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Russland. I en dagsordre går kveld sa Stalin at den russisko her i de to månedar offensiven_ _ _ _
"r1(r, vart har brutt i gjonnem de tvske linjor på bred front. 202 fdondtligo divisjoner er blitt
slått på flukt, dot er tatt 2U0 000 faneer, 13 000 karemeer  9-  setnre moagder aanet krigmaateri-
e11 Vod å rykLo frem ±00 i disse siste to  elånedor har don røde areo vunnet en betydnings-
fe11 soier. V.Sr offensiv fortsotter. - Det meldes nm nye russiske framstdt på a112 fronter i
dtg, dot russisk9 ksommunike blir det meldt at en rekke v4ktiFe h¢ydodrag i Kaukasus cr blitt
azobeet. Den kolonne som rykker fram fra Armavir nagmor seg nå Kropotkin, mens en annon ko-
loene, scm rykkor frmm fra nordøst truer Kfcpntkin og Tikoretsk. Vod nedre Don or 8 stoder til
innnrent sv resserne etter voldsommo kamper. I ot searkommunike i Får kveld ble dot meldt at rus

hur utslottot det tyske bruhodo nå østsi.dannav Don i Vorobosjområdet. Russerne har rykke .
fram sydvest for byon. I alt 71,T. 000 fenger er tatt i dotto området. I fdlge en Stookholmsmeldi
ar dot foretatt nye russiske frnmstøt ep& Petsamcfrenten. De fiendtlige linjer er gjennombrutt
- En ny stor saliert knnvoy kom nylig fram til karmnnsk mod forsyningor. Konvoyon hadde ingen
tsp, - I går kveld matte den tyske militerhrendkør, genern1 Dttmer, innJ5ømmo at tyskernes
stIlling ved Staliegrad var hånlds.
7;e re.er s,ke, Len eeerme aar fortsatt fraerykkinjaken 1 Nordafrika, og allierte fortropper har

. t  even ez Snula, snm liggee bo km vest for Tripolis. Pienders forsvningslinjor er blitt
en likeså hevnen i Zuaree  I MIddelhavet er fem fiendtlige skip blitt senket og to andre
ee1; nv en britisk ubae, g.eldes  det britiske admiralitet. - Den øverstbefalende for de  fri

styrker i Nerdafteke ,“e-• ryk1et i. Eår inn i Tripolis, dar han oppslo sitt hoved
eeeLter, De fArste pnnseesoe=yMeer, bemannet med folhene  fra  et tidligere kavalleri-regimer
snkom aileeede lørdeg noseen-ottor en lang kjøretur tvers gjennom ørhenen. - latGomery har ret-
tet on opeferdring til inhoyggerne i Tripolitanda om å oppta samegbeide med de nye nyndighoter
i vennaHeriong ånd; "1enne krig er rettet mot den tyske og italiensko arme, og ikhe mot folke
Tripelltania var den siste italienske afrikaprovins. - I Tunis har amerikanske tanks stoppet
de tysee panserangrep.
DnraeLhene? London onplyser at allierte land-  ng  sjg5stridskrefter har foretatt et uhyre vell:
ket--:"Hienogg på norskekysten. Det bemerbes at de unøyaktigo tyske meldinger apenbart er ute
sonat =or å få ehsakte data fra London. Der forotas stadig vekk liknende strandhogg som volde:
nee b:y for det tysko kystforsvar.
Fsa ' cD  En stor styrke bombefly eskortort av mange skvadroner jagerfly angrep i går olje-
e9.e.nes e  Yflessingon. Ett bombefly saknes.

:tsnnie. Den dvorstkommanderende for de ameriksenske stridskrefter i Europa hor overbra:
teeeeene nelsen fra president Roesevolt i snlodning årsdrgen for do førsto omorikRnske
troppors ankomst til Belfast, der det hoter: "Det har skjedd storg forandringer i dette år. V
tenkor ikke lenger nå på forsvor, det hører fortidon til. I dag og for fremtiden skal vi an-
gripe, rosolutt, ubønnhrlig  oF  knusende. Veien til Berlin er lang og herd, men vi skal rå de
- Dodly TelRgraph skrivor i en informert artikkel at de allierte nasjoner er i ferd med å fa
to vidtrek 1ane e aorlutninger, for det fdirste av strategisk art, mon for det ennet også enp:åen
gjenre±snenebeedot ettor  1Tigen. "Vi er overbevist om at disse avgjørelser vil bety indled
ningon tel di„serseøtet mot de faseistisko og nazistiske maktnr", heter det i artikkelen, som
sluttes shee 'reien nv do viktigste boslutninger vd1 bli offentliggjort moget snart."
Svos=_ge. En nssle115stisk modlem av den svenske riksdag hRr nylig kritisert nt Sverige ikke h
noen diplonntisk reeresontant hos don norske regjering i London. dan uttalte videre at det bl
svons10  arbeidro råder ntor misnøyo med don tysk-svense transittavtale som tillater tyske s
deter på nermisjon å reiso gjennom svonsk territorium. - En rekbe røster har llkoledes heob
sog i svensb presse met transittavtnlon, som nion å vmwo blitt misbruht på un mato som er tfr
enlie laed cienc* nøytralitet. - Dun svensko rogjoring har fått en momodning cm å fremkonme jr
forslcn til ioi raTt don anti-semitiske propagandn i Sverige. I motiveringen sies blant annet
st det  snee-  ei  seerk svonsk folkeopinion bak dette krav.
Tverrse neerete En uturlandsk arbeidur som er vundtAilbeke ettor års arbeide i un tysk
rUit'n:-:[.nnSirkk forteller at forholdune dernede stadis forverret sog. Han arbeidet i en
så ke::-en eeterbedrift" for fremstilling av tanks. Den beskjeftiget vosontlig utonlandske ar-
beider s  soe bodde i stflebsrakker. Maten besto mest ev poteter og svart brød. Adle ble strenf
ovosvatet Myske nolitifolk med blodhunder. Don karte fritid an~teelhlhnt annet til
tvunen. e,tenstikk. Der forekom flere rømningsforsøk, men du fleste mislyktes; de innhentedo
ble beise og on så siden intet til dem, Behandlingen -v do forskjellige nasjonaliteter
ver en_esende. Polakker, sem bar et stort "P" utenpå jakhen, ble behandlot verre enn
hunde. Feeneetee3ne ble til a begynne med behandlet gansko pyntelig, men da du etter landg:
gen i ne-1,Terea sane "Mnrseillaisen" og jublet, ble behandlinger  ne7,0t  streegere. Ce-etfsirii
ur tase-  nT  eeblor ng nndre naziledere matto påhøres, mens beecenene pelneimenn sto vekt
langs vey.:eåu. iant de få tyske arbeidere ved bedriften v:r stomnengen slått meshba.rt em
siden 19e1, • fL 3inatt blir det sendt ut en viktig srermolding på engelsk, fransk og itali(


