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Formiddagsny heter 6-1.
Den fiendtliga bartion, jernba-

mknutepunktet IlerdiN.jev er
I. ralugang langs banen til

Sjepelovka. Fra Bielaja Tajorkok.
russerne rykket fruni fit km

mot sar. Andre a‘delinger hat
inntatt Faransjt..jat itt kni fot
Birlaja 11,:jerkin.„ Cia. 110 beltorble
1;91er inntatt i Ilvitrmsfand, bl.a,

tandele.en Lasy ao kar fra hanen
ruellren Ne‘r1 og :
linsertte. nppterdrer yr- 1
hen: III å ...prenge beoeue over
Itujer.

palskr regjering har send1
ut en deklarasjan i anledning
nvrrhkridelsen
rior.is:ke greme. Meningen , ne.
å ve-re det ti !ritin• krav

gjenoupretting- av 11014
administrasjun morader
ukrarnsk-/entriee.e.k f.ertall.

Stettin og tnal i Vestiy,k-
land og Frank rike bombet. Blant
de f r an:ke i åL nc-Vnes: Toure og

angrep
Lokal framgang i Italia. Fort-

ttatte gateharaper i /3anjaluku. Be-
lrung av en blea lii i Bre-ma
en i Krnl in. Titos styrkr r tw'r
eruhret in tty i kdriaterhsvet.

Framgang på \ y Britannia.
Ny Guin«a og i Kina. Ronthing

Norshall- ag Snlornongayene.
Den daryke dikterpregten Kai

Munk er in;,rtlet. anenwriskelle.

Ukeoversikter.
ØSTFRONTEN Kampene oni-

kring evel bar fert til ernl ring
av hrle jernbanen  ull  Vielikije In-
kL Russiske htvrker nærmer .4ug
Novo Sokolniki. Alle jernhgner fra
Vitelisk er l,rui i , og Drn modr

anne rykker traw mel Polot
ved banen te/ Bega.

Faller Vitehrk, l'olord.rtg Nuvo
Sokolniki vi/ chn lure frantgan-
ges veere alskillig I rvggere yflfi

og da kan det muligeur
burtig til den letti,ke arensr. Ilet
na makulerte ivske kart er
ornralt annet eds i Idader. 11..er

3-,kt,rne tifflig S0111 i okt.
ikke .'regnet ined å kuene bolde .
statur i områdenr.

Vel avgjorende nuidlertid
ampune lergere ear. sitt Mann.

steins motolFunsiv runr ble fott
ined en I redjedel at det i yske
par>ervapen rk‘r,_ K divi.joner
og med 11 infanteridk esjoner. er
brutt .suntnen. Pu 7 dager her
rus,eere entbrat bele flet terrengat
som de ga opp i lopet ay 7 uker.
Nå foriket ter de frautgangen. Ke-

rostru og Shiloink er gjeniontatt.
Olek ved hanen til Loblin erob-
ret. Kosakkavdelinger og .=enere
andre myrker er gått over den
gamle pok-russid..e greere på
bred t rue i. Knnlepunktei Svjagel

reso Volitek) på jernbsnen ira
K ten i il Surialre befridd,
General riutmr. r rykker
opa mot Sult.  SalM;piroalok er tatt
og troppene J-tår kIos ilInfik Vtn-
nitra. Denne liegen t.n ut Bug og
behersker Imeedbanen Kiev-Ode-
så fornten sidelinje il Dnjepr-
buen. En annen clissesidefin-
jene iii brutt 4ii hasatin
crobret.

Tyskernr innenfor Imen er ni1
henvh1 nytti. jernbaner :tiont
gjor ..tore offiveier og .orn
er truet.

ttomrene lYn. vtg,iji,a. te o. -

verrel vrd ut russerne  lell 4 dk,
budol1/4 llserkov  - fal

Herfra
trenger nå Vututin, styrker i ret-
ning av Dnjeprbuc fronten. Kam-
pene mnenfor selve Ituen har i det
siste ikks fort satrligr birskyv-
nin ger. Avgjorenda for detre ont-
ra-. er Den rode armea framgang

I lengere ve-.1 og av,,kjæringrn av
de t rke samhandslinjene. Mann-
stein nå velge

evirett Cra buen — noe !.om
sikkert ville koste !..Lore mengder
krigsni-I yr og ine nunoffewiver.
Utriktene for dise er imidlertrd
dårlige. Ilel ruze,iskr «tranarprla-
get», nA på ,dorrehe med
Belgia. er trygget mat flaukean.

I idu nytt an4tale uttalte forereu
slit eirohkrlige seiersvissbet .

klippe, klippe. sa kjer-
ringa mut strullinlell.

750000 TYSKERE TRUET I DNJEPRBUEN
grep fra nord vtd Priputsunnwne.
og .;tore ungrep fra kor ,a ne,
roanm,nlig il.. det mve t”ler 1.11

•

fien-der mangIrr utfallsentrw
Berditrjcv yar trokelig sum
slik trae” ringtt ott

er Irrngt inui i den.
Den rnde anne faurta*IiskU

vekker bc.!vrielse i vasalltta•
tene. Ilurterne kr nå bare '21In
knt tra drn romanske og 41111kw
fra claut ungurske grenee.  Også  tys
kerne nift ta il å serealitetene
oyorne. Ikkr mere eun 1100 kro

•

Vatutin fra den tyrke rikr-
greng.e. AvMmien cr ikke storre
enn nt.tUom Stalingrad og Charkm
en .drekning sittua ble tilbakelago

ta Inwlee ei år,
Og tmnå har ikke vestmaktene

•

11.1 rtorake-jon. (Forts. s. 1)

Universiterssaken.
Etter ar 2911 stlidenter sir Iditt

1“.ndt Tyskland, la nasistene
om rek Le stu-
denter Ide frigi ti. men siden 3 jo-
ledeg har del ikke vært flere

Endringen i den ty.ke pobtikk
forte til aukdlip ootindante.

v:den hur imid1ertid vist

•

n ikke kan seg g(111

Dr1 er grunir I il ft tra at jaaat

dc ea. guit st oil enter ciii Irmnde-
k“, 2‘ittur i Stav‘ Irb depor-
itet. 1 de  2.3iste dager er noen fri-
gitte igjen arresleri. Enhelle kvin-
nclige studenter er kali inn
arlbeithmnsate.

Fra ns-hold er det i noen til•
felle kommet oppfa rdrin ger t il stn-
dentenes påturende om å hltke om
f rKe  tIN de arresterte. For-
eldrene skal Itl.a. bevitue ut leir-.
.1,11111-1" har nert lojale mot okku,
pacjouNinakren og ns. Vi advarer

folgt. ! like oppfordringer.
i.i:slalelsni,i kir jid skjedde ikkr
n.g.a. soknader. Disse vil kunne
tisne seut niitlultningtrrunnlag.
fornten at de betegner en kapi-
tolasjon overfor voIdsmakten.

Det ma ikke skje.



DEN NYE FRONTEN En bomberaid forberedes.

Det var skammen og bitterlw. Ogeleen "1n lemibeanneeP
ten ovtr regjeringens Tyskland. er signalet til travel

virksonthet på dusinvis as flyplas-hetspolitikk som skapte den frie
rer i England. Utuver Ii.elden erpresaen i Danmark. Dell hor hele
tmener av menn sysselsatt medtiden vært radikalt og aktiåt inn.

stillet, og fikk etterhunden si, stor å gjore flyene sturtklare. Hele da-

makt over fulkesinnet at Virave- gen hae feet fearn nen,ie mm•intr. in.snius tilslutt måtte si stopp: llit, treimenter, bensm ng ol

Dødsstøtet mot ubåtene.
Flyet er en av de viktigste fak•

torene i kampen om Atlanterha-
vet. Fra skip kan en i regelen
ikke opyclage ubåten fer den er
i skjelmessanger nærhet av kon.
voien. Men fra fl er det toulig
sely når nbåten er unner .annet.
og da kan den bekjempes med

men ikke lengerl Så kom angDet hender at staroiden forandres bumber og autumatkanoner. eller.
og unntagelsestilstanders I sin hom flere ganger i dagens lop. Ja. sebe krigsskip katt ti1kall. Konvoien

modige tåpelogher hadde nasiene rualet . kan bli et annet enn opp- kan bli ad.art ey legge om kur-
skaffet seg en ortnekg bestemt. Så må kanskje sen. nie denne næten unngåny front.

Vi her oppe kommer til å folge hele utnanningsarbeidet gjeres onr uhinene.

utviklineen av den nye danske igjen fra begs anelse til slutt. For- Tidligere var det imidiertid .an
linjen med intens oppmerksomhet.

-
holdet mellom hombelast og bren. skelig å skaffe den midvendige

Sporsmålet er. om ikke tiden er .ehmengde heslemmes av flk vstin- hdt/wsk yoelsen. da en var hen.
inne for esnordmenn til alver- gens lengde. Det kun neså hende vist til nytle de hasene som lå i
lig å overveie om ikke den dan-

s
at det nye målet krever at for- nærheten av operesjonsområdene .

ske linjen ville være effekth trgså holdet mehnin spreng- bronn- Der verst r som lkke kun-
hos honther ma endres, skrive ne dekkes flv var umrådet vedoss.

Danskene slåss. De har nted flytekniske Azerene. soni derfor lde det heste
virkefebet for ulniter soin varglede godtatt tesen 1/111 de er

i krig nul Tyskiastasjoliert på Enropas veslkyst.and. Itilleristene  
kåå ikke ejore te.g ritassi illie,ionee år.s.v.wmetg nerver. Dette måtte stoppes,
på drtle plinktel letrger.  Av aOol- Ceneratorhiler er som hekjent det Isle gjort da England overrok
sterprojepl,en har  må,  lyt kr, dr„, ikke helt lydlese. Særhg haseue på disse sentrale eyene den
å lage li monslerMOIStander. Det opplorte en bil seg i Ale,undfor I okt. i år. En faresone på
er slutt på mildheren.eksektosjense en tid siden. Sinelleusefra genera- o en h al v nulL kv. Los kom tler-
peletortgene hnr gått i arbelde, toren begynte å anta kurakteren mol inaler konlroll og folgen er
Itesultatene er det kjente: Mot- av regulære skoddserier. Tvskerne hlitt at en eflektiv flybeskvItelse
sinnden og sabotasjen eker. Sabo. trodde at iusa,-janan sur -begynt nå La si Irimmlonforrs hele den
torene kjemper og faller som sol- og slo straks alarm. De besittte fra dr" wsr til sle" å"side `rnivat
dater. og deres landsmenn er vil- !iroen o g åp„t tit mot rto alli„ luilryt. sern 5 ir HitI -rs sTte -1 års
lige til å ta felgene. tes heminelige såpen. som på tv- brp- ur ^"ekke"

Tyskerne nar brultilisert regh indok-Plul"kraltsk var Den inemelsover-lkten som ble
mer det ligger i deres natur koinnuderr som persom
men der er tvelelig at de Ikke er bil, , js oren de skatt og Lii andre
henrykt oåer å raålte gåtto il„, lillen elvtrlig saint. Oppmuntret larom enn i nnen maned sullen
For situasjonen er dtm at ikkr nv sitt sileees fort-atte de holde mai  19111.  og at det ble senket
kan greie forraltningen sel v. og krigere ildeivningen fig oppnådde flere.ahåter enn handelskip.

set danskene. Tbrkerrie er niali til og med å sere ntn av sige eudrede situasjou speiler seg i de
til å soke kontakier, til å lirke egne landsmenn nedsatte assuranseinemiette: jor
seg fram. De trenger arlieid-traft fart niellujo England og l.anada
og forsuker nå forst «fririllight- Ltålet på 1.Eue lawismeim, dog er premienenedsaltifrai tre til tn
lert.» vet. Dette stiller, særlig de firmes det ikkr seastre og preeeffl" melinew

v1-11gdun. eg Na

sendt den des.. viser at uha-
sene Itar hatt mindre jun tte aN

arbeidsloste everfnr et vanskelig kommunister. våpenfeller i Amerika fra tre og en lial.
v„ig. Men mbeiderne vet nå hva den fellek katup for frilteten. Re. belv inednek Enria"
laii. vil si å ha mistet en av ver- slutningene er intl, og selv gamle i egS'idemellill, fire fire (4„gunn liely

ilens Ilesi ulltynde sosiallovgivnin- metstandere av saltotioden har na „ree eg e:k Mi.‘ Vrir:" .17:p„ ,,,
ger. De ves hva nyordning hel.r, galt oåer til denne linjen. ne er- . l'en ene-'e vues-e-ed:'''' "Ind
ag de slåss side om side nied de khert seg rede iil n ta folgene av na siiir igien er morkei, ,t14" oill

altdre  pa  fedrelandsfromen. hatiduråer sårå er phri eå aud. uhetene .ed utrileiider er relativi
Donskene har fått rene linjer. sendighet. Det er 0,9:1 Ina ttrist• tiferlige. Ite lindrer gjerne natten

De lar seg ikke mere sk remsnr. mas Meller stadia. gjentar Det til  n  git upp fer å lade akkumu-
,et  nad hs er represzahehmelling ,il koste store ofre, men en krig lauirer ne: fornye hiltforrådet. Kan
oker saltetasjevirksomheten nn erd kan ikke fores ute Ofte. Kr. en

nå forsokene med Isskastere på

nesten matema tisk sikkerliet. Ort går nå inn i sin se. .luttfaitiges
art . ære sett fule: fl)ene l k ke-. 4kulltdenue nbiliig utet "Pi'neit

ser nå ut til å råde enightt ttselliere,ner g effrktiv sahol.a.jesnn o  as
.t gå inn :for den selio-erseitsle. er et o-verordentlig .iktig middel spillet.

asyldirigerte aktive linjen. til desorgindsering og nedlnyting Bare P.I ino_ tiv rheid-tiden Ide
De konservatives leder. Christ- dy fiendeas krefter. tie derrneil til tapt i I SA ike a. streiker i kt ent

mas Medler, hamrer stadie inn i påask vnnebe s ..atenrimbruddo medeet. as de sisie ånne.  r
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BULGARIA I BAKEVJA Et vikng våpen.

fikhet med llitieer andre va. te for enhver pris fylles, ng Tydr-
Parlamentsekretæren i det

sallatater er også Bulgarta hlitt land gjerde krampak lige .fot-sok teeee minhderium for

offer for en reaksjureer klassepn- på å få dannet eu Balkanblokk krigforing, Dingle Fook uttalte

litikis .., atår stikk I etrid med som skullp verge hulvoya. Men
nylig at rahotasjen er et av de

folkets sanne falelser og interes- skriften
na veggen var aperede forente nasjoners yiktree våpen.

Folgen er blitt et landet nå blitt tydelig nok iii at de alle klen nevnte spesielt at i fehroar,

seffer randt i ds bam kevje, mdet hetakket seg. lle innrettet seg pmars og april 1942, ble 800 loko-å
ikke er Stort håp oni å kumme å bevare ro og stabilitet innenfor

motiver sprengt elfer skadet i Po-

itt
Len llette var en av armkene tilav. sine egne omrader og avholde seg a I ty skernes sommeroffenaiv i 1942Iladde da Bulgaria noe annet fra aksjoner mm kuttoe oke

valg da rler i mars slapp na- byrden av riumbet og skyld.
ble forsinket og svekket. Fent

srooppene inn i landet? llertil En av Bulgarias storsie dnms
pekte også på at det tyske neder-

kan svares at Berir ville hatt heter var krigseekberingen til Eng• •agitit i N_iordantrika ikke bare be-

hele det arbeidende folk ryggen land og Amerika, som ble sendt reur

:"see nifinees itensaistele"

om han badde satt seg til mot- på et tidspunkt da te aken på "g" Jegosmeerm‘s og g"kee-ttenserge. Ilan var i tide blitt advart invasjon på Balkan malte st
. kump. Stor hetydning

ay ,Staftn. •e.t kunne regne med stemlig fjollet ut for de famast. e,an wese?recd'en " k°111""telk"'
etotte fra Savjet som på det. tids- lase erealistene» ,j(1/11 ledet Bulga.

sjoneue, idet han heydet at tyn-

punktel elinå hadde sin ikkean- rias politikk. Men i dag er vi hr om.
kerne var like avhengig av jern-

grepspakt tned Tyskland. Det vis. met dit at bulgaterne må ta foh d,deene sille ane de affieele
sjorotene.te seg jo ogsa at Bitler ikke kun- gene av aine politikeres handlin-

ne tvinge idennom linlgarsk del- gen Trass i alle dementier, har
tagebe på ostfremen. På dette de måttet utvidet okkupasjonsso-
punktet sto Boris fast. Han kjente nene, ng avlose tyskerne i store
for godt folkets pro-rusfieke inn- deler an Makedonia og Trakia.
stilling. Bu I ga ret ne er foleisesines• Imens ruller sabe tasjebalgens
ste bondet il russerne, som de nver landet. Teherunmotet har ut-
kan ta kke btr il nasjOnale seh lort voldsomme dentonstrasjoner.
stendighet. DeoIl kommer st ar• Folket reiser hudet og gir klarere
beiderheyegeben har et andt in k og klarere attrykk for sitt intenre
på folken ng eisterkt. revolesjo- hat til tyske fiender og dem
nrertpreg. som ikke er blitt tetro som forråder 'fedrelandet. Forrige
dre under den fryktelige terroren gang kostet det Ferdinand han
som blodhunden Zankov utsatte krone. Denne gang blir det verre,
den lor etter forste verdenskrig, og etter aLt å domme vil utgan-

fforis fult filfeue fue tvrannen gen av denne krigen bli skjebne-
Berlin og deret ter i ryagett på svanger fur de klasser som har

nahoene sine. Bolgarea vant deler fort folket ut i ulykken.
av Makedonia og Trakito men Bulgareene har ennå en sjanse
tapte sin sebstendighet, landet til a komme ut av bakevja. lle
ble Forandret til et oppmarrjorn. kan jage tyskerne nt. lle vil få
råde for krigen mot Sovjetsarn- full stotte av de greake og jago-
veldet. Byene ved Donnn og Svar- slavinke partisanene, og de har sin
tehavet er blitt stottepnnkter for uhrukte bres på 450 000 mann.
Hitlers kriarskip og laudets egert Sin trumel om full besettelse av
flåte er blitt brukt til trnmport landes er Hit ler ikke i stand
av materiell og trupper til loss• a rappfelle i dag, nied alle sine
land, mens jerabenene kjorer I ys• tropper bundue i skjebnekampen
ke tropper til Hellas. Videre har i Rin‘ land og med truslen ont
tyskerne tallrike flyplasser i alliert invasjan i vest, hvilicen dae
det, og ved å hygge festninger og som belst, hengende over sitt sym
strategisk e veier forbereder de seg defulle hode.
på å giore Bulgaria til krigsskne- Bulgaria har fått advaraler bade
plass. Bidgaria må selv hetale om- fra Sovjet og Tyrkin. Skal det
kostningene ved de selybudne handler må det gjores nå. Klok-
gjester, sont dessuten driver den ken er fclo på tolv, og de siste
storstilte utplyndringen som vi bonrbingene av Solia har vist hvo
ikke behover beskrive for norske tandet har i ceete.
lesere.

Slik  vor stillingen da det opp- Portforbudet i Tylletal kornmer
sto et veldig vakunm på Balkan til å vare krigen til. mehler de
ved halias fall. Tomrommet måt- .tyske myndiabetene.

Hans Gude, formannen i Akert
forsyningsnerrind, ble for en ttd
siden ilegt en bot ay prispolitiet
for kjap Sv 3 snes egg og 2 Itter
flote på svarfeborsen. Gude nek -
tet å vedta baten, idet han hey•
det at formannen i forsynings-
nemuda ikke kunne ilegges boter.
Prispotitiel viste ham til Nærings-
depaelementet, hvor rette ved-
k ommende erklatrte seg enig med
Gade og opphevet dommen.

Den kjente tyske lege, profes-
sor Earh er blitt avskjediget fra
sin sii Iling ved uniyersiteret
Manster. Tordi han i en artikkel
hadde skrevet at fabrikkarbeirl
var uheldig for kvinner.

De brannhombene som HAF
nå bruker, kan hverken slukkes
med vann eller sand. Under hvert
storangrep kastes de ned i trtn-
senvis, ng etter at rprenghombene
bor banet veien gjor de sin uhyg-
gefige arheid så effektivt, at det
i blant uppatår branner som ikke
kan slukkes på mange dager.

For jul rekvirerte tyskerne
600000 eks• av allen I sans». Sout
bilag Jnt de i okt. trykke et kart
over ostfronten med vinterlinjen
fra Narva t1I Dnjepr s for Gomel,
så langs elva til et ated 71. for
Kiev. Her boyet linjen mot Char-
kor for å nå Det asovtku hav ø.
fer M ariopol. Kiev, Krementejug,
Poltasa eg Dnjepropetrovsk lå bak
«vinterlinjemn

Opplaget er senete maktderl.



(llkenversikter. Ferrs. f. s. 1)
I N VASJONEN? Leftoffensiven

for usetter rIlf5d en intensbet anin
alebt tidligerey Natt til 2 og 3 dtq-
applevde herlinerne sitt 0 og 10
stere angrep siden midten av nov.
I alt er nå over 14000 trom kas-
tet over den tyske rekshoyeAttai
Vetttyskland og Nordb-ankrike ut-
setten stadig for dagangrep.
Frankrike tar disse til å bli net-
ten leentamerhge.

Det er mulig at bembingen av
jernbanemål og flyplasser i Frank•
rike ex inniedningen til invasjorten.
Meget tyder på at denne er mer
forestående trass i at årstidenikke
er særlig gunstig. General Fisenho-
ner er atneynt sjef for de
lierte invaajonsstyrkene, eg Mont-
gomery som er kalt tilbake fra
Italia, skal bam kommandu
lede de britiske styrkene.

Det vil være dristig å regne sum
takert nt de fonde landselninge-
ne vil finne sted ju den franske
kanalk en. Andre net noler er .
oasn tenkelig. Kanallysten er den
sferkest hefe,tede delen av offes-
tung Eanma». Kornmunikasjone-
ne i disee ‘traradene er ende ets
tyskerm v i le på kor id kunne fere
fram Iropper fra kongeni.rånjoHC-
ne. lenger inne i landet. Det er
mulig al det vlIF vatre lettere f•tr
ilis allierte å Lå letfeste i Sor-
fraokrike. Her er der tvtke for-
svartsystemet deke på longt natr

utbygd og everraskeketreamen-
let vall• gjere seg mere gjeldende-
Dette oppvele
santkene som ville appatå p.g.a.
len ttorre vstand og den dermed
følgende darlige jagerbeskylttelse.
Det kan også tenkes at de allierte
i forste omgang retter et keordi-
nert angrep mot Holland og

eller at de forelopig innskren-
ker seg iii en invasjon på fialkan.
Det siste tynes imidlertik ikke
overveldende sannsynlig. De geo-
grafiske forhold på Balkane vest-
skte ligger vel til rette for for-
eearet, og et felttog j disse strok
ville arte teg i bkhet med det
haliensket det tifie derfar ikke
laee nsed seg noen effektiv avlast-
ning for Den rede arme. Et all-

grcp Mer Balkan giesiounn Tyrkes
ville sikkert være mere virkninga-
fullt, men det er ikke urimelig å
clUta at ttr kerne vil Ierhulde seg
avventende iontil de ser itt de
allierte er tibtrekkelig eeerlegue

til å hindre landet i å tiår, for
store tap i forbindelse med en
krigsdeltagelse.

Men i alle tilfelle er det grenn
til å håpe at vestmaktene vit gå
til aksjon. Etter Teheranmotet
ble det kunngjort at tidspunktet
for yperasjoner fra .nr og vest
var hlitt bettemt. Det er lite ri-
melig at Stalin ville ha gått med
på å gjennomfore nok en vinter-
Offensiv på egen hånd ter så å få
bjelp først til sornmeren.

ITALIA De heftigste kampene
pågar på den i armes front. Denne
bar har erobret Ortona, og er ryk-
ket. noen km videre i retning av
Peseara. Pft de evrige frontavadritt
har ingen vesentlige .furskyvnin-
ger funnet sled Ingenting tyder
på at de allierte har klarl i.A-
inretgjore smee fiendtlig styrker.
ilg en må regne med at ta skerne
fertsatt sil ‘rere is tar.d til å yte
Intf æ iieetcti, tal . Dt; er sanusynåg
ttt rie vil forsoke å erame den
armes framgang yed Foroelva, for
på den Illther lengst mulig å for-
svare veien fra Peseara

Luftnktiviteten aver I tid ja bar
til delt vært hemmet av værfur-
boldents Angrepene lii jr vesen il ig
rettet mot kommunikaajamsertire
sern Terni. Cdvitaveedna u.a. Også
jernhaneforkindeltene rats1 heardt-
rIke blir bamket. Fahrils ker ved
reltinfl har vært 131"Satt fesraugrep

JUGOSLAVlA Kamper har
det senere li utnet steA ferst og
framst i Besnia, klerzegovina og
Momenegro. Tites trapper beher-
sker store deler av det antlige
Bosnia. To provinser er nylig Milt
renset for besettelsestropper. inga-
tlaverne har rykket inn i den vik-
tege Inelnstribyen Baajalnk  a,  mid
veis pa ferbindelteslinjen
Zagreb og Sarajeve, som var
sentrum for den tyske, militære
adminestratjan.

DET FJERNE OSTEN De
amerikanske styrkene sora i sInt-
ten av dee. gikk i land på Arra-
wayhalvnys oa ved Kap Glomes-
ter, behersker nå to fiyphasser på
Ny Brdanma. Allterte jagere vd
fra na av kiame nå Babaul. og
sandet mellom Ny Britannia og
Ny Guinen vil være stengt for
f tendthg sk tosfart.

Australake tropper på Ny Gui-
neil forinetter framgangen 'langs
kysten til 1l'.onhialvt-, i rerning
071 Modang De siar an sed Wald

Japenerno har opplyat at det i
lopet av krigens to forste år. d. e-
Ira har senket 97 allierte
hangarnkip. 13 slagskip, 99 keys-
sere og en rekke mindre enheter.
Det vil til. a. si at de etter å ha
senket samtlige hangarskip som
de allierte henyttet, hadde under
bygging eller hadde planlagt. har
klart ti senke ytterligere 5 slike
fartoyer. Det Ketyr egså — når
en tar bensyn tiL tyskernes opp-
gaver over senkmingene at Eng-
land og Amerika har tapt flere
siagskip enn de hadde og at minst
30 kry..sere som aldri fantes, aldri
ble påbegynt ag aldri ble planlagt,
er sendt til humis av japanerne.

Midt oppe i den vel arganiserte,
elkktive danske sabotasje, fore-
kommer det ogsa i Danmark sta-
dig mjslykte, virkningslose foraels
Det er amatorene som er ute og
gar. De arheider men plan.  og
virksomheten deres er uten fordel
for de virkelfge sahoterene. Bem-
bene deres er heimegjort og veb

der norn regel ingen sterre skade.
Likevel utsetter de de danske  bor
gere far repressalier.

De virkeligt talsetareet tar av-
stand fra denai %;rksinnheten. Vi
er eing. Sabota.jen er ingen lek.
Iten skal utferes plamaessig av
tiy atifiserte folk.

Den is okt. vedtok regjeringa
vår at norske sjefolk skal ha lerm
fer den tiden de er eller har vatrt
i krigsfangenskap. Vedtaket gjel-
der fra 9 april lek i tgiftene
for tiden fra krigent bruddet til
90.10-43 dekkes av staten. Del
er hevilgen i mill, kroner til dette
formål. Senere ukrifter vil bli
redet av Nortra.hip- Utbetalinge-
ne i il finne stril 11:11" Orgt. står
frip igjea.

11:n frigitt ejoinann ,.orn rei.er
tilhake t;1 Noree far krigen er

taper ethvert krav pn Inn-
geuNkap.lonn. Det saionle gielder
for den miru enalater a melde seg
il nersk Heneste mly ota ban har

hove til det.

Bay. På oyns 11-0 kyst. kon

fra Madang. er det la n•ko 1.1 111Ie.

rjkanske siveker earn Inte sikret
seg en flyplata i nærheten av
dingstedet.

Madang sig jsaanske etillinger
på Salomonsu yene oe: titHltr heu-
vært utsatt fer lurre int innntep.


