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Eravta1:15. Den 5. arne har iokket ringen rundt Cassino fra øst, syd og vest og har dessvta

sett i•arj et angrep ret sienne ty*e fjellfestningen fra nordest. Franske trupper har qått til 21,2"4.

fra nr-dest ovar er 13 ka. ored frtn t. froni linjer rundt Cassino er utvidet til nier Ji km. øst
eassinb dr jet tyske fersvaret kommet i en kritisk stillinç, etter at anerikanske tropper i dag..lan-
ye kamper har brutt iniennom de siste forsvarsstillingene foran byen. Den 5. arme har erobret!terVart,

son ligger ca. 5 km. !ra Cassino.abt1 korresponcant mener å kume konstatere at tyskernes
i Ceslino ar forverret i si slik grad at bsnu fall kan imatesees i en ikke altfor fjern
fyskerne Kjemper iniolertio haninakket, og fruntraeldingene varsler at det farestår betydelig hetti-
gere .kawer.

meldingone nevnes fonavrig et kraftig flyangrep wf flyplassen vedassa.
4 Est HOMITIN.I arerikanernes veldige luttangrep på Nordvest-fyddand tirsdag deltok 700 tunge

bambefIy og ca. SUD jagerfly, De viktigste mil tor angrepenø var tre store fabrikkerSLIP lager jager-
fly, naalig Focke -litilff-fabrald(ene i 9acherslebui, Junkers fabrikk i dalberstadt og Messerschmidt fa-
brikken i Brunsiick. Ved m'r dristig utfondringsf1yvning mot Berlin ble Lufteaffe tvunget til 1.Satte
inn sine største jagerflystyrkor, og det utviklet seg at tre timers langt luftslag tvers over Tysk-
1and, wra resulterte i at ISZ tyske jagere ble skott ned. Her er Ikke redregnet de jagereSW1 ble
skutt nedav de 50 bombefly sam gikk teat. Fer, jagerfly gikk ogsa tapt. Ekonbingen av jagerflyfabrik-
kene var meget vellykket, og anerikanerne regrer det for en stor seier.å ha fått ødelagt tre slike
jagerflytabrikke'r p bekostning av tiO leenhefly. 0ne1ougalsen av. jagerflyfabrikkene iq svekkelsen av
Luftuaffes jagerflystyrker må uten tvil betraktes sem et systenatisk ledd i invasjonsforberedelsen.

katt til fredag angrep Mesquitony mål i Vest-Tyskland, 1 fly gikktapt.
CSIFeffEN. Den Sde har har åpnet.en ny offensiv not Vnsyr og Kalinknitsji på nordsider av

Prinet-mwene. Dffmsiven fikk en gtheren•e start ned et gjennombrudd i 15 kas dybde over en
bral front. ajennorbruddet førte den rade har til kiosyrs ylre forsmiarsverker.
Forwrig ligger kampenes dranatiske heydepunkt i russernes stornløp mot Bug, hvor von tilansteir

i. fire dager har slyaget iimi alle tilgjengelige reserver i et desperat fors9k på å  redde situasjonen
for sine 60 divisjoner i Dnjepr-buen.

Den rade hars frensten inn everpolse område fares fran end stor kraft. Det er a11eredp befridd
over 5.303 kvIca polsk territarium, og det kjewes 80 kn. vest farden polske grensen av 1939.

KisnPosIaget om boø. C'et store stonmsentret på 2stfronten ligger nå sydast for Vimitsa i urid-
delbar marhet av aug. Det et her vor Vaestein satte ire sin notoffensiv mandag, og kampene har rast
og  raser fremeeles utm avbrytelse. Jet er ennå Ikke kommat til noen avgjørelse i de ville panser-
on infanterisammenstetene på  ugs nordbredder. Beggeparfer fortsetter å slynge inn forsterkrdnger,
agmanventer at kulminasjonen skal vaame nådd i lopet avde kowende dagm. von Manstein klenrur .ueg
desperat fust ved der farsts forsverslinjen foran Odessa - Varsjave-banen, som loper 35 til 43 km.
fra kamponrådd.Slaget ujin..r fram og tiloake, og deto motstanderne er anafiliret i at utana-
hjertig oppgjor på liv heter det i en frantaelding.

mer detaljerte rapportar om de harde kanoem ved Bug beter øet at von kanstein har trukKet
reserver fra firaria os ancira ilvsnitt av 351fronten inn i oppgjoret i iliewo. Tyskerne kvier seg
for det mest kesthare motanorso i sine fortvilte torsokpå å stanse et russisk gjennombrudd mot Odesse-

banen. Hele frontavsnitt er nnskraøet for tanks, som nå kastes tram i. bulon etter balge mot rgusern..,



lifeRTASJOIER. - .
Ettersce den nye deportasjorten-aV 40inerske studenter blir kjent, stiger fortitrelsen i tcorda.

Pessinisfene, sec hale tiden har advaret Olot troen på at -Gestaposjefene skulde slippe sitt oPmtante
program, har fått rett. Det er kankkje riktig at det fra el visst hold ble reist innveniinger mot
de mest ytterligående av terbovens og Rediess? forteolasregler vad stengningen av Universitetet. Det-
te hadde senasynlidvis en Iss fort4nckuse mee denavars,;.:: protEistbviNdsarl, -S2A tiske iedebet i
Dslt nar im.td:bsrtid ikke latt seg s1e7pe. Etter fcrhenctrger mect hitmler.on etter at tuz.n - somi det
f rlyier - har forelegt sperseliet for hifier,.Itie deportostoner utvldet til å mfatte rsten nalu..
parten att de seee ble arrestert lii å tegynre ;ceo og narmere-dj% av-no,soll ule drbrnert i fange-
leiren ved Larvik.

Ved å  dele opp de deporterte i to korrtingenter på respektive 3tIC og 403 studerter, fuljk  bs-
en metode som de har benyttetitange gangar, Til å begyme med ga mart det utseende av at d%er-

tosjonere slajlde bh forholdsvis begrenåel i motSetning til hvd det var blitt -erklart i de eniorir-
nelige planer. Man regnet naturligvis ned at dette skulde få en viss beraligends virkning på opirio--
ren b3de i og utenfor Nnrge, oj at atan senere skuick kurine rette et nytt slag. Aksjonut kan heller
ikke ansees for Ovsluttet Med densiste transporten til Tyskland.

Scm belcjent lyktes det cn betydelig del av stedentene å unng5 arrestasjon den M. november oq
de felgende dager. Gestapo har hele- ticien foretatt arrestasjonar i denne kategorien. hvordan det
kan gå til ved slike arrestasjoner, illustrereS ev et tilfelle  som fant sted.like far jul. Straks
far  viftdneht deM 15. debeaber ble stuteted.Bjent kinertsen fra Vestre Aker overrasket av lo Sestapo-
menn. totnerfseft gradcfark tifaie itn dg sbrang nidner laten-uten engeng 1 ley tått etto-aul_fetteme.
Men ble truffet flere ganger av Gestapofolkenes pistolskaid, -er greidde å  forttsette flere hundre
meter, fer han styrtet 011utenfor at hus i Bygda Alle. tian var hant såret i hodet og brystet av
flera sludd. leirrtien eade senere på natter uten at Gestepofolkene hadda brydd seg med å tilkal-
le lege. -

Etter den siste transporten av studenter og dessuten ca. ba fanger fra er antallet av
norska farger i fyskland stegat til tallon E 011:2 og 7.030. De består av felgende fat bovedgnaper:

1. Ca. offiserer, hvorav sterstacklen ble arrestert under den store rassiaen i ainist

etter ordre av Falkonhorst. De hoides internert i forskjellige laire, hwedsagelig i Posen.
2, Ca. 3.W3 nordmerm, hvoratisemellom 100 og 200 kvtimer, son ho",t.des interntrt 1 forskjellige

koesentrasjonsleints etter 3 ha rt eller andre tyske fangeleirer i fengsler i Norge.
Den storste delen av denne ~Imoldes internert i den store konsstrasjenslegren Dranien-
laurg ved

3. Over 7W nonieem, som sitter i tyske tufdhus etier donser av tyske krigs- og politidoesto-
ler i Norge. Den starste kontingentan av donne gruppen sittor i et tukthus i rarheten av Haseterg.

. 4. Pmkrine fl nonmerr jedisk herbast, sor ble decertert i november 1942 og februar
1943 og som blo sendt til Ober-  1e51s1 eller Polen. .

5. De hittll deporterte studenter, som er internert i en leir i Thdrirgen. -
I Oslo Ilar det i den siste L nmgått rykter ore at tyskerne plarla evalcuer"mg av konsentra-

sjonsleiren Oranienburg, son etter -t det er bygget aya barakker kei ta imot MOWO personer.Menin-
.jenskulde vare 5 gi plass far utescbede arbeidere fra aerlin, og at de norske hngarte oç fanger fra
andre okkeperte land skulde fores i ' en ny konsentrasjonsleir i narneten av Flenshorg. Wklet
opahav til hapet ca at den oaLegr....gen den-hars) saman Ned forflytringen, for on tid åttickt hinere



nye transporter fra Grini og de tyske fangslere i Norge. Da det nå allikevel er gått en ny transpar..
aud fanger: fra Grini, tyser dette på at ryktene s evenwering av Dranienbura har nrt feilaktize
eller overdretne.

vvv vgv vw
FIENFifTELSENE: I Æ.q.66-k.

Castel Vechio i erena, sealigernes urJe herg, har vert skueplassen for mange dramatieke og
bloc.iOs be,,ivenbeter i •tatiea histarie. Det skuespilict, sam tirsdag endte med dødsskuddere mot 5
av Anisoliris vennr og medsrheidure, deriblard svigersennen Ciana, kunte- gedi vmrt hantLI frE:
renesansen. Det 1.T-r en akt hvor de parsonfige hevntal.tenn har spilt den stzrste rollet Det var
ussoliS Farinaecis og do ovrige "trofasten fascisters gruseame gjengeldelse fur "forrederiat

mot MusolinL Selv ligger den styrtede diktateren dodssyk av kraft i sn villa ved Gardasjøen.
derskritten på docksdaertene ar kanskje en av hans sisfe re merkenfe 'regjitringskandlinger", for
dosåhantrer inn i skngennes rike. Forut for harrettelsene •ikk on prasess, sor naturligvis ikke
'ken batraktesseifi nee annet enn en ren skinnretter;gang rned selvtakt demsrett, Fornene for Nussolinis
avskjedigelse son regjeringssjef var uhastritt lovliga," hvilket er ner enn man kan si om hans makt-
tiltredelse.

Den akt som oikk forut for detta draza, bla utspillet natten reellon dan 24. og 25, itaIt ifjor.
ussålini hadde kort far hatt sitt raate i Verona med hitler, hver tyskerne kaltga tilkjenne at et-

hveri fersvar av Syd- ag fidt-Ifalie var umulig, og at de derfor aktet å dra seg tilbake til den
andre siden avPO. Politisk var Nussolini dermed p dod mann. Innerdor def stere faseistrådet gam-
let eaposisjenen seg med Grandi og Gaano i spdsetn og hesluttet å styrte ham. Nussolini lot seG fan-

ge i fdllen - sannsyntiovis hadde allerede da sykdenteen svekket hans handlekraft. Ilit kom til aop-
hissede scener. Da Weissolini tok til ordei sin vanlige' diktatortone, ble han avbratt av heftige
anklager, e9 tilslett ble det forlangt omvotering ever hans forslag om at Italia skelde rannes
Pc-linjen. 19- stante not, bare 6 stente for.

De 19 failbedirts dog stillingen til en viss grad. Be hadde regnet med storre handlekraft nos
6agoglio, kongen.so de 1lierte. Da tyskerne etter en serie dramaiiske kupp - deriblant kussolints
befrialse fre fengeskapet - tok makten, bk de 19 nedt til å seke seg sikkerhei på forskjellige
hold. 5 ble tatt til faneng de har 6 nott sin skjebne.

Henrettelsene koatner ikke til åandre,noe i begivenhetenes gen. Fasciseen dede ved Ieussolinis
fall ag ltliaz nede4g i krigen. Parttet er seet unna, da sikalte ny-fasetstane er ikke noe
arnet enn okkUpasjonsetakters handlarigere og har ingen resonans i noen befolkningegruppe i
.og er dessuten uenige seg

Det meldas fra Schvreiz at ardrer til å hanretfe Ciane kon direkte fra hitler. rusNolinitok

ikke del i rettssaken. Hvarken han eller hans dak.ter dde, Cianos Hustru, grep inn for å prove å
eppnå benådning. 5eis Chronicla skriver tarsdao at Cianos karriere har vart et enest8en.li eksom-
pal på likhaten totalitare regjoringer organisert gangstenirksanhet. Ciano - den for-
ste av de storre icra::tornryternesal later livet - henrettet, ikke se de aflierte, nen etter
ordre frM en riv..-liser ;de bande. Avisen skriver videre: Nasistene hoverer ovar Cianos skjebne, men
lit er slett ikka um at den måten han endte Se dager på, vil bli forlaperea for maNe ano,re
eventyreres andelljt, .-r folk 50Q1idag sliter i hoye stillinger.

vvv v‘Iv



Alle fronfrapportere usvdar at de voldsomme ty'ske motangrepere ikke her furt IU n%nterrengvinring,
og at alle pensersføtene ar oppfangst i den russiske panservernilden eller i harda narkamper lanks
mot tanks.

Moch  iel Poten nicat vsrforen. Mens von Manstein konsentrarer seg on å denme opp for den russis-
ke stormbolgep ved 34, vinnor den rade har ierreN på mangu endre sektorer as, don lanee tronten.
På Vatulins nerefley sprer sovjet-troppene seg i menge relninger fra den erobreds hests ved Sarmy.
En koiorne går her hortig mot Kowelinå stamberen mot lub/in - Versjva. 4wel sr den sistp betydelis
byen i denre an;reusnetningan foran den nuvarera.e demårkasjonslinjsn mellom Tyskland og30VJP:-

",ianvsldet. lyskerne talje?' her tilbåhe i unrder med dep rcde har hakk i hat på ettertnnwSne. få-
tretten aår sa  hortig at,sevjetstroppere har stoft på fanks og kanoner som ennå var varme etter hru-
keh, .

En antmn kraftig russisk kolonneSffikre seg fram fra Sarny mot nordvest langs Rokitno-suspertes
sydende mot den store tyske basis Pin,sk. Tyskerne driVes her ut i de uendelige morassene, hvor fri-
skarans kaster sag .over dea. friskarene har her sftt elderado med halvpermanente terlegninger: vå-
permier, felt1asarelfer, bakerier og radiostasjoner. Ee har også trykkerier, hvorfra de sprer
tiygehlad i hentrevis av Idlaneters omkrets.
" News Obronioles Moskva-korrespendent fester opomerksonheten øå at genaral Vatutins frerstat

nordvest for Sarny mot Pinsk korresponderer med don nyåpnede russiske affensiven ved Mosyr nord
. for RokItaa-suåpena, og st er ny knfeetangmarevre er under Full atvikling i grunsuoarådet mell0m

frantavsnittane i Elvit-ffissland og Dkraina. De russiske kolonnor stal rykker fram mot Pinsk fra
Sarny sto torsdag kveld mingre enn 100 km. fra Pinsk,FDIRligger vest for Pripet-sumpene.

Iffrd for Rnkifno-sumpene har norrel Rokossovskij horifq utnyttet bresjen f de tyske linjene
foran den iktige basis Nusyr. Byen trues allersde fra to sider, ag russiske perseravdelinger står
like ved '‘Ifsyrs utkarter. fle•sfår også like ved atkantens av lei sture jernbaneknutepursktet Kalir-
kovitsji. Dette stotet kommer tra sydost, nens•et annet sL4fes inn fra nordasi. Den sydasfligs ke-
1eonun han nadd fram 111 tyskernes hovegfårsvarslinje, ag dut ventes hards kasper i denarfliesN dfign.

Det russiske døhheltstøtet mot.Pinsk fra Mosyr-onrådel oq Sarny betyr en.12tent fare for de
tyske styrkene som holder stillinger på begge sider av MOkitno-sumpene. hvis jernbanefornindelsenu

detle onrådat blokeres, vil stera tyske avdelingervarehjstpelest Isolerte i ås ugjestril"de
sumpare. Def ulendte terrenget nord for Rokitno gjor imidlertid dS1 russiske frenrykningen vanskelig,
na nanva!dr ikke alt for hurftge reseltaier på detfe froglassnittet. Wye tyske styrker er
Ud hundet, og dette har stor hebSing for ofgangen av dål staget som nå utkjempes legger syd på
Bugs bredder.

Syd for stormserirot ved Pug furtsefter de rosstska angreeseperasjemene vest eg sydvest for
Ktrevo eg mot den tyske mutstandslommen ved Smela, hvor den tyske retrettkorradoren uavbrutt pres-
ses sammen. Diet ser også ut ti/ af del er sturre operasjoner under oppseiIingvedNikopal.

vvv vW vvv
Kkl MUNK. Privalmeldinger til en svensk avis starat det danskeasitief nå kan utpeke Kaj

Prtunife morder. Morderen jages nå over hele Diannark. kt er konstatert at han er piedlemm av Fritz
Clausens nasi-parti_.Man regner med at.hag snart vil vere arrestert.

OHJFUR DAGEL De allierte har til hensikt avsbattekri4enpåaililart vls oo det entyddg,
slik at tyskerne får en 12repenge enoang far alle. Eet må ikke finnes nuen mulighef far å danneen

ny falsk emte ow dulkestot i ryggsn. (lhomas Mann)
vvv vVv vvv


