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Sydfronten. Allierto jagor- og benbofly fflrtapttor å hanro løs på veier og sambands-
linjur i gydItalia og $1, Sardinla. Salorno, 50 km syd for Neapol har utsatt fcr
to kraftigL. angrop I løpet av ot døgn, En nogrespondent muddelor at tografier tatt
fra luften viser at all virksflet cr sttnset 1 flere av do syditaliunske byer, dori-
blant Salerno, Boggia, Benevcnto og fune-sa. Sisto døgn ble Bagnol1 ng nuer
laz:ro angrepot og BarI på syciøstkyzto. Likelcdes blo Lindos på øya Rhodos angrspot.
Et jagerfky savnos fra disse tokter. Dot allierto hov,dkvartor i biordafrikm meddclor
at d løpet av dot, siste årot or 4.500 fiondtlige fly ødelagt oller orobret, dvs, gjar-
nomsnittlig over 500 pr, mnd. Fly ødelngt på bakken er ikke medrugnot.
østfronten. Ettor crobringon'as Charkew har russerne i sin nye offensiv sydvest for

brudt gjonnom dot tyske f.rsvar på Miusfronton og rykket oppC35 km
inn 1 DonotsbasSengot, Russerno hnr god fromgang med støtto av dot russisk fyvåtgen.
8 tysko motangrep blgIslått tilbake.Lair:enS ble de tyske styrker som trekker sog til-
baka fra Charkow inn I Dkraine angropot vod Morefa, 16 km syd for Dharkew. Andro tyske
stYrkor går vostover langs jernbanbn og b:voier t11 Boltava. Nordfor i-oltava meldos
dot 1 dag om crt hoPtig tank og Infanturislag.nur Olosjino, 37 ka nord, for Poltava. Nord
for Sum'r foregår ot dobbolt russ1sk fremst*do Det neldes at don sisto tysko garnison

' i 011rkenv ydet hoftig motstand. Don haddo fått ordro fra Ditlor QM holde byon  fw  on
hver prin. De rettot gjontagnu kraft1go motancrop i byene UtIcntor Da de.1kku lunger
kunno holdc stand; begynte de systumatisk å ørlulegge byen. - ;:yno cr nå fordruvot
for annon gang fra Oharkow, og denne gang for godt. I en Sagnorden moldto Stalin nt
224 kanoncr I Monkva skulle nvfyrc soiorsalvo i anlodning av byons gjenerobring. Tinns
skrivor at hvis dct kan bli sagt at tyakerno har trukkot scg tilbake  fra  Dharkow 1føl-

' go planon, så or det otter russisk pinn, Og sclv om fremrykningunskullu stansu nå, så
hnr don rødo armo mestrat en av du største oprgavor i krigshistorion.
Danmark. Svonsk kringkasting noldte 1 dag at de tyske troppor i Møbenhavn fikk for-
~ri{iigor frodag kvold. Don tyske garntoson 1 byan cr økert med flere tunon nann. Dot
blir moldt nt sabotøror har stjålut flure tusin skytovåpen. Sabotnajohandlirgene gkor
stadig. Rn stor fgbrikk som lagor ubåtdolur er sprunst'i lufgon. I Frudriksborg vod

-Yjøbenhavn ur en fabrIkk for fremstilling av nluminium blitt ødclagt vud tidsinnstilt
. boMher. Det Jr også rettet omfattunde bombettuntate‘r mob- forskjelligt“jernbaneforbin

dolser. Don alvorlIgate sabotasjehnndling or nt kraftstasjonen I Aar'ous er sprongt i
lufton. Etter det ble det unntagelsectilstand 1 Aarhus, Anlborg og firc andro byor. I
Odenso er to tvakoru blItt dropt, En offiser skulle gå fra kasornen til stasjenon og
ble horundor omr1nget rrv en større mennoskemengde. Offiscron ble nervøs oc miStet bu-
alndelson,og bogynte å skyto på. mungden, aom så dreptu ham. Den annen son ble drupt
var on soldat som var på. bosa,hos on dansk plke. Også han løsnot skudd mot nerno ske-
mengdun og ble dropt. Oppblussingun av sabotasjohnndlingcne 1 Danmark.settetforblr-
dolso mcd at all tyck trafikk til Norge nå må gå over,dansko havner ottorat perm1ttu* -
trafIkkon.og dolvis også godstrafikkun gjonnon Sin,rigo ir blitt stoppet.
Finland. Yresidert Ryt1 mottok irOcing en deputnsjon på 33 fremståendu finner son opp-:
"fOr-r-et:Lam til å slutte frod. Ran ble ovesrret en orkl*ring undertegnot av represun-
tnntor for 33 størru organisasjonor, hvor dot kreves at dot må gjøres hva gyrus knn
for å trke 71nnland ut v i5.gon. Sposielt fronhover man nødvendighetun av å opprett-
holdo on vennskapulig forbindelse med- DSA. Dot blIr likelodes anmodut onat dr. Par-131-
kivi, son var finsk anbassadør i Rustland og som førto forhandlingeno med tkon'eumxogje-
ringon før og ottor don f*sto vintorkrig, må ovtrta stillingun som statsministor istc-
denfor Linhomis. denno Orkletingen'or dut bi.ste buvis på det finsIn folks krigstretthut
åen bidc i London gg Tr,.shington huvdcs det gt on 1nnludning til frudsforhandlIngcr
bli ct spørsmål mollom den finsko og russ1ske rogjurIng.
Frankrike. Dut blir meldt on urolighoter i Larscillos, Lyon, BrLst, Baris og Lillo. I

tyskti tropocr måttst gripe inn.
flyangrup. Det brItiskn luftangrepet not Burlin i natt var dobbolt så kraftig.son noe
-t-ffligerc nnsrup mot byen. 1/A. 42 minuttr bi) det kastct 2000 tonnbomber, 5000 av dot

britiske flyvåpons munn hadde sindol av rrr.a for dott, tokt. 58 britiske flY'savnus.
Forutun angropet mot Berlin angrep britIske jagsre også flypinsnur i Tynkland, Dflnsgrk,
Nederland og De/gia,
Fra Tvsklnnd meldos at gestaposjefen Tlimmler,ur ryl±et inn som tysk inn,:ntiksministur
istcdonfor
Offiscrene. Don rvonske regjoring har proteTA n_t at de norsku offiserer.sOm I nin
tid blo—fhternurt I Syerigc: undar aynil-mrti 1:40, nå blir satt i tysk krigsfan-
genskap. Disse offinerer blo numlig frigitt av svenskene og utlivert til Norge undor
den uttrykk,ligu forutsotning at do ikkg skElle satten 1 fangtnskap. :cvls'de nå skal
intorneres, skal de utlovLros til Ly,:rige for dcr å s,:ttes i krignfangpnakap.
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Allo k1,21- over at dc beslutringer son bltr truffet 1 uobeo i disse dnecr

bli avrjørendc _for den vddere utvikling. Dc militgre ovejøreilser vil flgrst Lld kjono
ottersoM do blir onsatt i lommdlinr, og ennå or det ikke offentligejort noc Cn du re-J
Politdske boslutninger. :1;_hn kan gå ut fra at dct d nar frentid vil bli heldt on
mnktskon horånso ncliom roprosentanter for den hmerikansko, britisko oe scyjtrag,Isko
regierinr. Dc nost avgjørendo mdlitgre busivonhutur nar 1 sistc uke funn..t s ud nå
østfrontcn. Den røn.0  arme fortsotter å nresso dcn tyske net vost over en -ore. front,
I går kon Moldingen om at fharkov vor orobret. 3yon har flere ranger skiftH-.; eler, non
dcnno gung har russorne konsentrert langt større styrkur ved byon, og dcrcs samfLrd-
selsIlojer ur langt hodre, bl, a, fordi de ettur crebribecn av Orul har kcAtroll cvor
jernbanolirjC,n fra iloskva ti2 Tyskornu har forotatt mnfattondo ødelerolocr,
mon b,ron cr frondeles av stor straterisk betydning, Etter Jloskvaor don Dovje-il-pan-
voidots viktigste jornhanesontrucl.Russerno rykker nå videre frcim not Dnjopr. Dutt_
vld brinso de tyske trcnpor 1 Donctsbasseneet i cn kritisk Situasjon. Russernus creb-

• rin  aT  rnarkov forrgo'rang vor dct siste utløp cv vintereffunsivon. Nå or det barc
begynnelson på den russisko sogreroffensiY: Russernos saier skyleLs ovurlugorhot d
nonn:, matorioll og ledelse, mon fienden er ikka kno,'<ket shmnen. Tyskerne fersvarcd seg
mcd-Stor onorgi og har åpnet store motangrup. I forrågc uke meldte Berlin at østfron::
ton t(17 stabilisertj do hadde regnet ned å holde Charkow. På dun annun side hor tyskor-
no trukkot sog tilb.hke før de bic onringot, og russorno har dkk.o tatt nonso fanger
under de sisto kamper. Russerne håper åt dores offensiv skal t11føye don tysko armo ot
nvgjørendo slag d år, en russerno har hatt storc top. Durfor vontor de ht dc alliorte
skal åpn) on offensiv. Den russisko pressc har igjen reist spørsmålot om un annon front
som kan opts- 50-50 divisjongr av de 100-200 divisjonor com nå or bundet på øntfronten.
Frykten for invasjon bindor alloredo nå storc tysk., troppcstyrker og hhlvphrten av

• flyvåunet, mon russerne har allikevel ubctinrot båret ›den tyngste dol. De polltiske  os
militgrr lcdorc 1 NtorbrItannia  oe Do forento stater or klare over sltuftsjenen  cr øn-
sker så snart sOm  mUlig å retto ct avgjørendc clag mot festnInger Duropo. E- engrep
på en bhfcstct kyst or neset vhnsk-lig, Bare den forholdsvis boskjt-do ope:24not
Sictlin krevet 2.500 skip. don onnsn side or shippingsituasjonen og djnimiTit4'e
situasjon gunstigeru onn noen kunno håpe for ct halvt år siden. De allierte plane'r bldr
derfor sannsynligvis fronskyndot.

. Dr. Ording oMtalto til slutt hvordnn do alliertes frumgong på n110 frontor har
skapt on nv situasjon i un rokke europedsko land, ikko bOrc 1 Eydøstcuropa Oe Spanda,
men også i Skc-ndinavia. I Finnland begynner man nå å tvile på tysk seier, og det cr
lngon honnelirhot at mon forsøkor å fa landet ut av krigon. 33 frentredende finske
politikere har rettot en henvendulse ttl regjoringcn om ot dn Må  gjørc alt som står
1 dens nnkt for nå å bringe FInUland fred og-uovhengirnot.'Også stdilSiztgQnav den
ko trnnsitt gjennom Svcrigo er ct vidnesbyrd Offl forskyvningon i det militmre styrk:)-
forhold. Vod dennå stansingon har svenskeno ryddot til side den størstd hindrdng for

.ht  tillitsfullt shmnrbold nellom Sverige og Norge i frentidon. Dot oppsiktSvukkende
cr at tynkerne ikh har tatt nocn motforholdsregIr. Et anrep på &stirigu nå
ro ot risikr.beltforetagende, og do ville ikke tyskerne _curine kjøpo jornmaln og andi-e
vikttgo varer. Dot or oga, oppstått en kritisk situhsjon d Donnark. lier h_nr:cyskorno
fulgt oh annon frcmgangsmåto og gjort Danmark til ot frc:dalig nønstorprototorato
tidig har do naturldgvis forsøkt systcnotisk å utplyndro landot. Dut dansko folk har
aldri lagt skjul på at dut betraktor Tyskland som on fiendtlig mAkt. I dL:n siste tid her
det funnet sted mcnee hondelsor av alvorlig kardkter. Troppetrhnsportono fra Donoork
til Norgo or økot siden Sverdge stonset transitton . og dot har funnet stcd on rekkc
sabotosjohondlingur i Danginrk. Don danske rogjering har nektot å imøtokomme tyskernos
krav n ftt sabotørone skulle svare for tysk rott. Dun dons k o statsninistor ;rik Echvc
nJus har vgrt on bevisst tilhenger av sonarbuidot nud Tyskinnd, men fr1lte sun, tvunrot
til å bøye seg fOr drm sterke danske folkestonnins. Lan insdeverte  s-Y1  xvskjo.dshnsøk-
nIng, mon tyskerno hnr nektet å godta den. Den dansko konse og resjoring har sppferdret
befolkningen til å holdo ses i ro, En sv:Jrlskmtlding går ut på ot  "d0-50.000 i;ys'ke trap-
pur er knet ti/  r.cejøbenhavn. Vi nordnonn rU i denne krise sondo cn hMleen til det
flanske follr som står i forbund mod oss not den folles  in cncl.c. I i jorg,0 hor tyeieerne
gått til nyc turrorh undlinger,  or  i solTe Tyskland har nan også måttLt skjorpo torro-
ron. Gestaponjet Zimmlor har sålodes cyløst Friok som innonriksminisL-r. Dutnu firroron
Qr ot togn på desperosjon  os  dusporosjonon er ot togn på svakhet.


