
.._Pyhetene fra London 6. marS

RUSSLLND: -
• •

Dagens russiske kommunike Itelder OM bket kaimovifksomhet-Ued-Badoge-siben.
Timosjenko har forts3tt framgdng i nord. Ved Starais IHrssa er ytterligsrc

hitt befestet 2unkt erobrbt: Russerneemelder videre orh nYe seird på midt-
fronten. Hans sydligå flanke anariper langs-jernanen mslfom Bsjev og

• Vjasmai Tyskerne er_her pt fullt tilbaketOg. Fl6re Småbydr cr frigjort.
Trusselen mot Vjasma det siste långt framskuttC befestnde punkt i ret-
ning av Moskva - Uker. Det meldes om yttcrligere framgang ved Bmolensk.
I området ved Drel rpser forbitrede kamper. Sterhe etyske ,årIgrep SiV for
Vorosjilovgrad er slått tilbahe. I Lonetm bassenget'e-1 det voldsomme karr4
hand1inger,

NORD-1±FEIKk MIDDhbHAV-ET: -
I Syd Tunis er II(aMmed tviinget td1 å 'trekkc sjg tiIbake -etter et mislykket,
desperat angnco mot dån a britiske arme* av frykt for å b.li .);rdneklemt
mellom 8. og 1. arme, 33 av hans tenks er (idelagt,ntÆfl-:b1i±iske

det midtre MiddeIndv nar allierte bombefl_YasnKef eller sM.Idet 7 fient-
, lige fly. fientlige fly er ekutt ned.

DflT DJE,ENII (5STEH:
ita Burma meldes at i Bangdon-plva når de ålliarte senket 3 japanske skip:
Minister Toio har uttplt et japds.tTengenen hurtig svgjbrelse cavekrigen.

FLYFROUTEN:  
Britiske og andre afriertå TIy har foretett omiattende dtokterm over Nord
Prankrike. 2 tysme fly pe veg mot permengelske-hyst bic av norske flygerc
skutt ned fbr de nåddå fram.

tyske bombefly kom ovcr Syd-EngInnd i natt. Det ble kastet en del bombi
- Ingenedreptc, men enedel så;.re c. 1 fhy kom inn  nver  Bondhn.

LITT eV HVERT:  

Pekten Tyrkin-Irak-Iran-Afgnanistan. bherlin 7. mars.
a en me om .Iran-A .gnan s an som c cslutteteyen

Sadabead har ft et militært tillegg, heter dct i et rivattålegram fra
rom til berlin Bbrsen-Zeitung. Ilblge dettå tiliegget forpliktet de.nevnl
land  sE:cs,  til å gi nverandre militåer stUttå hg rett til gjennomMårs, derson
dette skulde krevcs av hensyn til-landenes sikherhet. .
I vår hjemmcfront burde Univcrsitetet vært å i fbr.å.tc rckke vdd sid€
av Kirken, Hbyesterett og Skolen. Uch shik har det ikke,V=iårt. Univer-si-
tetet har md-afivrert seg fr'2;:m fre kompromis-til MomdroMds; scnest vc: den
nandel nvorvåd Universitctet vce å utsette en ael kurser .k.lbpte seg fri
for noen nazistiske stuJebtr'. Vi lykkbnsker Enivejsitctets studenter mec
at dc omd.der har srgt scg lbs fra unfallenheetens ånd. Vi hi1scr-dem
hjertelig velkommen  i  hjemmefronten og håper et de for frhmtdåTen vjl vite
å hevded§en-plass som tilkommer ungdommen vcd lendets fbrste höyskolc.
Tyskernes siste. No foreslåes det at dc ndutrale land ska1 fortsettc mcd
vercleveransen til tyskland nten a få tyske. varer igjrf,,Ibr krigen cr
slutt.
Svenske Norgeshjelpead hadde i år tenkt å nbytideliholdc"9. aprila De 10-
hale svenske myndigheter nektet imddlertid dette mca begrunnelsc av at det
er  i  strid mee svensh ncutralitetsao1itikh. (Ddt latcr til å -være mindre
ncutralitetsbrudd gt tyshe soldater mcd mere eller mindrå permisjon
reiscr med de svenske statsb3ncr).
itDVnESKI.; •
Bademestcren vei Jkåbergvaicn fengscl. Ekcberg, som bor i Lbvenskjrldsgt.
7, cr provokatb2. .Han tilbyr scg i skaffc folk-over til Sverfge, men ar-
bcider for Gestepo. Se opp for ham.
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TWD-AFBIKAs 2 kraftigo fiendtlies angrep mod utgangspunkt i :arethlinjen
. .

mot Ten 8. britiske armd er slått tilbake med store tap for fienden,  oe  alle for-

sok )å å trenge inn i den 8. armds linjer var mislykket. De alliertes tap var u-

betyielige. Dagens kom. fra Nord-Afrika sier Fiendens angrep mot den 8, armds

stillinger i Syd-Tgnisia har ikke fort fram. I går ettermiddae ble fiendens styr-

ker jom bestod både av infanteri og tanks tvunget til å trekke sue tilbake til høy-

dene nord og nordvest for Medenine. Det er nå bekreftet at 35 fiendtlige tanks

ble fullstendig ødelagt under kampone lørdag, uten at en eneste britisk tank gikk

tapt. - Det allierte kom, melder om natruljeaktivitot i Eord- og Midt-Tunis. Det

meldur videre at allierte bombefly har angrepet en konvoy mellom Sicilia og Tunis

som var kraftig eskortert av krigsskip  oe  fly. 2 av de fiendtlige skip ble senket.

1 var ved å synke da bombeflygne forlot stedet. 4 andre var satt i brann. 6 fi-

endtlige fly ble skutt ned undor trefningen. Andre svære bombefly angrep havna i

Susa, der man iakttok flere treff. - I amrådet i syd ble det rettet angrep mot

fienitlig retirerende styrker og jagere opgrattholdt uopphørlige patruljer og 9
fiendtlige fly ble ødelagt.

RU8SLAND I et russisk særkom. er dot meldt at byen GzatEk er inntatt av rus-

sernE, er-ter to heitige angrep. km stor men gde krigsbytte ble orobret. 1.2oo tys-

kere ble drept utenfor byen og innenfor byen ble et helt tysk reeiment utslet-

tet. Ruaserne har fortsatt sin framgang ber og befridd ytterligore 2o bebodde

strøk. I dae meldes det om øket trussel mot Ujazma. Dette er det siste sterkt

befestede tyske punkt i framspringet mot k(oskva og don viktigetc pinnsvinstillin-

gen erå vei til Smo1ensk 9  som er hovedkvtrter pE midtfronten, Ruseurno fortsetter

sinu omgående bevegelser rundt 1jazma og har frigjor% flere smd byer til vest og

nordgest for Gzask og nærmer seg nå jernbanen mellom Rshew  os  Ijazma. Rusaerne

er nå bare noan få mil fra det viktige befestedo punkr Kitinka (1) 12o km, nordøst

for Jmolensk, og utgangspunkt for en sidelinje  58  km. sydover til den viktige jern-

bane mellon Wjazma og Smolensk. I dette område befridee russerne 2o bebodde strøk

til eg tok mer bytte. Lenger nord rykIer russerne fortsatt fram mot Staraja Rusaa

og  har  inntatt et tysk befestet punkt til i dette område. - på den sydlige flanke

i Orel-avSnittet har russerne også vunnet nytt terreng. Russerne meldte i går

kvled at de hadde gjenerobret et befestet strøk på sydbroddon av Ilmensjøen. I

Donets-bassenget fortsettar heftige kamper sydvest for Woroschilowerad. .SSt nytt

tysk motangrep i dette område er slått tilbake. Vest for Rostow har sovjetartil-

leri odelagt lo tyske befestede punkter.
VUSTrEUROPAs Natt til lørdag rettat det britiske flyvåpen et kraftig angrep

mot 2ssen. Under angrepet ble det kastet 15o 2-tons Sprengbomber og tusenvis av

brannbomber i løpet av  4o  minutter. PSn flyger forteller at bombene forårsaket den

største eksplosjon som hittil er observort over Tyskland. - Amorikanske bombefly

angrup ubåtstasjonene i Brest oe Lorrient i daeslys lørdag. Det ogpsta store ske-

der. 3 allierte jagerfly og 2 bombefly savnes. kom, fra det britiske luft-

ministerius melder: Det ble i natt Iagt miner i fiondtlige farvann. 2 bombefly

savnas. Britiske og allierte fly foretok i går omfattende tokter over Yord-

Frankrike. 2 tyske fly ble skutt ned av norska flyggre over den engelske kanal-

kyst. - 3 tyske bombefly ble odelagt undar virksombet over Syd-ngland i natt.

1 flp nådde fram til London, men ble drevet bort av luftvernskytset.

DET_ FIGRNZ E PSTBIT: Det b1e i går meldt at do 22 skip som gikk tart i Bismark-

havot i forrige uke vart 3 japanske kryssere, / destroyere og 12 handclsskip. -

Dessiton er ytterligere 2 destroyere senket utenfor Salomonoyene. Det moldos at

det fløy  156  allierte fly over den japanske konvoy. 66 japanske fly ble skutt ned

mens de allierte bare tapte 1 bombefly og 5 jagerfly, - Amcrik2nske bembe,fly sen-

ket it japansk skip og skadet to andre i Rangoon-elva i Burma i går, uton selv å

ha tTp. -Britiske bombefly, cakortort av jagere, angrep på ny jaraneke mål nord

for Akyah i går. 1 fly savnes.
DET A=IKAKSICE FLYVAPENS antiubåt-kommando oprlyser. Ikke  e t enest ilert

skp er i de siste 6 måneder senket av ubater innenfor ot område på npsten 2 mi,

km fra den amerikanske KtlanterhasKyst. - Blandt de skip som i går gikk av sta-

belen fra amerikanske skipsverftur var  5  handelaskip, hver på  lo,000 .ton 9 oE en
destroyer.
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"NRKaktibl=8R"ada_
'Deutsehe Zeitung“ andrer seg over a de Ilks til det sdste har ymrt

folk her i landet som stiller seg så lihegyldiE N  til tyskernes store vanske-
licrheter d Russland, 2Jksempelvis nevner de at det står lange slangehoor for-
an Vinmononolet i grålysningen on norgenen rten tilsynelatende å bekynre seg

_ oM  sine bdedende rasefeller, og Sec ner endog vist seg påkrevet å innskjerpe
de; offentIige danseforbud, for det finnes nenlim de som dansex enda tyskerne
går fra nederleg' til nederlag på ostfronten. dtrolig:

Den tyska avis har nok rett i at det skyldes ikke kynisne hos nordmennene
elher glede over at tusener av menneskelig gar tapt når de tross alt tar seg
en svingom d disse tider. Vi trenger sannelig litt livsglede og oppmuntring
her landet ettex alt det tysksrne her brakt over oss. Vi anser det for et
nere nekneskeverdig tidsfordriv  a  danse eller najue et lite glass framfor å
se:sislisere Oss i massemord etter tysk nmester. Det er endog  3Uil  at våre
utaelelser skjer på bakgrunn av cr almen sore-over de bedrøvelige tilstander

— lilstander som vi rlktisnoh aed rette gir tyskerne skylden-for.
vi får oss ikke  til a synes sunnorldg synd  pe  de SS- og Gestapo-avdeldre r-

soc tilintetgjores  pa  de russieke slagmarker-: Vi synes ikke egentli de for-
tj:ner medlidenhet. Vi får oss ikke riktig til å beklage russernes storarte-
åe  freagng. Vi fdr 082 ikka rihCie tål d tro  hå  do russishe redselskjerninger,
sålk son den tyske eropae anda  år ai_stiller den. Vi kar litt yonskelig for en-
do";  a  frikjenne det tyske folk for de utadlige grasondseter sou nasistene i de
scsdoro år har begått i dets navn,

Vi sjnes det er botenkeJi et an v.leg tish hmr, lede- av  eg :rdens keste
offiserer', lar seE aSnytte sod alddel for nook tnsen bodler  ok  barbaror av
versto slag. Vi synes det nå likge  h:benkoldad  egenskaper i et folk som lar
seg overma slikt og som øyensynlik or villie til  å  tjene en hvilken som helst
herre bsre Set får lov å  sla  helehe sakkom og eott r  en ordre,

De erkjernelserson i de siste  kr  or tået enp for det norske folk, er
ikke nettotp saigrende for tyskerne, og det er nulig at de en gang vil få
merko diesegerkj~els-itåekr-ota  Vi arotsåt---egså-- Petil
å _nåtte gjere noen erkjennelser i tidtn son komner franover: De bør f.eks.
lere seg å forstå at når nordusrnene gledor seg oyer russernes frangang, er .
dkt  fordi at hvert tysk nederlag er et steg  på  veien til Norges og Europas
frigjørelse.

oe bør venne seg zil a forsta, clissd tyskere, med sin orpskrytte solde-
t:rtad; at krig er ikke sentimantalitet, Do kaa ikke gjere kray rå forstå-
slie eller medlidenhet fra det norske folhs side. I hver nordmanns oye er
deb et hommelig glint av glede over hvert aholl som rammer tyskerne, over
hver  tysk  forhåtning som brister, over hvert  sihg  som tyskerne taner. Ddsse
efajeånelser tror vd snart vil honne til å  gi  tyskerne litt p?, ner=c,,

Om de tyske Inadertrykkere her i landet velter aldri så mange hyrdor og
straffer, aldri sd megen  duasjonal arbeidsinnsats'; over oss, vil de ikko  kur
fle hindre den h=nelige glede i norske njorter når vi sendes cml-ring r2 ''-
fcrskjellige arbeidsplasser til vidner til deres stigende forvirring- ag sti-
Ecnds desperasjon, til deres hjelpeløse krånpetrekninger etter hvert som ne-
derlaget utvikler seg,

Eyskerne har uhyre vdnskeldg for å nå frna til ertjennelser, fordi de
iike er realister, nen selv orskor  e ~_siLL virkelighet, g:n den erkjen-
relse vil til sist gå opp for dom, lid`R1ORS POLK ER -Viltb; BLORL,' ItiNDER.

Edv. Storuu
Ei noen levende sjel kom hjem,
som kunda sin landsmand forelle,
hvor farlig det er at beseke dem,
som bor i blan.dt Noriges fjelde.
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