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BUBBLt,UD: Presilenten for Sovj,et,l'egtg.-~rste råd, Kalinin,
gitt en oppmuntrende oversIkt over krIzen på loatte-n, I ct

de budskap Erkiner h2n at I luften Irr russrne nå ovcrlput,3at .ever
tyskerney både i mannskaper og fly. Det russIske Inf;nter1 vet nå st
fNe tynke tanks ikke er uovervInnelis og det er.den.almInnellge nening
at russisko tanks cr de tyske fullstendlg overlegne.. Den tyske over-
fallsmann hur fått en knekk. Kalinln opplyste vIdere at mellom 2 og
3oo.000 tyskere var frosset ikjel I vInter, på grunn 2v utilstrekkelis
beskyttelsc, K:linIn kom inn på Europa og sa at det var Ikke noe igjen
for tyskerne å ta, os de haddc hverken klErt å organiscre Industrtene
eller lose notåpersmålet.

Tyskerne ±nnrommer nå at de blir trenzt tilbakt på ostfronten I ozrå-
dene ved Briansk, og russerne omtaler ct voldsomt to-dages slag. På
nordvestfronten taler tyskerne om blodige slog. Det russiske kommunIke

• ster nt hcr ble 600 tyskere drept og 2o fly e».clagt på en dag. Det
foregår heftlge kamper nord og syl, for Chairkow og russerne blir nott
3v desperat notstend. - I nord har russerne brutt seg vc1 tvers over den
islagte FInskebuzten. Russiske krizsskin hsr senket et fientliz trans--,
portskip til i Barentshavet. - En russisk undervannsbåt har tilfoyet
flentlis skipsfsrt ytterligere tap I de nordlige farvann.

DET FJEFYE 0;jIEU: illierte fly bombet i går japanske tkip oz
mål I Lae på Uy BrItnnnla. En japsnisk oljetank ble satt I bran, 2 ja-
penske msrinefly ble skutt ned og 4 andre sk2det. - Freds bombet alli-
erte fly R2b2u1 og edela 9 japanske fly på bakken, mens andre ble sk2det,

På SIttang-fronten har japancrne trengt Igjennom dc kinesiske st11-
11nger nord for Tuungoo. 2,000 jeponern ble drept eller såret i de
kamper som oppste etter at japanerne hadde satt over Sittongelvs, på
FIlIptnene har e amerlkanske og filIpinskc forsvarere påfort de jparske
overfallsmcnn store tA2p. De japanske luftangrep mot Koregidore har til-
tatt I heftlzhet, - polske flyscre honbet nylig en japansk okkupert hEvn,
Chung Eing redin sier at disse pidske flysere v.-r undslupPet fra Shaing
hal for japanerne besotte byen. De rciste til Chung King om tilbod Chiang
Kci Bhek sin tjeneste. Dlsse poIske flygcre har skutt ned flere j2penske

.fly,
LIBYfl: Den tysk-Itallenske kolonne som opererte på syllronten i t •

bya hsr nå trui_ket ses tilbakc sler dagens britiske kommunike fr. Kalro.
Tyske og, Italtenake tilforsler ble ansrepet syd for Guzala og tvunget
tll å trekke sem tilbake. I Ac framskutte områdene har britiske jager-
fly vært virkscalne.

Et komnunik€: fra Maltin sicr at det blc gjort to kraftige luftanzrep
mot aya I går, Flere tyske fly ble odelagt eller skodet. Det ble opp-
lyS at på fredc. ble 11 tyske fly odelagt cller skadet,

Den frentre'ende schweIziske pretestantieder og den berente tooloz
Karl Back har senit det norske folk et nærskIlt budskap som lrer: Vi
har hort om 'en strid som cr påtvunget det norske folk oz som det har
tatt opp sommer. :eed biskop Scrggr2v, slit prestcsk2p, menigheter og læ-
rere. Selv undor dc alvorlIse prevelser som -2,eres lEnd gjennonsår i dam,
valste dere å fortsette uten vaklen mcd forkynnelsen cv Guds ord, I pllkt-.
troskap m,ot kirkenp som cr bygget på 2ps•stlenes og profetenes skrifter.
McrrhLr forsaki A lokke dere vekk fre denne vc1 ved hjelp cv all slass
Intriser og tll slutt ned trusler oz åpenlys vold, men dere har hcle tl-
den notstått denne fristelsc. Dcre cr nå k:ldt til å. li e for Mans sak.
VI,tror at det r i overensstemmelse med dEres ezen tankcgang når vi
ster ct vl ±k3ç ergcr over det som er hendt Tere, mEns t vl nnErcre
gleder cs,07 r 'et ksld soz er blitt betrol- derc, Dcre har fått et
privtlegium c. ater deres tro på ratr.vc, sCn hvis dere orker å bawc.
vil gjore lerE terkere om

I tilleggsprogranmet tTlte Thorulf øksnevad,
GUD BEITLRE KONGEN OG FEDREE1 MDET.


