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RUSSLALD: Russerne har trukket seg tilbake til nye atillinger i Armawirav-
snittet i Nord-Kaukasus og går til motangrep sydvest for Stalingrad. - Dot blir
ma1dt om stadig heftigure kampor med store tank  ou  ilystyrker på begge sider,
bado ved Klepskaya, inne i Don-løyningen,  og  i Kotelnikrwo-området, syd for elven
Nordøst for Kotelnikowo, der tyskerne forsøker et framstøt langs jernbanen til
Stalinurad;tvang et russisk overraskolsesangrep fienden til d  gå  Over til defen-
siven. Russiske panserstyrker øduslu 17 tyska tanks, I et annet slag om en jernb,n:
stasjon, tdpte en tysk sjokkaVdeling 40 tanks. Op2rasjonene i Klepskayaområdet
pa  den nordlige gren av den tyske knipetang mot Stalingrad er nå blitt voldsomLere
,nn noen sinne før på østfronten, Til tross for en.-"rme tap av folk og materiell
blir aksetroppena gang etter  gång  kastet inn i angrepat mot et hårdnakket.og  rodt
utrustot forsvar.  36 tyske tanks ble satt ut av virksomhet syd for Klepskaya i
dire

Fra Nord-Kaukasus meldte det rusniske kommunikd ved middagstid at russorne i
gjen har trukket sig tilbake i Armavir-avsnittet. St tillegg til kommunik4et mold-
te om kraftie baktroppsaksjoner, Omkring Krasnodar ved Kuban-elven, cr  5 tyske
angrop slått tilbake. - Ved øvre Don har tyskerne fått fram forsterkninge og
satt i rang motangrep i Voronesjavsnittet. Russernd: slår disse angrop tilbako
og holder de stillinger do har vunneto

ØVERSTKOMMAND=DE for du amerikanske luftstyrker i Europa har erklært at den
kombinerte britisk-amerikanske off2nsiv snart vil begynne og at man er kommet len-
ger med forberedelsene enn opprinnelig planlagt. Når tiden kommer, sa generalon,
vil fienden få føle vekten av en fullstendiu koordinert britisk-amerikansk luft-
styrke.

INDIt: Det var nye opptøyer i flere  byår  i Går, nun bare i Bombay var de al-
vorlige, Politiet måtte flere ganot fyre  pa  mengden som foretok brannpåsettelser
og plyndrerier. I visse områder,ble tropoend tatt til hjelp. Alt i alt har det
vært opptøyer i ontrent et dusin store  by,Jr.  Dst samlede antall av døeb i India
or kommet opp 128, - I  Ny  Dehli er det foretatt flere arrestasjoner, men livet
i hovedstaden er ellers normalt.

DET.FJERNE ØSTEN: I Stflluhavet fortsetter de alliortes offensiv mot japanerno,
pa Solomonøyene. Amorikanska trop-o3r og marinesoldater, støttet av australske
delinger, gikk fredag i land på Tulagiøya. Japanerne rjorde kraftir-..e og hurtice
ootangrep oc det raser fremdeles voldsclme kamper. På et tidlig stadium av ope-
rasjonone tapte japanerne flero overflateskip og  fly.  Amerikanerne topte en
•kwyssor og fikk 5 skip skadet. Ved en erklæring i gdr kveld sa den øv2rstkomman-
dnronde at man nd vente butydelige tap, som alltid er tilfelle ved en offensiv
oporasjon. Det er don pris man rwl betale for don dyrekjøpte orfaring son er nød-
vendig for d onpnæ vidtrakk:inde resultri.fir.

m=s  fortsatt„:r alliorL bokbefly sine kraftif anrep mot japanske  loaser  pa
no.boøyene, 'Under  3  dagers nesten ustanselige angrep aot Rabaul, ødela allierte
bonbfly 19 japanske jagerfly, ut bombufly og manue fly pift bakken. Utenfor Timor
skadet de en japansk destroyer, senket et skip og satte et annet i brand.

LTIDTØOTLN I Nord-Afrika har allierte fly fort=ht sine :ingrepmot fiantlige
for-synings:Jilnjor og baser. En stor formasjon anerikanske Liberator-fly har an-
rrenet skip i havnen ved Benrhazi. - Tobruk har dujen vært utsatt for et kraftig
angrer-  av  det britiske flyvitpen. - Ov-JrMalta blo 3 tyske jarerfly skutt ned
gar.

En stor manL:du sdrode kommer til Fellas fra Afrika og da alle ::reske hospitalcory
er fulle, blir manga av disse tyske sårede sendt til Bulgaria og Jugoslavia, med
tog eller lastebiler,

EN  TYRKISK,AVIS skriver i dag om drrestasjonune av Ghandi og andre: Selv dts
most ivrige tifheno.ere av Indias uavhengignet kan ikke kritiserc de forholdsregler
som er tatt, Brit2rne gjorde utvilsomt alt do kunne for å undgi d tu dotte skritt0
ilen samtidig som kontresspartiet vantet britisk hjetp for å forsvare India, så
gikk det også inn for en virksonhet som underminerte en slik hjelp.
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Det sterke inntrykk alle må få, doteer at nordmennene står-på filst og trygg
grunn og at de trekker ypperlig sammen. Vi står sterkt innrd og derfor står vi
sterkt utad,

Kongen nevnte i sin tale at den norske hjemmefront har vært av uvurderlig he-
tydning, ikk2 "L.rs for l?orge, men for aine de allierte nasjonars land. Det er
blitt klart for dem, 6UM ikke salv har o?plevat invaajonau, hva tysk .undertryk-
kelse betyr. Og det er blitb klart hvor Meget et folk kan stille opp av meralsk
kralt og nasjonal vilje mot en hensynsløs erobiee.. Den norska hjemmefronten har
inspirart hele den frie verdon t, men ien or foret .og fremst blitt et forbillede
for ose, som har vårt arbeid på utcf2onten.

Viljen for vån nasjonale sak er  Så  god som den warhode kan være under de fors.
hold som hersker i verden, Vi har reet til å si det etter at De Forente Stater,
Storbritannia og Sovjetsamveldot har ønsket å markere sin respekt for vår innsets
og vår sak ved å heve vår gjosidige dipionntiske ropresentsjon til ambassadørs
rang. Sovjetsanreldets ini'iativ a den nening like før kongens fødselsdag, er
noe maget mer enn en høflig gestn Det viser en æibødighet for kongeriket NorgeS
suveronitat, og for dot norske folks historike rett son vil slå ned enhver na-
zitisk pronaganda i Norge om faron fra ost. Hvorledes Du Forente Stater, Stor-
britannia og Sovjetsamvoldot gang på. gang og på don utvetydigste måte, har vist
at det norska folke frihat er et uomtvistelig krigsmål, skulle være nok for osso

Kong Haakons 70-års dng ga en ny anledningtil å framheve Forges sterke inter-
nasjonala stiilling. Den ære.som fra alle sider ble vist ham, dan ble -Ogs&vist
vårt folk. I hans regjoring3tie, i åreno etter  1905 , har ot fritt og uavhengig
folk vokset fram til hva dut er i dag, Det har v,ert sagt at vi vandt l9:5.for
lett, Vi må betnlo, hrer enkelt av oss, meget mew for å vinna friheten igjen.
Men vi har dot klert for nss at vi vil betale n hvilken som helst pris for at
Nore kan bli frit igjen. Der ar ingen annon vei å gh enn don soml=gen valgte.

har ham midt i blandt oss, ogvi lover ham dot enesto har bedt om;-åvise
'ham og regjeringen tillit og å stå ubrytelig samlet,
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Fra en rokke stortingsmonn og tidligere-statsråder mottok .Kongen på sin 73 -
års dag folgonee adresse:

Herre Konge: I den første hilson Deres -Majestet sendte NOrges. Storting etter
å ha mottatt resultatot av folkeavstenningon I 195 uttalte De at Do ville arbeide
for Norgas ære og lekkoa For oss sor, reprosenteror Norges frie Storting er det
-ed.denna dag en heder og 21.:1 glede å uttale at skjelden er ord blitt mer bokstave-
lig oppfylt, og at Deres Zejeetets liv har vært on lovendegjorelso av det valg-
språk den nyvalgto konge gjorde seg: ALT FOU NORGE.

Dagon kan ikke foires soe vi hadde onsket det, men Dares Mnjestot må gledes og
baveges ved bevHsstheten om no folalsor son dng strommer horges Kong imete fra
nær og fjerne. De er varmere, de betyr mer enn de kunne ha njort under noen an-
dre forhold, Norges Konge er blitt d,t store lyeende symboe på nasjonal enhet,„
fribet, rattfordighot og Kongens pen.sen or blitt det samlonde midtpunkt for hele
folkets kjæilighet, Med takk minnes vi  3.  dag hvorledes Kongen gjennom alle
har vist sin vilje til eat intimosto samnrbeid med stortinget et varmt ønske om
at stortinget skulle komme hnm ei nær som mnlig.

Og vi minnes også i wrbodighat Dronningen, snm sto trofast ved Kongens side i
helo dotto arbeidet. Som ut menster på fedrennndssinn, på loyalitet uten svikt
eller grense, på don nost offervillige pliktfolelse står Deros Majestet på 7e -
års dagen som ot mønster og forbillede for hele folket. Når Deres Majest,nt igjen
har inntatt sin rette pinss i det land som or så stolt av å ha en slik Konge, vil
De ntter føle det samled„: folks takknemlighet og kjærlighet strømme imot Dem.
Vårc hjerter brennar for Nor:-.;e og for Dcres Mejestat.

Vi istemmer mud undertoner fra alle Noreas storting aiden  l9S , dot gamle
ønsket

GUD DINA.R3 KONG.:eN OG FLDRLLANDEI,


