdr. nå d& brit. frontmeldinger s  De legger ikke skjdlspå.st kampene i S-Itsli
bare ar illssoriske os  offentliggjdr ingen opofordringer  til  det it. folk  oM
å itjempe. - garnison som.var omrinset av greske friskarer som var om-
ringet'av greska friskarer i byen Castania i nærhetendv Janina, har aksep-
tert kravet om icsiinselseslds overgivelse,
Russland:Russerne fortsetber fremrykkingen spå alle frontavsnitt. Fremrykkin-
sen-ved Brjansk fortsetter mens tyskernes motstand ved•Smolensk dker. Etter
inntagelsen av Konotop og Orel-buen trues nå c.et vikbige jernbaneknutepunkt
Bakmesj, hvor tyskernes viktigste jernbaner til Ukraina mdtes.  100  stcder

fpr Konotop ble erobret.i  går.  IDonets-buen er Slavjansk, Siljewska,
Artemovsk og Kramatorskaja-gjenerobret, og de russiske tropper kjemper nå
i forstedcr. Ved det Asovske hav rykker russerne stadig vestover
og truer tyskerneaviktige.havn med en omgående bevegelse os :ndr
nådd elven Kalmius. Trusselen mob,dc tyske• trosper  på  Krim os Kuban er tier- •
ved öket. - Russerne rykker frem 15-2okm om dagen.pg behersker 1-1&2/::5 av
Donetsbassenget med dets viktige kullgruver og inaus;ri. - 5 tyske skis er
senket i stersjden av fly og flåtestridskrefter. . .
Vesten:Den store lultolfensiv i vest har nå vart i 6 dager. - Igår 1 dasslye
angFe-5-am. flyv, festn. Stuttgart. 7o tyske jaEcre ble skutt ned, 35 flyv. -
festn. samt 4 Spitfires sikk bap, - .Inatt angrep R.A.F.-bombere Lunchen.
Angrepet var kraftig og konsentrert.Am. og brit,  rly  angrep  wål  i Belgia og
Nord-Frankrike, Jagere angrep tyske flyplpsser i vest, og 2 tyske bombefly
ble skutt ned over sinc baser. Dessuten ble liendtlige fartdyer i Kanalen
ansrepet. Etter nattens operasjoner savnes 16 fly. - Idag angrep Typhons
tysk flyplass ved Pois. Ansrepet kom fullstenfig overraskende på tysLerne og•
bombene falt mellom fly på marken hvorav mange ble 5dalatzt. Det brene enn.å
id g etter storangreoet mot Liannheim og Ludvisshaven, hvor 15oo tona bomber
ble kasteL i 15pet av 45 minutter.
7 tyske u-båter er senket under operaejonet i.Biskaya-bukten.
600 norske offiserer skal i ldset, av natten cller morgendagen sendes til
Tsskland. Resten skal sencles i den nærmeste fremtid,
Det fjerne 5sten: Am. og ausralske.fallskjermtropper  hat omringet en ja-
-P-anS.k.St.frke:-Pno  opo mann ved Lae os Slamaua.
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