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let scvjetrussiake nvh:tsbvrå forteller at

~1~ den 29og tåsk, il,fthtcridivisjon.tilhorende den 1. tyske srmg son cr om---
rinmet ved Star;ja,Russa, er blitt fullstendis utryddet. En by til i sam-
me,frontavsnitt cr nå blitt onrinset :v russerne. Byen er ikke iævngitt,
men etter beskrivelsen er det en sammel by omsitt av murcr. En russdsk
konvoy.hsr lorrst fersterkninger til Sebastopol,

LIBYfl: Britiske patruljer var virksomme i går og erobret en del kjøre-
toyer fra fienden.

DET FJ5RNE ØSTEN: Det kinesiske hpvedkvsrter i Burma meddeler st
rikanske fly idam foretok to kraftige.anmrep på japanske flyplasser i
En ameriksnsk undcrvannsbåt som opererer i japanske f:rvann hsr senkct en
japansk tankbåt om to japanske lastebåter på tilsammen 18  000  ton

fly bombet i. deg Port Moresby på Ny Guineag De amerikanske knåslolar-
tementer meddeler at 54 j;p3riske store bombefly av nv typc bombet Cores1-
dor og de a.11iertes stillinger på Bstan-hslvoya. Det ele b re -lort liten
skade. -dinst 3 japanske fly ble skutt ned.

EUROPt: Hibler moter nye vanskelimheter i sitt forssk på å mobMscre
:n veldlm Balk:nhær som kan settes inn på cstfronten, Rumenske sold-ter
som kjempor i Syd-Husslund har sendt on klame til den tyskd overkommmandc
De klager over at rumenerne bIir sendt til le. mest utsatte stillingcr, mens
derimot tyske solduter nod alle fordelene. Dc, som sts bek dc-no
velsen ble stillet for krigsrett og skutt ettr srdre frt tyakerneg

Den rumenske tresse fortsetter å anmripe -in_;drn sn-':nd å  spars:bål:t 2m
Transylvania. Del ltnrer frs Romania til Schweiz forteller a t let b.r vært
flere unssrsk-f13n±11åe demonstrasjoner rflEnske byer.

London  h r g  -ottttt meldinger sov IripLr st mbn5elen på srbeids-
kraft i Tyskls-nd nå b.:ynner å bli akutt 31:,n4t ae-tyskerne som russer-
ne til f_se c,  cr det cn hel del.arbeidere fru fsbrikker i Berlin i
alderen 35 til åe r , som s3 opp uten motstund, Den britiske radiokroni-
kor, mannen i utt,flte i sår om disse nye soldster som Hitler hadde
innkaldt: Her cr bs.vis på de tyske a,rbeidere ikke tror på Gobbels—
lOgner om it :e sllierto kjcmper for å utrylde hele det tyske folk. Hit-
ler 1-14:r brukt opp  3-(7- opplitte mordere. Hsn må nå noye seg
ned menn som i deå ninste hsr bew.rt det mrunnlegsende menneskeliso in-
stinkt nemlim selvonpholdelsosdriften, :ken for å'få nok sv lis3e til å
do for seg denne våren,blir han nodt.til å fylle sine f_,brikker :Tis."1 2r-
3eidere frs de undertrykæe Jand og:så river han ti-tusener sv belsicre,
franskmenn og nederlendere, densker o5 andre Ut av deres hjem oå 2smilidr
om sender - ,em for å srbeide i de fabrikker sSm det britiske flyvApor vil
bombe sonder om ssnen, samtidig ssm tusener av tyske arbeidere rives vc,åk
fra hjemmene om brukes til kanonfode på ostfronten,

Et brev til "Times" fra 11 framstående menn har vaæa stor intdrcE3se
Storbritannia. I brevet henstilles det til regjerinåen d setto o:TO for-

slas til ny sosisl oå bkoninisk ordninm etter krimen, mc1 ofdnt-
1is'mjsrelsen 3v dette brev, gir "Times li  en ledende rtikkal t11 proble-
net undor ny okonbmisk orden. hrtikkelen peker på :t t rfv-  'E  åldnnU ;-
mende prinsipper ble utsreid i Atlanternavsavt,flen, sori ble utfcril
av Churchi11 cc president Roosevelt pm godkjent Bovjuts,:mv,Idot zs;

Ms1;t for Atlanterhsvsovercnekomster var at sllo ses:.sncr,
store eller små, nten de vinner eller tapet krigen skel ha t/c:nm
til verdenshrdelfn oå til råmaterialer, T "Ticee,  Ati„_2e-
terhavsoverensbodu.ten hur demokratiene haytidedm be-st;mb  3- t  for å
ryggen til de lo års dårlise arv, en tr- • sOrn rd22';n cm
restriksjoncr, ists o - tvans. DissE var fcP cri stor sl ohyll der
utviklinm so - mnneskeheten ut i den nå- rærende kri5. Hver 5,
Forente 'BtatEr all e. 2itorbult,ttnia eller rz2ten av verden kan tåle å  v rde
tilbake ettei Sr' n til dcåde ubesrensede-konhurrdnse på liv om død. Til
slutt heter d's ropt os verden fohzvnim vdi:c snart hli fortornet rv-'s
de en5olslt-l.e joncr skulle plsniegåe i_odt.nc-ns verdenshsndelen
eller på n ,yte fordelerg I ntlanterntvsovcranskomdtån ble lot
erklært at -11e nus,cner ,:kulle være med, stor eller liten, ce den v-hlt



"2.- 1.. • ,
• een. Som president Reoisesir_alnt har ut t.P1N  er det

rnom utvidet forbruk og storrnartefier nt 1i nrs-11,7 "-c-tr  fcan---flolflossen
alle lanel t de kan håpe på å mzjenorpreete verdenshand
len. -

En ny kontingent av canadiske soldater og flygere er kommet til en
tisk havn. Den bestod for det mesto av flymannsknper sor  vil  slutte seg
til de canndiske flygere som allerede opererer fra britiske basero

Tyske fly foretok en del spredte bombeangrep mot sylkysten av Storbri-
tannin i natt oR slapp noen få bomber. Et av flyene ble cku.ct ned• -
Tyskerne mistet også et av sine siste jagerfly, en Fit lo9, ved dagslys i
går. Det faldt som offer for en britisk jagerving, som hnodde vært med.på
Apningen nv Lonnons store krigsskipsuke. DS; de var ferdig mel oppvisningen
floy de ut på tokt over Nord-Frankri*.-

Det er akkurat 12 måneder i dag sidon den tyske krimkoster uttalte:
Det er et soorsmål om det britiske flyvåpen nå eier m: terinl 1 zom kan mcste
de tyske flyavdelinger som nå dag og nntt suser over I,. oyer,-
Det vnr for et år siden. - Nå kjemper britiske fly i Russland o: tyskerne
må holde halvparten av sitt flyvåpen i Vest-Europn o Mideos,ton fnr å mote
angrep fra det britiske flyvåpen.

NORGE: Etter nt de religiose orgnnisasjonor for ikke lenge siden slut-
tet opp om de norske biskopper og erklærte seR enig dem i synet på de
prinsipper som kampen gjelder,hcr kirken gitt nye vidnosburd o.n at kampen
ikke bare er fort av ktrkens ledere, men at den htr hele  t  nonske kirke-
folk bak se2.. - Stockholmsavisen, "iDagens Nyhe Ler''  cdm, en• den norske
kirkestril er kohmet inn i en ny og muDgens nvgjorcn,,m f  Jen  I praktisk
talt alle norske kirker er det lest opp en meddeloise bveg:' det rle-ter at
prestene ikke vil fortsette i sine stillinger uten at kirkens syn på ung-
dommens oppdra•telse og nndre sporsmål• som h r vært unT,er drofting,blir
respektert.  D.t har vært en voldsom tilstroczning til kirkene. I Vår
Frelsers kirke i Oslo, som korrespon'enten besskte sondnR, vt. r det ikke en
ledig sitteplass å onpdrive. I VeStre Aker kirke keh act, urier gudstje-
nesten sist sendn.m: tll et pinli.a. oppttinn. Nettopp som altergangen skulle
begynne, reiste en naziungdom seg• på orgedgulleriet tok or:j,et, men han
ble straks dysset ned, da menigheten satte i å synge: Vår Gut han er så
fast en borg. -

De nordmenn som d•dngrone 22„ eg..23o fobruar ble arr este ct 1 Mare av
det tyske -sikkerhetspoliti, er folgonde: Oberstlnytntnt, firs Dannevie;,
maskinassistent birne Gronn Disch, fisker Ole Blins Dyreny, oolitikonstabel
Harali Dnnerud, Henrik Hnns J.Ekorne.s, journalist Sigurd Lvensmoe, slakter
Kåre Angel Elgenes, student. Jncob Frils, student Per Finninger, n1vokat
Peter Garvik, politikonstabel Leonerd Gotinger, otudent ruldrets Jespersen.
Sykesoster -Ruth iloll er Hansen, student. Ole Vietor 7ftad, 1 sola tcr Gustav
Johnson, sjåfor Arthur Kvcsnes, snekkerlærlig Rolf Kvosnes, intnerfulimektig
Ole Kjeldsberg, tobakkshandler Alfred Garmann Larsen, trbe ilar Oliver Jolrud,
entreprenor Victor Nyvold, husmor Tora Borck-Nielsen, lekormt-an Lelf Bye-
Nielsen, skogeier Josper Noss, sjomann- Bjeorne Olsen, m-:$11erhrb( lier Karl
Johan Rorvik, gårdsarbeider Magnus Tuesland, kontormtun Kåre gui, galvani-
sator John Valseth, skole-elev Bjorn Wennersborg, Rymn. stikklærer Kåre
ken, student Peter Young, og gårdsarbeider Birger

Om Tor Salvesens og Kristian .auboret,s_dosfall rgata l er det nå
blitt -kjent ht deros famille'r har fått utlevert beskjed
om rt dodsår saken v:r henholdsvis lungebetendelse bin'prom et mayesår
med åndened. De aviode yhr imidlertid helt friske og rEn  nrects-
sjonen. - Fnmilienn har ikke fått anlelnin g til  å begrmve De fikk
av gestapo utlevert en askepose, med beskjed om at kremeninr, vmr besorget,
og samtidig en re--;ning på hunlre riksmark, E'rmmgarr småtnn er niynktig den
samme som tidligere htr vært brukt i tyske konsentrtsjonsleire overfor jo-
der eller andre som er avgått ved en plutselig dad. Det er ikke meddelt
noe om årsnken til rrestosjonen av Snlvesen m_unert, Det eneste man vet -
er nt er misbmn let til dode, eller drept av gen2ttps, uten å væro fort
for noen 1oalstodo - n nv le frie aviser skriver; Det igion myrdet to
nordmenn. Vi skt1 lZkh gleime dem. Når; oppgjr:rets dag komuer skal Aubert
og Smc:.lvesen stå fram som blodvidner ved siden av 1e henrattede ncrdmenn.

GUD BE\jr‘RE I-X)NGEN OG FEDREL,..KDET.


