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Sammendra. ret i-år: Russerne fortsetter offensive kamper i Kharkovområdet.
3t nytt tysk framstøt i Izjun-Bardenkovo-avsnittet er slett tilbake.
Russerne har evekuert Kertsj. Den tyske land'ernsminister, Darre, er av-
4jediget, angivelig av helbredshensyn. Den italienske regjering har gjort
utkast til en note til Vichy, der de forlanger Nizna, Korsika og Tunis
utlevert til Italie. elan venter at den meksikanske tresident en av de
rsermeste dager vil ratifisere rogjeringens baslutning om å erklære akse-
maktene kric.

Dagens nyheter:
Russland. ret siste russiske kommunike melder at russiske tropper ker utkje:
pet offensive kanper i Kharkov-avsniteet i hela natt. Dot tyske infanteri ee
drevet kiler inn i fronten, men russerne har drevet dem tilbeke etter å ha
bafestiget sine forsvarslinjer. Tyskerne led store tap. I Izjun-Bardenkovo-
evsnettat fortsetter Timosjenkos styrker sin hårdnakkete kanp mot von Bocks

armeer. 100vis av tyPka tanks er blitt ødelagt under russiske notengrep.
Temee :,oskv-korrespondent skriver: Det er ikke tvil om at Timosjenko har
eepnådd sitt første  mel,  å hindre den tysko offensiv. Han her tatt initiav
tivet frn dem  oc  endrat ktigens cang. Kertsj fall betyr mindre sålenge den
russiske flete er horre i Svartehevet, og knn hindre ot tysk framstst mot
oljen i Kaukasus. Iljs 3hrenburg uttalte i Loskv-radioen igår: Tysksrne er
begynt  a  forsta hva krig betyr. einceng trodde de det bare var  a  røve og ply

dre. Na er tiden inne til å betale.
Tyskland. Halvparten av de krigsfanger som er beekjeftiget i tysk byggear-
beide skal ovorføras til rustnineeindustrien og gruvene. Dette sjelder ikke
britiske krigefanger. Fristen ar 31.nai. Bestenmelsen  ma  tas som ot bevis
en akutt mensel på arbeidere i krigsindustrien. For å nytte krigsfanger ti

et nrbeide ienebærer en alvorlic fare. - Antagelig ved en feiltagelse her
ddt tyske nyhetsbyrå Trenssosiel sendt ut en meldine om et 14 "kommunister"
i Mannhein or dømt til døden for å ha stattet fienden  pe  an forrederisk måt
og evekket folkete fsrsversevne. Ingen tyske aviser har omtelt dødsdommen.
som tyder på at en virs oposisjon mot nasistpartiet begynner å gjøre seg
gjeldende. - Avskjedigalsen ev Darrm minner en den tyske landbruksninisters
avskjed i  19e7  de vareknapphaten i Tyskland ble prelsær. Darre kommer nå til
å få skylden for at potothøsten ifjor slo fail, men den virkelige grunn var
at ddr var mangel på arbeidskraft til innhøstingen.  Ogse  iår har Gooring
spådd en dårlis høst. Da tyske bønder har fått seg tilsendt spørreskjema

over varebeholdning m.n. oe det ar en nasjonalplikt å gi riktige opplysnin-

eer.
Frankrike. Ytterligare 10 gissler er skutt for nordet på en tysk seldat.
Aksenaktene har truat mad å ta makten fra Laval hvis hen ikke frce.ear Lusso

linis krev om landevsteelsor.
Maksiko. Kriesferberedelsene er full geng atteret presidenton her ratifi-
sert regjeringens krigserklæring til aksen. 2n tysk tankbåt er beeleglagt
og ell tyske, jepenske og italienske kepital ar frosset faet. I Leksiko
city har det vært store akse-fiendtlige demonstrasjoner. Kongres eene krig-
erklæring ventes toredeg eller fredss.
Det fjerne esten. Den amerikenske frivillige flyver.avdoling i Durna skel om
dannes til en regulær jagerevdeling i .en amerikanske hær. Plere amerikensk

fly er ankommet til Kina, der japanerne her sett igeng en ny ster offensiv
kystdistriktene eyd for Shanghai. Hevedmelat er sannsynligvis å eette de ki
siske flyplaseer der ut ev drift. 3n rekke japanske flybeser i det sydvestr
ettllehav er bomberdert. 2n offisiell melding fra Tekio cpplyser  et  an japa
passasjerbåt er sunket etter å hn gått på an mine.
2ngland. Det britiske erbeiderperti begynto sitt arsmøte i Londen igår. Der
ble vedtatt en resolusjen on å fertsette kempen mot nesismen og fescismen.
Det heter i den at 7.-beiderne vil hindre en gjentegelse av det sem skjedde
etter ferrige krig.
Norge. De fenten nane fre Jæren som nylig ble skutt ble errestert tidlig i
høst etter engiveri. Dieee dødsdonmene ble felt av "Polizeicericht Nord"
som Rediese ster i s.pissen for. Det or andre gangen siden boleiringstilstan

den at denna "rett" .her evseet dødedommer. De endre er 'tteagt
og feltkrigeretter der  den skyldige har fått oppnevnt forsvarer.


