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Russland. Timnejebkne seirrike nrmoor fertsottor å trenge inn i tyskornes
forevarssyetem 1 Khnrknvneirådet. Ovur on front på 160 kilomotors bredde har
de trenct mellom 20 rie 60 kilometer inn 1 de tyske 11njer på fore/olligo
steder fra Velschan N for Kharkov til K.rassnngrad, 96 km. 8V.for Kharkev.
Den russiske offensiven har nA vart i 7 dager,  oc  økor i kraft fer hver timc
Det tysko forsvar er krnft1g, men det er•ikke i stand til å stoply do fram-
rykkendo ruesieke kolonner. I dagone sovjetrussiske komsainike heter dot: "D<
russiske tropper har fortsatt offens1ven på Knarkovavsnittet hele natten, Of
de ruseiske armeer fortsetter å rykke fram." Tyakerne har i dagene fra 12 ti
16 mal tapt 12000 mann i drepte  ng  såte4do 1 dette nvenitt. 300 tettbebygde
strøk er gjenerobret. 400 tyske tnnks er ødelnr::t 1 det samme tiderom, vidorc
147 fly og mengder av lastebiler. 210 konc.nar er ødelagt og 365 tatt eom
bytte, oc on mengde annet krigsmateriell er enton erobret eller sntt ut av
bruk. - T1mosjenkos dagsorden den 12 mal lød slik: Herved gir jeg dore ordr<
til å sette igang den avgjørende offensiv mot tyskerne og å kaste dem ut av
Rueskand, Timosjenkos daEsordre ga øtøtet til 2 voldsome tankeleg. Orupper
av tyske tanknvdelinger på inntil 40 trinks ad gangen ble kastet inn i  knmpe
men de ble nnart smndret. - PA Krin rnser det voldsemma kamper. Det scvjet-
russike knm unike eier at det foreghr kamper i omegnen av byen Kertej. Ifsls
andre muldinger foregar det gatekamper i selve byen. - Russerne har fortsatt
herrodømmet i luften. Lsrdag ble 65 tysko fly skutt ned mot et tap av 20 rue
siske. - I Boxentshavet er nok et tysk faessningsskip truffet nv torpedoel.
Veetfronten. Den tyske kryseer Prinz Zucen er truffet av britiøke tnrpedour
utonfor Norskekysten inatt. Ifølge beretningar frn det britiske luftfarte-
ministerium meldte speiderfly nt skipet dampet sydover utenfor Lindesnea .
hnn nntar nt Prinz Augen var ph vei frn Trondheim, hvor det har ligget  ekadl
emmsen med T/rpitz, Admirn1 Scheer oc Admiral Hipper, oc til en eller annen
doki: 1"Tyskland fnr A ble reparert. Beaufort, Hudsen og Bletnelmfly gikk tt:
angrep, og foreløpige meldinger tyder p4 nt skipet ble truffet av terped(yer
fra Deaufortflyene. Det oppetnd heftige luftknmper med tyske jagerfly sOm

til. 5 Lessorechmidt 109 ble skutt ned ng en rekke andre skadet. 9 britiske
fly øavnes. - Som lend i en offensiv som hnr pågått uavbrutt siden igår zaart
angrep det britiske flyvkpen i morges mål langs den franske kyst. Serl1c vm
havnen, kamerner  oc  kommunikesjoner i Boulogne utsatt for et kraftig angrep
I dette ancrepet deltck de nyuste ng største jagerbombefly sea or kommet
England: de amerikanske Bostnnfly. Incen bombefly  ce  8 jagere savnes etter
disse operasjoner. - -nyefotcgrafier fra Reetock viser at de britisire fly-
an6rep har enrettet en sk betydelic skade nt det er blitt en fullsihstedic st

de tyske leveranser over Rostock til Norce oc Nerdruseland. - For a natt:
rad var det ingen tyske fly nver Angland inntt, mon tidlig 1 morges  fløy  en
mindre etyrke over en by i Syder4and, - I en tale i Dristol igår knmden
britiske lords'eglbevarer Sir Staffore Or1pps inn pA muligheten for at det b
op;rettet en ny front i Vesteuropn. "Zes kan forsikre dere at regjeringen e
ivrig etter nt det opprettes en dnbbelt front snudere,psa Sir Staffnrd Crip
hens dere km& tnle fritt on det, mA mnh huske  nt  regjeringen nv forstiellig
årsaket ikko kan cmtale det.
USA. USA produserer nå 1000 fly i uken. Predac kommer USA til a.sotte rekox
i skipebygning. 30 hnndelsskip vil da  gcc:. av stsbelen.
Middelhnvet. Det var livlig patruljevirksnn het på nange nvsnitt nv den
11byske f-onten igAr. Barce  og  Denehmi ble angrepet av britiske bembefly
Det meldes nt tyskerne nå har ført fram sk mnnge fr,reterkningertil Libya  1
de nå er nesten like sterke s-ee da den britiske offens1ven.tok til i noyese
ber 1fjor. - Under et forsek fl å ancripe Laltn igår ble to italienoke  e-
båter ødelact. 4 tyske jagerfly ng et bcnbefly ble skytt ned ever ;enita  1 im
lys 1ear.
Norge.De fleste britleke nvisar bringer idac nrtikler om i onledn5ag
den norske frihetedas igår. An rekke britiske stntereern hnr sondt  å rge nyi
hilsener.  Kong Haakon har sendt en tnle til Crimnda.
Canada. An konferanse ter det deltar 100 mann er idng bar:ynt i Ottnwa tör;;
drøfte hvor de allierte fly skal sette eirn for A bringe  krigon inn 1 Syste
leard
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