
'Nyhetene frn London  4.  mrs 1943-

RUSSLAND:
• Det ruesiskekommunikaTmelder etter erobringen av

.Rjsev fortsettet framrykningen ri SVlig retning. -Alle tyske motangrep er
avvist„ og våre tropPer crobret 11 bebodde steder til. I Rjscv ble fbl-
gende krigAbytte eXebret:112 tinks,  78  k2noner, 5 lagre mcd krigsmatc-
riell, 35 lokomotivcr'eg 1200 •jernbanevogner, Tyskerne hAde 2000 faldne.

He1.e den viktfge  500 ,km.' 1:ngejernb.:nelinje mellom Moskva og Veliki Luki
et-etter crobringen  alTHRjseV-på russernes hender, Vorosjba .170 km, V for
Kursk er urobret, og framrykningen forteetter over an bro front. NV for..
Kharkov er tyske mott.Ingrep slått tilbake. Flere befestede stillinger V
for Rostover inntatt.

NOPD-AFRIKA/MID0ELKAVET:

Pienden h:r vunnet områdo 1  nord TunG cia på bekostning  J- cr  store

tap.  -41ientligc ingrep-bet.for-Mtreth er drevet tilbkc. Det maldes om
flflgrep. Mot,•ficntlige flyplasser i Tunis, Mål på SicilU er gngrepc t

fly fra: Et kemmunike fr,J'd.et britisk, marinedepartement medde-
fer at  16  fientliga'skip til.er senket eller skadet av britiske u-båter
i MiddelhTvet. Britiske torpedofly angrep et stort fientlig forsynings-
skip, som ble satt i brann.

bSTWSTILLHEaVET:'

Zn japansk konvoy i nærheten av New.Guinea  er  praktisk talt utslettet.
22 skip på tilsammen 90.000 tonn er,alle senket oller skadet  eå  sterkt
at de holder på  å  synke. 15.000 japanero.ble, tilintotgjort og  58  fient-
lige fly skutt ned under angrepene. 1 bombefly og 2 jagerfly gikk tapt
for.de allierte. General DeArthur uttaler at bdeleggelsen av denne konvoy
vil•få vidtrek.tende fblger for japanernes planer i den nærMeste framtid.

LONDON:  
Det britiske flYvåpen rettet:inett et kraftig angrep mot Samburg og veet

Tysklandi. 10 btitiAke fly SaVne• . Amerikanske flyvende festninger an-

gr.ep Rottordam,,og Namm i nærheten av Essen idag. Moskito bombefly anguJp
i:går anlegg. ved tnaben melybden-gruber i.Vest Agder. , Det ver vdnskelig
å sa målene på.grUnn aV eneen,- men det siste fly som kom over stedet så
store hvite rbyksbylcr,. De-angripendc fly ble forfulgt av noen Foeker
Wulff jagere: og l'MoSkito-fly.spvnes. Disse molybdengruber er meget vik-
tige for tyskerne, da ,c1a sk&-ffer erstJtning for krom og  nikkel, som tys-
kerne. mangler. Tyske fly xettet inatt 2 propegand-angrep mot London.

I det förste angrep, hvor  40-50  tly tok del, greide nocn å slippe inn  0-
vet.London, og kastet en del bomber. I det annet angrep deltok lore min-
dre. styrker. Ingyn store Akader blëvoldt.
Stgljn!har sendt et lykkbmskningstelegrIm tiI:Churehill i anledning det
.siste store fly•angrep Mot BerIin

LOKALT: •
Norske studenter protesterar mot nazistiske propsg?ndalbgner: De nazis-
tiske referdter fraiet studentmbta som ble  holdt i Universitctcts Aula

tirsdig 23. februar har vt.kt forbitrelse bldndt norske studenter. De h.Jr
no sendt inn individuelle protester hvor de tar Jvstand fra både pressens
framstilling og fre den.na•zistiske- institusjon "Borsk studentnh.nd¥  i
det hele. .Brotesten har.fblgende ordlyd:
Til Universitetet "Det, er i pressen blitt frdmstillet sOm om
studentene skal hd gitt sin tilslutning til Norsk studentsmbdnd. Jeg
finner derfor at det er min plikt å.si fra et jeg ikke tnerkjenner Norsk
studentscmbd.nd som rupresentant for studentene." Brotestene begynte å
strbmme inu fredag den 26/2, og lördag kl. 14 v:.ri det allerede kommet inn
over 1600, og tallet stiger stlig.

Om registretingen -)v meldepliktige til tvungen arbeidstjencetc:
Vent til siste frist med sende inn skjent.et.-


