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Nyhetane til og:med lørdee.
Det som  naturlig nok.har epptatt  det wrs fc3.k

i denne uken-er bestemmelsene em  alminneltg arbei.demobilisering.
Det er ikke grt  isolert.norsk tiltak, men et  lede cb. nasiSteneS
plact  om å aröeidMObilisete hele  Eureea. Heflas hor den  tyske
Zverstkcmma*derende  gitt  mebilieeringsordre til  alle menn mellom
16.45 år. ..E'redag kVeld, ga  den nasistiske protektor i  Tsjekko-
sloyakia ordre  dm. mobiserng.  Lutikker og  tabrikIer kan s4nges,
0Z, de mobiliserte  sendes hvdr som helst i Europa.  Tyskerne  vil
forsvare siste  slett, sa protektren I  Fralk-
rike atar-alle-efi,iSerel og menige i den demcbiliGerte  Itær  fått
lerdre-om!..a opegf  sine  adresser.innen tre dager.  Siden  temobill-
z,eripgenei 'noveMber i  fjor  har  oiiiserene gjemt seg.

jksnvad uttalte om arbeidsmebilisarinen i Zerge
Rt møtet  i Osld  vat  en  tro kopi  av  det i  Spertspalasset. Tyslærne
tiar'nå fultnet'et  nytL rt vn på De kajler ham Hasaableiter+
En å. være forberedt på rene  linyge eligneter og icie stole
.1.3fter, ftr om uiling gir ljfter, er hanute  av stand • til
hulde -de4.Terboven aksntuer:te sterkt nok i talen sin at tå mer
enn  noeasinne  er det hen persoig som er herre i Norge. Ta.n tar
aldri i betenkning  å ofre sprellemannen  sin,  Vidkun
når han syws det p+3.sser seg ellè for  å redde  sitt eget ;iV.

eren feig hund, men Terbeven er det enda mer. jksneva .
sluttet med å  si Nordaienn i Norge  vet selv best hvordan  ite skal
nanele i en gitt situaSjon. Et er sikkert 1)ette skritt fra tysk
side er det siste og ytterste tyskerae kan  ta.  En  svensk avis
skriver om arbeidsmobiliseringen at loven medfører radikalt?
ferandringer i Norges sosiale liv, men iet er ikke  au  økonomiske
giunner nordptennene  or imot  den. De  hater å hjelpe landets under-
trykkere.  "Dagens  Nyheter n  skriver at  uisling har  skiftet mening
fra den ene dag til den annen tidligere.  Han ma  pent gi etter
for dne tyske  herrer. De svenske jJrnbaner vil ikLe bli tillatt
laiukt til tvangseerideleer. "venska Lagbladet" skriver at bare
truselen em den strengeste strafi får nordmennene til a gå med
pa  denne loven. Tvalesarbeid har alltid vært dyrt og dårlig, og
det vil egsa bekrefte seg denne gang nar resultatene blir lagt
fram.

3stironten.
På 25-årsdagen fer den røde hær ga Btalin følgende

dassordre krigen  skel  bringes til avslutnihg i 1943, men beting-
elsen er at England og Amerika legger skuldrene til. Maisky gjen-
tuk Stalins erd i London. Videre lød dagserdren. De tyske tropper
skal ;_kke drives ut av Ruseland, de skal tilintetgjøres dersom

ikke legger ned vapliene. Det ble gitt erere om at guerilja-
kgen skal økes betraktelig nå under tyskernes tetrett. Sidett
t.,5+ kerne gikk inn over Russland grenser  har  Tyskland, dets allitte

-gi:sa1lstatene mistet 4 mill. mann. flerav .faller en million
a/Qz  pa  de.eiste.4 Manedene, darav ,'00.0oo'faine og 300.e0o



fanger. Russerne har erobret 7.dod tanks, 4.doo fly og 17.doo
kanoner. Russland selv harx hatt forferdelige tap, men Russland
har flerdobbese krefter å supplere med og blir støttet av meget
produktive allierte, slik at det kan øke sin sla4raft_i flere
år framover, mens Tyskland snatt er å rekne Som uttappet.

. , Det. blir na-kjempet hårdt melldm Stalino
Marlopol østre'.Doe'tomrasit. På fan#ne tyskere

,er det funnet papirer Med 'ordre'om  at åtalle no ag Kr9matorskaia
Ma gjeherobrep far enhver'pris. Ved Krentatokaia gjorde russerne
et kup. De overrumplet-en .tysk avdeling dg,utsle:ftet .den full-
stendig. Ved Taganrog har.russerne .trengt inn i fien,dens forsvars-
stillinger, ifølge 12frdagsnyhetenb'4 50 km. fra 4lariopol er tyske

-k motangrep slått.tilbake. 1 panserdiajoil blè ødelast:-'Russerne

- atar 40.km.. fra Novorisisisksom er'aMringet..I de vestre
.Nnetzdmrådet ble-tyskerne s'lått tilbake under et .4agers slag.

' D mistet.l.doo mania.'Rnaserne: støterfortsatt fram_pa bred front
mot Dnjepr... De står45  kmg -f£a DnjepropetrOwsk.  Russiske militær-
ledere I Moskva er_klare'aver at det br hårde kamper-med Dnjepr.,

som vil bli forSøktholdt-til det ikytterste4or å
hindre PLisgerne.i.a_nå Ungarna dgs-Romanias grenser. Sovjetarmeen

• rykker hurtig fram i Ukraina.-Den er kammet  Car  130  km.: yest for
-jernbanen. Kursk!--Charkow. \,T,‘g. for Charkow.rykkerusserne fram

1?§Aro, a,6-ettbebadde- strøk.''Russerne rykker -ekigpå fram mellem
~svinstillinger og'MailliarChangelsk er

s-istnvnte. byen-b1eV der tatt ,stort bytte, blandt
.9.nnet ca. 200o hester. for Orel ér et Viktig punkt.erobret,
og.det russiske presset*Mot Orel er "sterkt øket, Svære-kamper er

:„.igang nord og sør for byeh.. Vest er Russerne
begyndt riy,offensiv. .Etter åt åpnet_kampen med "40do
kanonr, gikk de tilrangtep og brøt igjennem de tyske stillingene
på bred-front. I.-NordishaiMt har-russiske ubåtersenket 1 transport-
ski,p_og et.forsynlngskip, og i Svartehavet es 2styske forsynings-
skip senket.

U.S.A. har henVendt sig til Finnland og sagt at
Finnland ikke må støtte en naSjon som har overfalt Europaz
Tiden er nå gunstig for avsluttningn av en seperatfred.
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Luitkri en i Vest.
remen var ho'Vedmå1e-Lfor de Brittiske luftangrep

natt til Mandag. 2 broer som tidligere er ødelagt, men på det
nermeste klare til atter å tjene som traffikklinjer, blev påny
brukker. Natt til torsdag blev Wilhelmshafen bokbet av brittiske
Ingen fly gikk tapt. Natt til fredag blev Nurnb'erg angrepet av
britene. Forsvarerne blev helt overveldet av den kollosale bombels-
9britiske maskiner gikk tapt, og tyske jage're blev skutt ned.
Britiske fly angrep også vest-Tyskland ag la ut miner i fiendtlige

.farvann. Senere blev nord-og vestTysk1and angrepet.av store
amerikanske bombefly. 3 tyske jagere ble skutt ned utenfor den
engelske kyst. Køln ble angrepet natt til lørdag. flet vår det 113.
angrepet mot byen. I de siste 8 mndr. er mill. tohn:vrakgods
k,lørt bort fra den. Amerikanske flygende festninger ang:rep i dags-
lye Wilhelmshafen. De møtte.kraftig motstand, dg 7 flygende fest-
nj_nger gikk tmapt. Britiske bombefly angrep i dag.slys mål i Frank-



rike, bl. a.  .I)Inaq.uirkepe betketA.'fi.e.n~ skip nten_fr den
Nederlandske r.1ncrsk atxZj dala n Foche-'wenskin
og skadetiandr tap:.Etter eperasene savnes 5
britiske fly.I .det t.tste.4ret er det g„:Le.aaesittli.g sluppet 15o
tonn bomberver tyskl.anri 'pr., dag.

Midtøsten/
I ble 8 tySke framstøt med ranseravdel-

inger ved Gorher-rasset slått tilbeke forrige søndag. Fra mandat
middag ble det ikke_tfx5rt neget; nytt forsøk., og onsdag ble det meldt
at de ailierte nå -har bele ixitiativet i Tunis. Britiske tropper
erobret Kassarineområdet; der• det ble tatt mange fanger og stort by
bytte. Torsdag• ble-meldt at,tyskerne-b1ir drevet tilbeke i,midt-

-Tunis. De.allierte rykker fim m&t ne;rd og nordvest. I .Sbeiba-
omrddet rykker de allierte frAm, (5t tyekerne i dette avsnittet er
på flukt, sterkt forfulgt  av de .allierte styrkene. Lørdag het det i
me1dingen at de allierte forfølger fiEnden i midt-Tunis. Alle lokale
tyske angrep var slått tilbakg med store tar.for tyskerne. Den

arme hc:r fortsatt hatt framgang langs kysten met Maretlinjen,
1ø2kdag be£atte fortroPper.strllinger like sør for den uten d

izte større motstand. n av medarbeLiere sum er med den 8. arme
.Ekriver at troppene venter.me'd lengsel rå at kempene skal bryte løs.

den bri'Lske øverstkommanderende i den nære'erient
Lar fra Kairo utStedten dgsbefa1ing,. hvord det . heter at dan lo.
britrske arme i Syria må være ber'edt ti1 avgjørgnde innsats.
rciadhurst er utnevnt til ny flymarskalk i Tun:Ls. Han er de alliertes

gsta flymarskalk.
Ugsa i midtøsten har det vært livlig.ilyvirksomhet,

er mål i Italia angrepet gjentatte ganger. Neapel ble angrepet
natt til fredag av tunga amerikanske bombefly med god virkning.
11:ers er mdl på Kreta, Bardinia, SicLia bg i ?unrs .angrepet med stoxi

Ved de siste dagers luftkamuer -nar tyskerne tapt så mange m
fråskiner at da nd unngdr sammenstzt med det allierte ily. På døgn
ienket britiske fly 15 skip, deriblant 4 transportskip, 5 forsynings-
;14, kryssere og bevektningsfartøyer.

ferne ,Jsten
I Burma har det vært nye britrske framstøt, og i

3=a-Hyunanområdet har det v£rt stor kiLesisk framgang. En japansk
t.i.ztebat er senket utenfor-Burmakysten, o ved Raboul ble det notert

treffer på en stor.japansk krysser.

fliaw7tt. Jugoslaverne har erobret yen Konitsa, 8o km..fra
Der er voldsomme , amper

o grekere ble skutt tirsdeg sbm reprisalier for at
et tyslr. -,rektskap ble funnet drept. 1.5 fraLske gisierble skutt
samme das.

rhill er operert for e..; has,:zeonde. Alt gikk bra.
-1.-erske kr or tval,rekvirert fra

kkers -̀ „yskc,; -4ykezbu_z-2.
-

f.  r Brlirw.,.--j7  fly , 11.-Fuxf..v 14 \T7- r
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N hetene sønda aften.
rrtfske bombefly angrep mål

i gårnatt og 1a ut minev i fiendtlige fervann I :C1,7 ,6-IKk
56 timer har det vært sammenhen'enJe 11~91., ever veesk-

land. I gar angrep britiske og amerikanske:bembey Prest og andre
mål i Frankrike. Dung:irk oç Chrbourg ble hl.a. angrepet. Alle bemb
flyene vendte tilbake. 4 alllerte blagere 82V.~. 2 tyske jagere
ble skutt ned over IiimQuirke. I en artikkel i en Londonavis heter
det at luft~t=e-~ er begynnelsen til den virkelige invasens-
forberedLse.

midt-Tunis presser de allierte seg fram på
andre siden av Kasserineavsnittet. I sør-Tunis har Montgome
inntatt nye stillinger sø'r for Maretlinjen. Tallet på de tysk-
italienske ubåtene i det vestlige Middelhav har aldri vært s4.
stor som nå. En hel ubåtflåte gjorde forsøk pa å nå inn rå en
konvoi, men denne var så sterkt beskyttet av ledsakerskip og så
s4;_)rkt bestykket selv at ikke et eneste skip ble rammet. Deri_met
bie 4 ubåter senket og noen skadet. Det lyktes imidlertid.. et
ear ullåter å ramme to skip utenfor algiersk havn, men begge
skirene nådde inn til denne og leverte folk og &ast. I spanak
Earokko har det vært overfall på franske borgere. GeberaL Glraud

sagt fra til de spanske mynd_igheter at dersom dette ikke
opphører, vil han ta represalier.

Det russiske kommunikeet melder om voldsozme
Xamper i Donetzområdet. Flere tyske motangrep ble slått
¶nder et angrep.av russiske fly mot en tysk flyplass ved
b:e 18 tyske fly ødelagt på bakken. I Vorosjilevgrademråde cg
. 'est for Kursk og Charkow har russerne hatt framgang. Plee -
Tes.ndsbyer er tatt. I Kaukasus tok russerne 4 landsbyer i gå:.
r(et er nå 100 dager siden den russiske offensiven tok ti1.
aenne tiden er den 6. tyske arme tilintetgjort ved Stalingra,
tyskerne drevet tilbake fra Kaukasus og en rekke viktige bye:
Jrobret, f.eks. Rostow, Voronesj, Vorosjffilovgrad, Charkow cE
:Cursk. Kommunikkeet søndag fra Moskva oppgir videre at 1 fiendtlig
lestreyer er senket i Barentshavet.

Det er utstedt mobiliseringsordre i Østeø-
Jandene. Den ble utstedt av den tyske Reichkommissar. "Gøteborg
'iandels-og Sjøfartstidende skriver om den norske arbeidsmobili-
3eringen at en regjering som griper til slike metoder hand1er
;a grensen av sine mul.igheter. .•

Detsvenske utenriksdepartement har mottatt en
j,retest fra den britske reEjering p.E.a. at det-på svenske skips-

erfter b1ir bygd tyske trålere. Disse skal brukes til marine-
Z:Temed, o denne byggingen er forbudt vedi_nternasjonal lov,
;en svenske regjering har tatt protesten under alvorlig overveielse.

På torget i Stavanger er det grad flere skytter-
ever, likeens langs kystlinjen på Jæren. Her er det også bygd

ntuureeN I r2rendheim går det kabler til alle broer slik at
46.zekan eprenes i tilfelle av invasjon.

ft  Bernt Ba1chen, vår berømte flyger i det amerikanske
ez. ti1deit krigsmedaljen for sin innsats underwto farlige

f-L7gnl_nger, .k:verIn6er han reddet et antall offiserer på et isberg

171:dat1 Grieg ga i tilleggspregrammet et livfull
liv på IsI=31-1514 ilan Lr 1rf5r

blt-lt dem i t


