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RUSLAND:  
• •

Tyskernes store.anstrengelser fox ktw-stalingrad synes ikke på noei
mate å ha hell med seg. I det n/v avsnitt hvor Ttlmosjenko's troppe]
etter en kort pause'-atter rykker-fren over bred front er tyskernesn
stilling på flere steder gjennombrutt. Det viktige industrisentra
heZ er helt på russernes hender. Også pa det søndre ansnitt rykker
nå russerne frem. I byer har russorne vunnet tilbake noen hus, og
det synes som om de beheisker stillinger.

•KAUKASUS: Både ved MeSdck  og  Novoressisk pagår_sterke kamper. Rus-
serne holdpr stand for de mange tyeke angrep. Over hele den øvrige
russiske front- er det'russerne som har initlativet, og ved Rsjev og
Voronesj er vunnet ytterligere terreng. Syd for Leningrad- fortsettE
russerne frenrykningen. I løpet av de te siste dager er 44 fly
skutt ned'på dette avsnitt.

MIDTC/STEN
ørkenkampene i Egypt er'stilnet helt av: Tobruk er på ny blitt bon-
bet. Utenfor havnen ble sn italiensk tankbåt senket. Fredag ble er
italiensk hevneby hjemsøkt.

DET FJERNE ØSTEN:

Aneriksnerne hsr gjort landgeng og tstt Andreanof-gruppen. Denno
ligger i Alcuterne og danner den Eidtre del av den rsd øyer som stre
kex seg vestover fra Alasks.
På New Guinea fortsetter Mc. Arthur's tropper frenrylmingen-i--Owen-
Stanley-fjellene. En viktig høydestilling ble tstt Eed storm. De
japanske hovedstyrker son rykket fren not Port Moresby fra syd har
nMttet trekke seg tiLbdke etterlatende verdifullt utstyr.„,_De japan-
be stillinger ved Mandslai er blitt bonbet. 3 lette kryssere og 2
handelsskib  ctr  angrepet og-sansynligVis sesket.

FLYFRONTEN:  

Natt til fredag ble Fiensburg angrepet av svsre styrker. Natt til .
lørdag angrep stcre'britiske styrker Rhinlendet-. Krefeld ble an-
grepet for 23. gang. Flygerne fortalte oE hvorledes de måttp.gå
høyere for a fd slippe bonber. Dtter at brannene vel var begynt, bl

• det sluppet noet•prengbomber fox å friske litt på.
I degslys angrep flygende festninger mål i rord Trankrike.- Særlig
hardt rammet ble St. Doner og dokkene i Le Havre. I Holland ble stå
verkene i Iiege bombet. England er nd det land soc har størst pro-
duksjon i forhold til folkenengden. 47 mill, innbyggere der produ-
serer Eer enn 80 mill. i Tyskland.
Amerikanske og britiske soldater har nettop avslUttet en 4 dagers
manøvre. øvelsene gikk ut 1)å nsttnsriier oE landstigning.
Gøhring„har.holdt en tale nvori han blant srnet sier: "lo mill, tysk
soldster får alle sine forsyninger fra de-okkuperte land. Fra de ok
kuperte'land vil ogsa etterhvert den tyske hjennefront fa forsyninge
(vi minn6s å ha sett at 1V-t-ge nå være takknenlig for at tyskerne ska
fer oss nat, eller hva har Fritt Folk si?) Blir det hungersnød i
Europa, ds skal alle de okkuperte land bunnskrapes, så tyskerne slip
per å sulte. OE 41ysngrepene uttalte han at det var hsns største be
kymring. Ean h.uade vanskelig for a hindre dem, sa han, uen han skul
de gjøre alt hva han kunde. (Gcd trøst), I sammendraget talte øksn
vad bl. a. on ndziuøtet i Oslo. Dette vaz et ledd i tyskernes nye
opprUstning. Både i tale.og i skrift ble det tryglet og truet.
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