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Nyhtene fra Londoe  16L7  kl.  19,30.

RUSSLAJ: I det siste russiske kommenike blir dut meldt om kamper i nat-
tens løp i områet ved Voronesj oE sydøst for Hinerovo. Elnerovo ligger omtrent
120 km. syd fot Bogusjar på midten av den store boyning som elven Don gjør. I
midnattskommunikeet fra Moskva blir det meldt at russerne har trukket seg tilbake
fra begge byne i denne bøyningen.

'cronesj-slaget, som nå nær•er seg- høydeeunktet, har russerne gått til
motangrep eå flere avsnitt. I et av dem ble tyskerne drevet tilbake. Gatekamper
fortsette! i byens utkart.

^ord og syd for byen forsøker Bock å tvinge russerne ut ved omgående be-
vegelser, scm hittil ikke har lykkes. ilusserne har fremdeles initiativet nord for
Voronesj, og deres tanks gjør innhugg i ficndens linjer. Store tyske tankstyrker
støttet av sterke flyavdelinger forsøkte å gjenerobre tapte stillinger.

Omtrent 2000 tyske tanks er damlet i slagområdet, som er ca. 24 km.langt
og 20 km. bredt og ligger mellot Don og Voronesjelya. En korrespondent sier: Sjel-
den er det blitt ofret så meget på et så lite stykke jord.

En av de tyske divisjonew son hnr fått en hard medfart er den  3.  tyske
motariserte divisjon Standort Frankfurt-an-der-Oder, hvis sjef er generalløytnant
Schlieffer. Denne divisjon kom til fronten for et par dager siden, Den var med i
kampen nøyaktig en dag, da den tapte så meget av sin slagkraft at den måtte trek-
kes tilbake. Den ble erstattet av den 158. divisjon som skriver seg fra øvre
Schlesien

*Lenger syd i Don-beyningen scr kampenc anderledes ut. Tyskernes tankstylc
ker, støttet av motorisert infanteri, ruller framover det fruktbare steppelandskap
hvor kornet nå modnes. Enkorrespondent skriver at russiske tropper som er helt
innstillet på å ofre livet lignee på lur i kornakrene med antitank-geværer, olje-
flasker, granater og andre våpen mot taake. Disse tropeer avverger noen av de tys-
ke angrep, nens de russisko hoveetstyrker trekker seg tilbake i god orden, etter-
at de så lenge som mulig hne gjert meMstand i de forskjellige byer på steppene.
Det russiske kavalleri gallopperer lanee cmveier gjennom det høye korn til flan-
kene av de tyske styrker. Får de kommer på nmrt hold går de av hestene og angrip-
er med rifler, maskingevmrer, aneitanTerif I cr,  lette antitank-kanoner og maskinkap.
noner.

Times, Stoekholmskorrespendent skriver idag: Det som smrmerker kampsne
i øyeblikket er at marsjall Timasjenko hittil har greid den meget vanskelige opp-
gave å trekke seg tilbake under det sterke press uten noen forvirring av betyd-
ning. Dette viser at man på forhånd var oppmekrsom på at en retrett kanskje vil-
le bli nødvendig. Hvis Tinosjenkos te,ekstyrker når fram til nedre Don i en for-
holdvis god forfatning, må tydkerne med store tap av menn og materiell kjempe
slaget en gang til. Timosjenko vil da ha bedre stillinger enn tidligere.

Den alvårlige situasjon blir imidlertid ikke skjult for det russiske folk
Russiske aviser sier Om Stalie.grad, som cr tyskernes mål i Don-bøyningen, at byen
er landets solar plexus, og i Pravda heter det: står overfor en meget alvålig
fare.

Mbskva kringkaster har meldt at fly fra den russiske Østersjøflåtes flx-
våpen har senket 5 tyske skin og skadet 11 under operasjoner som stod på i tre
dager.

I Det arktiske område har den russiske flåtes luftvåpen angrepet tyske
konvoyer. Et transportskip på 8.000 tonn og en lastebåt på 5.000 tonn ble senket
av bombefly. 2t eskorteskin ble skanet.

MIDTØSLIN: Dagens britiske kommunike fra Lairo melder om kampene i Kord-
Afrika: D-Ch' irke styrker i ;eidtavsnittet som rykket framover tidlig igår mor-
ges har sikret scg sine  mal  ved den eestre enden av en bakk ekan sønnenfor El Alae.
mein. De tok fanger, men man kjenner ennå ikke antallet, rienden satte igang et
motangrep ut på ettermiddagen, hvor de brukte taents, men de Lle slått tilbake.

I det nordlige avsnitt greide fienden delvis å sette seg fast ved Wel-
El-Aysa i lkpet av natt til onsdag, meles våre troppee fremddles holdt høydene
dette område. Igår ble fienden ntsatt for kraftig artilleriild, og en del fiendt-
lige tanks ble ødelagt av de bultiske styrker til lands og i leften.



Stateministsr eyeeerdsvold

gav forleden en nressemetteneelsa i London etter sitt 2j måned lange opphold i
U.S.A.. Vi gjengir en del av de uttalelser Statsministeren kom med.

Under sin reise pI vestknsten ble S-Letseinisteren meget imponert over
skipsbygningsindustrien-Det foreeår nn forhandlineer om å få overta for norsk
regning en viss andel av nybygningen eflk som det allarede er oppnådd en avtale
med Storbritannia om,til fornyelse av den norske handelsflåten, son har tapt
omkring 300 av sine bsate  skir.  Taece: har ikke In3rt større etter at  Norge  kom
med i krigen, enn de ver mens Norge  val  neytralt. Tapet av menneskeliv er
forholdsvis meuet lavt på de eorske skipene, fordi redningsmateriellet er det
aller beste son kan skaffes og fordi vår sjønanesstand hevder sitt tradisjons-
rike, faglige sjomannaskan,

Det Ejelder ikka bare  å bygge  nok skip, dat gjelder også om  å  få dem nok
bemannet, og her står Norge i en srr1ig eunstig stilling: I Canada utdannes
det folk både for flAten, baren  oe  flyvåpnet. Statsministeren fortalte at han
fikk dat aller beato inntrykk av den måte treningen drives  oa,  Ikke minst
viktig er utdannelsen av kanonskyttare nå vr handelsflåte, som nu kan slå
kraftig fra seg. Betegnende er det telfelle at et norsk handelsokip utenfor
Canadas kyst senket en ubåt med 3 fulltreffore.

Jeg var glad for at jeg traff så mange sjenenn, sier Statsministeren. Jeg
traff kapteiner og ma5kinister, befal og mannskap på dekk og under dekk, og
jog hørte ikke en mislyd. Det eneste var bokymret for, var hvordan dereS
familier i Norge har det, eg ajemennenevillo hilse det med slede, om det ble
mulig under betryegende former  - e  skaffe befolkningen klmr og mat utenfra
til vinteren. Dette er en sak som Recjerieeen erbeider ned, uten at det for
tiden kan sies noo om hvorden utfallet blir. Det or klart at venakelighetene
er meget store.

Jes' møtte i New York en skipsfører sen var blitt torpedert tre ganger og
som hare ventet på d komme  nt  igjou. J._?g møte 23  rlana som var un3er behandling
i et hvilehjem, etter at de i 10 dogn hadee drovet omkring i. Ishavet i en åpen
båt. Em sjøe,ann som hadde fått ødelect flore finere'bl.a., sa at han skulle
nok komme sog ut igjen. Ineen kleget, ineen tenkte på  seg  selv, bare på sine
hjemme og på Norge. Det er en storartat  mui blant sjomennene.

Det er blitt reist mange sjørlannehjem, sykehns og rekonvalesenthjem. Sjø-
mennene trenuer det, og de setter pris på det aom blir ejort for dem. Rye
slike  tiltak er under planlegning. Sjumennsmisjonen er også under stadig ut-
vikling, nye kirker og lesevmrelser er blitt weist.

En journalist spurte om Stetsministeren droftet planer for gjenreisningen
etter krigen. Statsminstaren sverte3

Jeg er klar over at det ville vmre en ulykke oa freden finner oss like
uforberedt som krigen fent osa. Men la oss ikke sélge •Icinnet før bjørnen er-
skutt. Alt må nu settes inn på å vinne krigen, La oss srp frem, men la oss ikke
glemme kravene for dagen.

I samband med det son nettopp er skjedd på Dulendet, se Statsninsteren:-
Jeg forstår ikke den tenkeganc som licser til grunn for slike terrorhandl-

ineer son disse. De skaper en sinnsetemning som i alle fall ikke vil gagne
fiendens sak.

Nordmenn hjemme og ute har ett felles mål: arbeide for å vinne krigen.
Det er detto mål som min reise har søkt ;:jene.

vvvvVvvvv
Lokal-nytt.

Det berettes on minister Iwenee at han til dokorasjon av sitt hjem hadde
utsett seu en riktig praktgjenstand blant et innbo som tyskerne beslagla fordi
eierens sønn var reiet ut av landet, Ministeren innfant seg for A hente gjen-
standen, men ble møtt med det cvar at han nek desvarre ikke kunne få den. De
hen insisterte let;å få vite hverfor, -ele det til slutt meddelt ham at grunnen
var at vedkommande gjenstand aagen i.forveien v32 hentet ev - minister Lippestad!
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