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RUSSLAND: Hesserne har gjenerobret byen Poltjani Sawod, 1-eazt  
mot denne bv er et ledd i framstøtet mot Mozaisk fra  3  kanter, De endre
2 framstot  Sr  i retning av Rshew nordvest for MoskVa Og Orel, sydvert for
hovedstaden, Resserne har st dig rykket framover i begge disse z.avhder,
og har knust alle tyske motanrep, På den finske front har russertr slatt
tilbake et fientlig forsøk tå å avskjære jernbanelinjene i Kerelia aesnit-
tet og etter A na brutt gjennom de finske linjer har de gjenerobret en
landsbyo Pe nerengradfronten innrømmer.tyskerne at russerne på nv ber
trengt gjennee deres linjer, Ved Charkow angriper Timosjenkos tropeer
tyskernes sLurke forsvar, Tyskerne har innrømmet at russerne har gjort

.et anfall 1 nærheten av byen. PA Krim hvor det har rast bitre kamper,
hevdet dcn tyske overkommando idag morres at tyske  os  rumenske trcpper
har gjenerobret Feodosia i den østlige del av Krim, 1 nærheten av letle.-
tangen ved Keren. Andre steder på Krim har et russisk angrep utyiket
seg not tyskernes støttepunkt i jernbanebyen Sarabus, En britisk krtgs-
korrespondent glr idag en oversikt over stillingen på Leninsredfrenten.
Han sier at ruszerne har greid å svekke-nazistenes frontlinje'rundt, Lenint-
grad, sannsynllgvis mellom Moskva-Leningradjernbanen og Schlusselberg,
Etter alt å domme har ruSserna ennå ikke greid å lage et gjennombru&e her.
Kampene i dette område er overordentlig bitre, da tyskerne nødig ”±:
slipp på sine stillinger, men enkelte tegn tyder på at det tyske gr3o på
Schlusselbarg hoZder på å løsne. Det foreligger stadig meldinger ee kem-
per mellom tyskere og russere på isen på Ladoga-sjøeno Tyskerne feretår
godt at hvis de bryter beleiringen av Leningrad, vil det bety det eetnee
som et avgjort eysk nederlag, som ikke noe snakk om vinterkvarter Zer eeet-
forklare hyerken i Tyskland eller i andre land.

Imorres fikk nan opplysning om at en annen av de tyske øverstkommdrze
rende, som her måttet trekke seg tilbake fra den russlske fronten sjden
Hitler overtok kommendoen for 1 mnd, siden o  Denne gang gjelder det gene-
ral.Brauchitsch. Berlin radio meldte idag at Brauchitsch er blitt eeezeet
"rffikras-jOnen grkk utmerkåt-M "GroW-tonte-ateårtga bjeleeantalt mr,,s-
har litt av  ed  zo siste mnd. Hitler har sendt Prauchitsch sine beste en.-
ker om god bcdring, "TiMes" skriver 1 en kommentar idag at Hltler eå sern-
synlisvis hare har igjen general Jotsch og general Leves av sine betretbo-
falende, Evis von Reichenau ikke blir myrdet, skriver "Times", må  bdr  vrre
død av et pletselis sykdomsanfall,  sliK  som tyskerne hevder, eller eedy e .
tatt seg av dage, Hver av disse dødsårsaiter ville kunne forklaree vcd
overmenneskelige aprengelser.

Hele den britiske presse ønsket idag i varme ord statsminister Onerchill
velkommen tiibake, etter at han har fullfort'sin store oppgave i De Fdrente
Stater, en odpgate som betegnes som en av de mest betydningsfulle earz noen
statsmann her påtatt seg. "Times" skriver: Mindre cnn 4 ukers konferanse
i. WaShington har satt president Roosevelt og Winston Churchill i st/mi til
med*stor dristigbet å koordincre den strflegi som fra nå av vil prege og
påskynde && alljertes tiltak for å rette på de tidllgere tilbikesag og for
å gjøre dOt fefletendis av med rit røvermaktene både i øst og i vest.

Den britiske hær har smidd et nytt og kraftig våpen for å slå b:5roe den
hvite og den gulc akse. Det blir betegnet som rekognoseringsbatajeeteen.
Denne lille formasjon har gn hittil ukjent ildgivningskraft. Hverdbataljon
er blitt mekanisert og har atskill1g over 250 kjøretøyer av forskjejldge ty-
rer feruten 7o motorsykler. Motorsyklene blir brukt for å skeffe frrbln-
delse innerd bateljonen, og for å sende meldingor til baktroppene rsdio
blit brukt i .rter utstrekning. Hver betaljon er utstyrt med anteeten2kano-
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ner escm i alezinnelighet er bemanret av artileritropper, antitankrirler,
bo, Hester og en stor mengde forskjellig slags granater, derihra:2z en
sto'type for tanks, Sataljonens første oppgave er å innhente og sceeo
videre opplysteinger, hvis mulig uten kamp, len hvis det cr nedveneez å
kjempe, så kan bataljonen spille sin rolle som kraftige, spesialeerrd
tropper, Den nye formasjonen er like meget en spesialstyrke som akete..e
troppek. Offiserer pg menige er utvalgt og trenet etter do samme
prinsitttr, ner når el&esår til aksjon, fører de med scg en storre  j_lr-
givningSkraft enn man h1ttil har tenkt seg mulig,
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fra midt-osten illry;,h04d.cr fl-sr-co=n-
koltheteroom det antall fanger som De tyske farzeT
beloper seg til  20000  offiserer og soldster, mens tallet på de itulgenoke
fonger er noe under 3,oco. Man er ennå opptatt med å telle fnngor,

cv itallenske goneraler som nå er i briternes hender har nådd  79c
I de kombinerte operasjoner som forte til srobringen av Bardin, Solum  os
mulfaya, sier det britiske kommunikcet, er tallet på tyske  os  italicnshe
fcnser nd bortimot 14,00c; Dc britiske tap under dissc kampene cr mindre
cnn loo drepte og 4bo .sårede. Det britiske kommunikeet sier vidcre at
crunnen til at disse nperasjoner forløp  s4  heldig, var det nære samarbeid

mcrinen og flygåpenct som rettet et kraftig og vedvarende angrep
på dc flentlige stillinger, og dermed gjorde veien klar for de britishe
tunks og infanterist, Kommunikeet åier videre at det var en del patrulje-
virksomhet, men ingen forandringer i stillingPn øst for El Agheila, Fot
å lette påkjenningen på slpe motorkjoretøyer, forsøker tyskerne å lnnd -
settc forsyninger og forsterkninger i avsidesliggende bukter lanss kyston
Ost for El  Aghellc, En hoy britisk offiser som nettopp cr kommet tilbcke
fra malta, hnr .gitt oopmuntrende opplysninger om cya og forsvarmverkene
dero Troppene og befolkningen notter alt inn på å gjore forholdene på Mal-
ta så normalc som mtdmigo Siden de tyske bombeangrepene er blitt stcdig
voldsommere, cr innbyggerne tå Malta fullt klar over at storre provelser
venter dem i fremtiden-, men de ber dem rolig i mote.

Hitler har ikke bare å greie  bpp  med splid i den tyske marine, mGn også
ned den dårlige, dnd-blandt de itallenske MariMeoffiserero For et angrep
blir foretatt mbt Malte ,. krever han at tyske marineoffiserer skal ha -kom-
ddndoen over de.italienske krigsskip, sier en melding fra Madrid, I mel-
'nmtiden skal tyske:offinerer være satt ombotd på destroyere og undervanns-
c'ter 1 Middelhevet, fra tyske skip som nå ligger opplagt,

En ny overenskompt er kommet i stand mello Storbritania og Ettopia.
Etter den får kedser Kele Selassi .på ny fullt herredomne over lendet-

STILLEHAVET: Britiske tropper som kjbMpet langs nordgrensen cv Stnten
Ghoro på Malaya, har trukket seg tilbake sydover, I Gemnsavsnittet
j penerne trengt igjennoM til et punkt som liSger 160 km. fra Singsporoya,
gå fronten ings kybten har det japanske presset fortsatt, - Mc,Arthurs
trepper hcr stanset den japanske offensiV på Filipinene. I krigsideparte-
nentet blir det fremhsvet det mot og den kampånd som troppene under Mc,
1,rthurs kommando.hsr lagt for dascno

Sondng og mandag ble 125 personer arrestert i Oslo og nærffieste omegn.
Glandt dc mest kjente er den tidI.igere formann i K.N.S. Smith-Housken,

- var formann i K.N.S. til 1939, da Kronprins Olav overtok hvervet•
m grunn for arrestasjonen av Smith-Housken oppgis at han er en venn av
ggefamilien. En annen venn av Kronprins Olav som er blitt nrrestent

r.lonrik HuitfeIdt, sønn av en av eierne av "Aftenposten', Flero unge
ttter hvis fedre er offiserer i den norske hær i England cr også blitt
.restert. I Oslo blir det sagt at Terboven har fått fullmckt fra

cll å arrestere alle menn mellom 17 og 6o år, som har slektninger  f ro Mol-se
deltar i krigen mot Tyskland. Aksjonen mot offisbrenc omfatter også

Jfisprer av kystartilerict, som lå under sjoforsvaret. Så vidt mun vet
en  det bcre 25 knpteiner og loytnanter og 4-5 av hoyere grader i kystemrtil-
leriet som er igjen i Norge. De siste arrestasjonene har vakt raseri over
helc lnndet, oz hatet mot tyskerne er storre enn noen sinno. Hele den sis-
tc cksjonen står for folkets rettsfølelse som en krenkelse av alle lover
cgg resler for krig  os  okkupasjog,.

LDMI,LT: Ved flysngrepet på Sola fnr ca. 14 dage siden ble maskinhallen
e • en hangar mcd 16 .fly odelagt, og.cailo tyskore ble drept.

vvv
^1 :,enent Riddervold- i "Aftenposten" ble srrestert sist lordas,

exisen fortsetter å komme hver dag med nyheter fra England og Sverige,
vi ber våre lesere spre nyhetene mest mulig blandt norske. NEVN ALDRI
f. I FORBINDELSE MED AVISEN.
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