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S2RM.6.6DING : "VI ILLIR FORLOV2 OåS".
2-0nnunikeet fra ausslrnd melder at de rgssiske trflpper
nHr presset tyskerw_. ytterlijure tilbake mnt byun Pskr)v, eg
det blir ;2eldt at russorne nå pa sin2 sted3r står mj.ndre enn
15 km fra byen. Tyskurnus motstand blir stndig kraftigere,
fcr ennå en j n hr Hitler sendt ordre til styrkene nt de
skal helde byun ftr enhvur pris til siste mann. Inens
utvider russerne sine beve•;elser fra syd. Russiske
st:rker i =hlet mellm Pustovskn Novo Sokolniki h-r
brutt igjennon den tysk. ftravnrlinje Spror seg nå utgver
i et vifteformet ani:rop 1^ngb at nett av førsteklasses
veier scin ferer til de br.ltiske provinser. I lepet av dn uke
har de russiske styrkur i ourådet syd for Ilmensjøen be-
fridi et areal på 13 000 kn2. Pa Midtfrnnten har en tysk
offensiv syd for PripetiLyr:ine slått feil. Offensiven ble satt
inn 1./Jt le russiske stillin;er pft vestsiden av elVen r!tyr i
Ittek-nr2let. Tyskerne eppnåjle ikke annet enn,å-b/i knstet
tilbcke til sine 1/44)prinnk;li.;u sti11iner nnå
hnble vol.dsm-/ie tap av ;.ennesker ,6 matarie/1 Hele veien
bak de tyske linjur )g Duljt inn i Polen )pererer nå po1ske
o ukrainske frisknrer voldur tyskcrn aiai1lic vanske-
liheter. På sydfr;gitun hrti russorne tatt -opp sin
of-2ensiv i turådet mallom Dnjefir •F2; Nikolajev. De itnitok ig"tr
len vikti-T,ste byen i provinsun befrilla en r kke steder
til. Tyskerne hndde nuliens latt se.: frleGe til I trn at
den-vgldsnmou russiske •)fi.ensiv sem nå har pågått i 7 nåne-
der var i ferd ned ebbe ut. De hnr jn h-At det n2c

Sydfr_..htsn_i_let siste, i4en nh-får-de-realisere-t
står nverfor ut nytt stc,rt russiske fre=stst på bee sider
av fronten kn,:rlinert 2.ed et Aytt angrep p. niltfrønten, som

'hnr knust de tyske ftumstgt• Iktn tyske hwr er ubehjelpelig
slåtti sier_en reprter, 2 den rode hwrs beJrifter ör uten
bidestykke i bistrion. Dens sla.kraft cr frendules

t PINIqL2ND: 2.11e finske skip s:T1 befinner seg i tyske havner
"fir-f-åtfleskjed nt det er forbudt å forlate .havnene.-
Berlin "ileider i "de tyske tropper som befinner seg i
Ftnrannd ikke under . noen oustendi;heter vil •frlate landet",
Uleåborg ble bonbet i{len i nntt i 1da RV russiske fly..

enkeltheter•nn an:;repet lordn nnt Nelsinki, hv,u.
600 ru.issiske fly jeltk, Viser nt det er 'airettet ator,skr..de
på nilltære ob- industrielle 111(.t1 at let raste v:)1ds:flme
bran_cr i byen, 2n molding snn ble sendt ut på finsk 3ver
geskwa ida 2.,år ut ph, at dette bare er•boywelson•til det
son venter alle nilltære c konDniske m:t1 åv betydning
Pin21and. Disse sle„; vil fortsette, - Ifølce tyske ueldinL)-er
o le 13 rusSisko fly skutt ned av antiluftskytset-r>g tyske•
jaure. Dot finske k(2i-nunikeet uppjir å2 nedskutte fly og
nevnar 1kken3 on le tyske ja:urne, Rusorne 9ppgir selv a ha

•nistet 3 fly av snItlie deltende..
V2GTFGOirGN: I ot-i;=j r.n.. ble nilitære i Nerd-Frankrike_
tn-,;report aV tung;u ?:.;eriknnske bonbefly, lettere britiske
,riuriknnske bånbere (Ç jr2Lreskrte. - 21yfot s  Pra lon sis-
te ulces raider not len tysku flyindustri visdr a en rekke
vesontli:e 12:1 er I ko-ensbur cr fDr.eks. fnbrikker
ft r f2emstilltnr ;. nrnterin,;. av fly tot:Jt skadet. Fra den-
no fabri2k blc let s1t ut 20u tyske fly pr, måned. I Gpth2.
er.10 nv de 14 fåbrikkbynin,uno bver Ilisseerschaidiflyene
ble-til blitt



rette nlli)rte stridsky:di-t “ 2rL  kruLf)rsi^.rot  rtnrip igår
tyJk  y Ti 2 '2H.C'n nr 'egyetLag tysk tråle:"

,:J.J 1d sillszte :Jkip vendte
tilb2.kc, i ;:ed beLL,C.1.‘ hflr od:17;t t] skip
r1en2e1 den fraaske .Lt ygr arlunisjonsskip„
1Jc senka-G. d3t tr_r_et triE. stt pt. grunn zv mannskap-
ot, nen ble delt i te ved ea

wr- Anziåbrunolzt  me.edes  let :Tt britisku styrker
Lrr an7repet og orobro; tu tysk• si:111inzer. Tyskernee mot-
em.:r•n er stanset. En arierikanek krysser har bonbardert de
•tys. stirlinger lanc:s kyAen, På Cassinnfronten og 80ar-
'mes zont har allierte i-..ruijer vnrt i kuntakt .red fienden
eg,T. 4.01"-t da —tap av mennesker og-nateriell. På grunn av dår.-

var  det pgså det siste dosahegrenset flyaktivitet.
Det pdlierte flyv;:tpen hadde en.400•utfall - die Ltiftwaffe
201 •Plyplasser i nwrheten av R:ma ble kombet, likesf tran-
spurter i Midt-Italia zg skip utenfor DnInntiens kyst, 2
alllerte fly gikk tapt, 1 tysk ble skutt nede •
•JUGOLCIA.VIA: Coneral Titcs kommunike melder at tysk‘rne har
satt ic-ang et•vuldsomt fremstot i Ulovenia og rykker frem fra
3 kenter. idelkenæren gjør innbitt motstand. I Horzegovina
fertsetter '2gså  tyskerne sirleangrep, Den greske regjer-
dng; opplyser at tyskerne  bLr  enttic:ang en Ay uffensiv mot
•1nAdets friekarer. Oyer.1000 sollater ble satt inn i et 4
dagerå angrep, men friskarenebalde fått vatsel om de opera-
sjoner som var phtenkt, ug tyskerne oppnadde ikke  a kcnne
kontidet ned dem.  Iste4en  tok de en rekke gissler fta lands-
byene. -
BET FJEdfiE ØSTEN: Btter de siste uker's ametikanske ofihnsiv
EUCT4analte -støttepnnkte-r 4 Still ubaVet t -er.a11e jnpanerne-
viktigste forbindelseslinjer.her brutt. Over 50 000 japanske
er åsolert på New Brittain og  Rea  Irland. :meriktnerne har
utfert at Aytt  flåteangrep  nå Rabau1 og  New  Irland oz senket
4 japanske skiP. De nette oVerhodat -ingen jnpansk jagernot.  3
stgnd, Flyfutos fra oporasjonene not Truek vlser ut ialt 23
•skip ble senket, sansynligads 6 til. og 11 ble skadet.
Pra  Aæsrikz opplvses- det iddg nt De Porenede Stater i henho'
til dåne-oC; leie'loven i 1943 har oendt 51/2million tonn
materi.ell til Rueslnndi-:1,vss, mer enn det dobbelte av hva
de e dte i 1942,.1 do k ?7Yene son bIe sendt, kon 99 av
loo .ip Iren..Deseukjn ir liuss1and.ftt'ever 5000 fly fra
U.3.L:ifj(2r. Siden kricens begynneIse har Rüssland init fatt
ea.80C0 fly.,-ea.5000 tcmke (ig 170-000 lustebiler, 6 mill.
militærstovier, 6op 000-.tonniTett:.:)g olje. De.almerikansko
forsendelser  1.v  ktigsnaterie11 i 1943 beleper seg til
809
NORGE ;. Det forestar un kroftiglatvidelse nv den nasjonale
arbe-idsinesats og-nye..aksj.njer-mot stUaenter og politi.
Registreringen tj.1 arbeid3innsts sk.al •kjrrpos o foretas
om igjen etter „nye regder; fordi de.yml.e .Drkiver n11erede
er helt kaotiske Parolon rea være den 3ïtIilO for oss: lngen
ndter til registlering -_anter pd arbeidsstedotl Ingen
bedrift må sende inn nne son helst•skjena- son gjoldnr arbeide-
innsatsen!.. - .Det forestr nve aksjener mot hoyske2estu-
dentene I frondhein. Etleelte er allerede-blitt arrestert I do
siste dager. Ilærmere-enke1theeer foreligjer ikke ennå. Desr .
uten vet rum at tyskerne nå szker å .frekke politiet inn i
sin tjeneste. I ti1felle av-invasjon og-påfølgonde nilitær
unntakstilstand vil politiet bli- med hird ty
politi - innordnet under disse organer - 1 -b1i tildelt
vk pen til hirden og f loyalt v  puldtis
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