
Sarmsendrag av nyhetene  30/4 - 2/5-1943.

RUSSIAin):  

Russerne över et sterkt press på tyskernes bruhoder i Knban -nmrådet. Over
50 artilleri- og tankbatterier er blitt bdelegt. Foruten 17.0 tyske fly sem
ble skutt nel i forrige uke er meldt om ytterligere 24 lbrdag. Ved Leeingre
er flere hundrede tyskere falt under lokale kamper.
Berlin melder om store russiske troppeansamlinger i Orel-ravenittet. Her er-
en viktig hbyde erobret av russerne.
Russiske friskarer har tilintetgjort hele den tyske garnison i en by nar
Minsk.

DORD AERIKA/MIDDELHAVET:
Det allierte hovedkvarter melder om et lite opphold i kampene. Tyske metan-
grep er slått tilbake på alle frontavsnitt. unntagen adet  midtre, hvor de mod
svære tap har hatt lokal og lite betydningsfull framgang.
I nord har det ameritanske armekorps hatt litt framgang og har forbedret
sine stillinger. Det cr tstt 600 ,ganger, Opprenskntng foregår i avenittet
omlag 23 km vest for Mateur. Alle tyskernes forsbk på å ta tilbake de erob-
rete stillinger er slått tilbake.
Den 8 armc holder alle sine stillinger ved Enfidavillc.
P. du Fens er  på  det nærmeste omringet og angripes no fra tre sider, Det
allierte flyvåpen retter uavladelig sterke Tlyangrep mot aksens stillinger
i Tunesia. Havneenleggenc i Tunis og Bizerto latcs ikke i fred.

FLYFHOUTEN:

Predag: Britiske og amerikanske fly har angrepet mål i Holland, Belgia og
nord Frankrike. Britiske fly la torsdag miner i Ostersjben. Russiske fly
angrep bst-tyskland.
Lördsg: I gsr ble  14  skip skadet eller senket utenfor Hollands kyst. Det
er påny rettet et sterkt engrep mot Ruhr-distriktet. HovedmAlst var Essen,
13  fly ssvnes. Det er no sluppet 10 00O tonn bomber over Essen. Mål i
Prankrige er angrepet.
Söndsg: I nett ble det rettet et enigres mot havneanleggene 1.st. Nazaire og
hricire mål i Frenkrike. Det ble lagt mincr i fientlig farvann. I går ble 7
britiske fly skutt ned under speidertokter etter tyske skip langs norskes•
kysten. Potograficr tatt av spciderfly viscr at det ble gjort store sksder
under det siste angrep mot Stettin.

SkR=DING IARDAG: "Velkommen .Sebestian."

LITT HVIRT:  

I löpet av de siste 10 lager er 21 akscskip senket i Middelhavet.. Av dissc
var to tankbåter og to itslienske destroYere. Vidcre meldes at to
ske minesvcipere og ett tysk forsyningsskip cr angrepet av allierte sjbetrids-
krefter. Htenfor sicilia har endre lette marinestyrker senket et forsyningsw
skip. En britisk flyger skjöt alene ned5Junkers transportfly I 16pet av 10
minutter. Lbrdag ble meldt om stort angrep på-Messina. Det ble forårsaket
store skader.- 8 allierte maskiner sevnes, •
1 S.F, : I et•idagsordre i anleining  av  1 mai sa Stalin bl. a.: Tiden negmer

seg  da de allierte armeer vil knekke ryggen på de fascistiske uhyrcr. Han
understreket nödvendigheten  av  aksens betingelseslbse syergivelse, New

York Herald Trihuhe skriver at Stslin i sin dagsordre imbtegikk de tyske
forsök  p A  skspe splittelse i dc alliertes rekker. Om Stelins krigsover-

sikt skriver Observer at den var preget ey rolig, sindig optimisme. - I an-

ledning av 1 mai sendte den britiske erbeidsminister Ernest Bevin en hilsen
til den frie norske fagorganisesjon i Storbritanis, der han fremholåt st
britiske arbeidere vil fortsette kampen til Norges frihet er gjenopprettet.
Polen: Statsminister Churchill har sendt en hilsen til Polen i anledning
EV-re7 polske nasjonaldas i morgen. Den briticke minister John Anderson som
leste Churcnills hilsen  På  et möte hvor general Sikorsky og den polske uten-
riksminister grev Reczinsky var tilstede uttalte bl. a.: Venner som marsje-..
rer side om side må ikke la seg skille av fiendurs forsbk på å skape uvenn-
skap mellom dem. Deres styrke ligger i deres enighet. Anderson nevnte at
over 100  000  polske soldater, 12  000  flygers og over 3 000  sjbmenn kjemper
på de alliertes side.



VICTORY

Nyhetene 3 mai 1943.
RUSSLAKD':

I Russland er det voldsomme kamper i Kuban. I lbpet av 6 dager nar tyskE
tapt 7 000  mann og 25 tanks. Russerne har begynt stor offensiv ved Novor

sisk. Ved Donetz har tyskerne prbvet å komme over elven mel invasjonsor.

mer, men er kastet tilbake. Fra den övrige front meldes bare om lokale

kamper.- I uken som sluttet forrige lbrdeg mistet tyskerne 281 fly mOt el

tap av. 105 russiske. Russiske flåtestyrker hår senket et fientlig forsyi
skip i Bahrenshavet.

llORD AFRIK t  MIDDELHVRT:

Dagens allierte kommunike fra nord Afrika melder om britisk patruljévirk.

het. 2 lokale fientlige motangrep  ble  avvist.  3  fientlige og 2 allierte

gikk tapt. 5 fientlige bombefly ble ödelagt under angrep på britiske ski

Ikke ett av de britiske jagerfly som eskorterte gikk tapt. Aksens tran-

sportmuligheter innsnevres stadig. Von Arnim har no tatt i bruk 2-moton

transportf1y, men også denne mulighet synes å strande, da 7 tyske transp.
fly ble skutt ned utenfor Tunis Dessuten 1 fientlig jagsrfly.

DET  NERRE OSTEni:

13 japanske fly bdelagt ved et angrep mot Port Darwin.

FrEFRONTEN:  

Britiske bombefly angrep i går Thoenville i Lourisine og industrimål i

Ijmeuiden? i .derland e 4  Spitfire og 6 eskorterende jao ere vendte ikke
tilbake. Norske flygere tok del i flytoktene over Franlj.ike fredag.

Det har vært utkjempet voldsomme luftkamper i nærheten av Trondheim. Bri

tiske fly har lagt ut nincr i marinehavna i Trondheimsfjorden. Dessuten

skipsfarten langs norskekysten angrepet. Den tyske overkommando i Uorge

forsUker forgjeves å få forsterkninger av jagerfly til de viktigste luft.

baser i Norgc,

VI MINI:ES: I slutten av april  1940  hendte tyskernes brutale overfall på
.ristiansund. I byen fantes ikke en engelsk soldat, knapt nok en norsk.

Det ble ikke ldisnet ct skudd fra norsk sidc. I 3 dager herjet tyske
over byen, kastet brann- og sprengbomber, og beskjöt befolkningen som flå

tet over broene med. mitraljUser. Det var visstnok en tysk misforståelse

Kristiansund  ble  bdelagt. Men 3 dager hadde de til å konstatere sin feil
tagelsc på.
I de dager ble også hospitalskipet "Dronning Maud" senket av tyskerne ved
Gratangen, 42 mennesker mistet livet. Skipet var forsynt mcd rbde-kors

flagg.

IITT AV HVERT:  

Tyskernes oppgave over senkedc skip i april cr under halvparten av det de

op:igav for mars i år. I London studerer man på om en av offiscrene i der.
.tyske marinc ved en feiltagelsc nar oppgitt de riktige tall.

Mannerheim - som no oppholder seg i Schweitz av helbredshensyn - cr tråt1
tilbake som överste sjef for de finske stridskreftcr. Hans fravær i Fint
land har vært holdt hemmelig for det finskc folk.

Lutze EjefenNkOrmtroppene i tyskland - cr avgått ved döden som fblge
en bilulykke.
De amerikanske kullgruvcarbeidere har gjenopotatt arbeidet forelbbig for
14 dager. I dette tidsrom ska1 det opprettes nye kontrakter. Arbeidet 1

til allercde för president Roosevelts tale.
Fra Rcykjavik meldes at norske sjöfolk tok del i fbrstc mai fcstligheten .
og  odkle i tog sammen mcd de islandske arbeidere. - I Sverigc ble det bål

plakater med inskripsjoner til fordel for Norge i demonstrasjonstogene 1

mai.
Fra Hardangervidda cr fbrt bort omlag  30  personer som langer. Disse ska:

angivelig he hjulpet fallskjermtropper. Om det liggcr noe til grunn for

skyldningene kjenner man intet til.


