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Russland. Russernahar gjenerobret Tukr.ov,.82 km  Sø  for Vjasma, .Tyskerne had-
de omgitt byen med et kompakt forsvarsyetem ay blokkhus, minefelter, befes-
tede landsbyer, artilleri- og maekingaTæretillinger. Men russerne greidde å
trenge seg gjennom 1injene,og det optstod et voldsomt slag som varte i flere
dager. Det endte med at tyskerne flYktet pg etterlot seg mengder av krigsut-
styr. Gjenerobringen av Juknov betyrat den tyske kile SV for Moskva er blitt
betydelig mindre. Russerne utnytter_ nå sin se1r, og de fortsetter framryknin-
gen på begge sider av Smolenak-Vasma-veiten..- Garnisonenii Leningrad angrips
er beleiringstroptene med stor kraf. Det går ek ustanselig trafikk over iaen
på Ladoa-sjøen, dsr det er bygget ?nmidlerticUg jernbane, Den utnyttes beg-
ge veier) mens Lenitgrads innbyggert får_alle stags forsyninger, sendes våpen
tilbake aom er framo.:11t av byens ru3tai.ngsfabrkker som  går  for full damp
døgnet rundt, - Tyskerne hax gjort nytt-foreik.på fl.omma ain omringe-ide:
16. arLe ved Staraja ssa til unnsaning, men e er blitt drevet tilbake et-

ter svære tap. Russerrs har bombet a av de få :1yplanser soM tyskerne ennå
har igj en ved Staraja Pwsw, manse•t;,ske fly b1e:ødelagt. - Russerne hamrer

løs på tyskerne t Orel fr...E. 3 sider: tyaksrne±gør alt de kan for å hindre at
byen blirrfulistendig omritget. r ln:ny stor nselsk konvoy er kommet til en

havn i Nord-Russland. Skipeney ført,.?, bi.a. ne'-ses fly, kanonew og medisinska
forsyninger. - Ifølge en me:ding-ra New Yo?.?,,som imidlertid ennå ikke er
bekreftet fra annet hold, har tjalerne plamr om selv å overta stillingene
på Karelska NRset for a kunne seyie i gang ;n offeneiv mot Leningrad nordfra
til våren. Finnena akal settes in;på de trude steder på midtfronten. New
York-kilden tilføyer at planeneMz%er motstar hos finnene både av politiske
grunner og fordi de mangler soIdatn.t.
Det fjerne Østen. i Pangoor, og 1-• axma fowøvr.g er situasjonen uforandrat,
men s i ingen er fremdeles alvorl:.‘. I selvalangoon -er alt blitt :ødelagt
som kan være fienden til nytte. Pi.Java rass.'nå kampena over størstedelen
av øya. Reuter melder fra Bandoeng t neeten-he vestsidenav Java nå er på
japanernes hender. Let meldee at ho;Idstaden, nå er evakuert. Japa-
nerne utfelder en voldsom -_uftakflvd--iet over he..e øya, men- -de nederlandske og
iallierte tropper kjemper tappert videe. På 3.1.ppifiene er japernes-k p
virksomhet avtatt sterkt sste døgn. Washii:Oon uttales at det-er mullg

at japanernes planew on nye angrep måttet . det ve
lykte amerikanske luftanzrep forleden 41. 3 stre fullastede'japsetransport-
skip ble senket og tusenTis av soldatrr gIrk •
Midtøsten. Det er insentng av viktishet meld frå LibYe Igår ble opera-
sjonene hindret av kraftge resnskyll. --ribflanndaS-tidIdgere spesielle

utsending i Midtøsten, 14tleton, som nå e7 engtsk produksjonsminister, har

uttalt at de alliartes komnunikasjons- og treyn,Lzslinjer blir tryggere og

bedre dag for.dag. I forloxidelse med ontalan av :rsyningene til Russland,

opplyste han at hovedjernianen gjennom Per!la nå sr en tre ganger så stOr
kapasitet som i begynnelse:, os den øker sadg. det gjaldt kampene
Afrika understreket han beydningen av at lommels iimunisjonslager i Bardia,

nå er oå britenes hender. Jet var dette lager :om Kulle forsyne tyskerne ved
deres planlagte offensiv mpt 4gypt. OppteLingtn ammunisjonsmengden er en-

nå ikke ferdig, men det vi: nok Vise seg at de=, d14er seg om mellom 100 og

150000 tonn. Lyttleton medelte videre at tyskeMkrar overført en hel luft-
armada frargi•tfronten til iibya for å forsvare 'g,o7‘te- os forsyningsskipene,
over Middelhavet.
Polen. Den tyske teneralguvernørn 1 Polen, hr. 7.14.der, har nå truet med å

sulte ut innbyggerne i Varsava, hvis ikke sabottandlingene og drapene av

tyskere straks opphørzr. En mensde gisler er al1brte skutt som represalier
for drapet på en tysk funksjonær. Det er kjent a: tr 2000 polakker bl1r
skutt hver måned. Den tyske trusel 244å sulte ut sLubefolkningen i Varsjava
blir enstemmig fordømt av hele dsn iviliserte ver4. Denne trusel viser
imidlertid på samme måte som massem7rderiene at ty likne ikke kommer noen vei
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med Dolakkene. Utsultningen er den eiste utvei etter at alle andre
har slått feil, tondon-Minner om Stalins ord ph 24-års ds fot,
arme To fler nederlag tyskerne.lider, desto mer desperate. ce bli.
Times skriver at den siste trusel er verre enn noen annen truFg,J_ flot df?,

undelLrykte folk.-Avisen minner forøvrig oM den beslutning son ÏcLe 'fattet
På de:n interallierte konferande tidlig i vår: et av de viktigste krtgsmå-
lene å streffe alle voldshandlinger som tyskerne har beggi de okku-
perte land. Fiseher og hans håndlangere i Polen vd1 etter krtge:c alle få.

• Sin -elfortjente straff for mastemyrderiene og sineHavrige ugjerningel'.
Britiske observasjonsfly har tatt fotografier, til dels i tiLalys og

,fre. bare 400 fots høyde*som.klart viser de ødeleggelser son ble voldt
under bonbingen av Benault-fabrikkene utenfor Parls. Kraftetacjonen og
tanksfabrikkene er for•en del fullstendig brent, En ser mengder av ødelagte
tans gjennom taket. Også andre deler av anlegget er tydelig rampo=t,
britisk fagmann uttaler at nåb det britiske flyvåpen nå vil gjenoppta sin
offensiv, :kan tyskerne velge mellom•to ting; enten å forlegge fahrikkene
til J.tenfor faresonen, eller omorganitere fortvaret av Nord-11rsnkrke og
forsterke kampfly-våpnet og luftvernet. lEen det første er meget vanskelig
og senke produksjonen betraktelig; det annet vil bety en ekstra påkjen-
nin nå nrIr hvert eneete tyek fly trenges på østfronten til den vkroffensiv
son har sttlt utsikt.
Une-..2-a{4sey. Tens Bull er utnevnt til norsk sendemann i Stockhelm byråsjef
7:-Fgens til legasjonsråd i Washongton; visekonsul Zyche, Montreal, til
11,Æasjonsråd i Montreal.
"He.ndelstidningen" i Gøteborg (G..11.84S.T.) skriver Det norske folk
kjærigheten . tirgorge alvorlig. Det tar kristendommen alvorlig, Det som

henJA i landet har sveiset folket sammen til en eneste konTpekt
Hver eneste nordmann har lært å stole på sin egen kraft, han ser mcitig
døden i øynene fordi han vet han kjemper for det som er-rett. 3en trossige
kraft hos sagatidens nordmenn lever anda hos dette folk, som nazist,ene og
deres norske håndlangere nå vil undertrykke. Men undertrykkerKie irk leil
og de tar feil når de trodde Og tror nt folket ville bli mer medjørlig når
det berøves sine ledere. Dat noreke folk har meget liten likhet med en
flokk sauer. Dette folk har lært å styre seg selv. Nesten hver .eneste mann
kan i larens stund trekke på seg lederkappen. Kjærligheten til ligger
latent og slår ut i lys lue når det kalles på den; Guds ord vokser tll en
levende makt i samMe løyeblikk det forfølges. Utfallet av kampen 7:LL

Den makt som eår ufredens ånd og hvis mål det er å kneleke det nors.ke folk,
vinne. Et fritt Norge til reise seg av tidens prøvelser. Uten

tegn til vakling kjemper'nordmennene videre for det edle og det heIlige
folket eg for det enkelte menneskes liv. Norges kamp er en karnIJ for frihet
eg rett. Hele det norske-folk er idag med og skriver Norges stolteste
heltesaga. • .


