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Russlard. Dot mdder om fortratt fronaona . for den rddo arme på alle frontaarsnitt, 30 for
rharkoV rykker russorne fram mot Losovaja  or, tr-nor mod å avbryte linjon Yharkov-Loso-
vaja, 'Detto or don astlIrsta av tyskornor forbindolsorlinjer, EV for hirm-kov øker
russernes pross mot PoltavO fra dag til dag, På Brjonskofronten er flero tysko mot-
ongren blitt slått tilbako, og do sovjotrussirke tropoor har ferbodret sine stillinger.
Mius-fronton revnos for fdrst.) gang idag i det rovjotrurriske kommunike( Byen liccer
SV for VorosjIlovgrod, dor fcrogår krmpor av lokal botydning- Undor kampene frodag
tapte tyokerne 129 tankr som onton blo gjort ubrukbare aller rullstendi ddc l Egt E6
fly ble ddelagt, - Et russisk mnrhommunIke son blo sendt nt lrrr fro Moskva aelder
at russerne har gjonorobinot  60,000 ka2 siden don tyske sommeroffonslv begynto don 6,
jUli. I samme tidsrum hor tyskorne hatt 300,000 fh1ne ellor gjannaamitlig 6,000 pr.
dag. Be tysko tap nv ma-teriell har mErt enormo, Rusaorre hmx arledes erebret (E1mr
$dolart 7,209 panservognor, 4,600 fly, C,000 konader og nesten 30,000 kjdretøyer,

alt har tyskerno mistot 1.000,000 monr i fancer, sårede om foine ldpot av cHsse 46
dager, Dot kan hor av inrasse d novno det rnsseske crorkommunihe av 22, juri

som meldto at tyskerno  oc dE  mcd dctto land forbundno htntor Inntil da hadde tapt
6.400-.000 mann 3. droptu, .srrode og fanger urder kriron yact Eovjotunionen. Iyskernn
hadde videra mistet 66.500 knnonor, (a2,100 tanks, fly- Do tilsyarende russisko
tap utgjordo k.2Q0,000 døde og sumnnode. E5.000 kanoner, 30,000 tankr og 2E,000  ny, -
Moskva krinmkosting nulder idag ot don russisko aabassadør i WashInmtor Litvinov,
or blitt fritatt fro sitt hvory som ambassaddr, Ean oppholdor sog nu i Moskva, hvor
han i oarnskop av visekommissar for ch: utenrikska sokor har så moget å ajøre at han
ikke snatidig kon skjdtte siort hvorv i Waohington,, Litvinov racnes som_ on Scvjet-
unlonens most fremtredando diplomator, Eem hans ettorføiger T Washington er'utnovnt
don dortrrende charge d'affaire Gromykov„ I en kunrajar1ng. fra Moskva idor hotor det
at alle husdyr som tinlicere ble ovakuort dstover, nu skal brIncor tllbako til do bo_
friddc onrader ved Kalinin, Orol, Smolensk, Toronosj, hostov,-  2,Talg og f lore, -
Finnland. E3 fremståendo finner har honvendt sig til. recjeringen og bodt clan undor-
-r-dke Mnl.ighoten for å oppn& fred. Forutretningen for at Finnland gikk mod i krigen,
var troon  pr  tysk soir. Incen finne tror loraer på mulighOton Tor tysk seir, og do
vil nu hurtigst mulig trekku seg ut ov kriron, Obs.:rvers dOplomatisEo medarbaider
skriver om muligheten for at tyskarno trekkor sinc 6-7 divisltner tilEaku fra Finnland,
nt dirs divisjonor ikko har hatt noo å rjPre siden sitt nytteldso fersdk  nå  å angripe
Murmansk, og at Dieti t s tropper vesentlic hestår ov Gobirgsjor seia tyrkerne kun ha
bruk for på Balkan,
Italia. Fredag moldtes nt dygruppon LIpari ofr Stromboll rett nord for EidIlio blo
a~t av aMorikanske flåtoshyrker.- På dyene befant reg 4,000 jumoslEvlske
fangoif7om nn blitt befrIdd. Dacens konaunike melder em Iao.friro flyanupp mot
Svd-Itrdin av fly mod base I Nordafrika  oc  2ImerrEanska Lirerotor-fly ancrep
Igår Gancolle 17{:5 for Neopel. 25 fiondtlice jagere ble skutt ned. Andre allierto fly
bombet skiftatemtor Cy; jernhonomål d Villa 1,1terno og Averso for Moapel. Også her
ble 25 jagere skutt nod, .Vod nattongrop ble jorrharetomter i Satipamlia, 3 for Neariel
bombet. Fra ollo disse ongrep savnes 8 allierta bombefd-i,
England. Intot fiendtlig fly vistu sog evor StorbrItannia lratt. Der ergolske luft-
tomma.n-d'o- molder at der ikke tidligero i har \mart vist så stor britisk flynktIvi-
tot som i juli arned4943. Dor bde I dennu måned sluppot 10,000 tonamero bonbelart (.-
over guropa onn i sammo måned ifjor. Allikevel var tpeno av fly bare 11 maskincx more
I ju1i
StillohavDt. øya Kiskn I A1euteno or okkanort av amorikanerne etter at japanerne hadda
-e-Vticubri6 4exi. Kormed wr don sIsta rest av nordamerlkonsk tgrritorlum blitt bo f ridd for
flendtlige rUyrkor. -På Ny Guinaa or japanerno drovot tIlbake til F(a1nnauos indro for-
svarsverkor. "Vbd "rewak ble 67 joacanske fly sknOt nod,
Norge. Hvorvldt sjefen for sikkerbEtspolitiet, Marthirren, var mo2dem av retton som

til ddden, vites ikhD med sikkerhot. Som vitne I saken opntråttu politi-
insnektr Prigaard, ikke som tid15ojere moldt politiadjutant- JE/3rgcnsere --
Torsdac acod 11-tiden ble en nordannr sbanSt pa  åpon gato i Oslo av en ung statsnoliti-
konstabol. Dr-met fant sted i Bredaato i nrrhoten av Grdnland politi.atnajon, Noon
mersoner kom i trette mod to NS konstobler vIsstnek tidlIgerw frentadmpore - som
holdt  vEkt  ntenfor en grrd, Plutredir trokker nozikonstablene sine pirtoler og skyter,
ren en i luften mons don annan skjdt dirakte og rmwrot rødelig, Det blo ialt løsnet
10-12 skudd„. En forbiposseronde ble srret.


