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RUSSLAND: Det raser et voldsomt slag rundt Sebastopol og tyskarne kaster inn
mengder av tropper, tanks og fly. Det kan enna ikke sies noe om resultatet av
kampene, men stillingen betegnes som alvorlig.

I Karkonoffenedven har tyskerno Ogza satt inn  etore mengder infanteri og fly
i forsøk på å gjenerobrede stillinger russerne vandt under Timosjenkos framstøt
forrige måned. •

Stridene  pa  Kalininfronten konsentrerer seg nå on en landsby som russerne har
stormet,  oe  heftige gatekamper pågår etterhvert som russerne rykker fra gate til
gate.

På Ishavsfronten omkring FUrmansk har russiske flyEere skutt ned  96  tyske
fly og ødelagt  5o  stykker på tyske flyplasser. - iliers molder det russiske kon-
nunikêet at dot oågår lokele kamper lane,s hale fronten.

flDTØST211: Det bekreftes i dag at de allierta styrker har trukket seg ut av
llir Hacheim, mon kampene fortsetter andre steder i Libya. Britiske pansorstyr-
ker er nå i kamp mad tyske avdclinger øst for Harmaz.

DiT FJjRC: ESTCX: RaPporter innløpar mm fortsatt alliert flyvirksomhet i
den sydvestlige del av Stillehavet. - Vidare meldes fra Da Forente Etaters hovedji
kvarter  pa  Hawadi at rapportene om japanernes alvorlige tap ved Midwayøya blir
bekreftet. Det baror i førsta rekke  pa  den framgang do ameri t-e nsk e  flygende
festninger hadde.

Det blir meldt fra Chungking at landsforbindelsen mellom Kina oE India ikke
ur avbrutt og kamper foregfir i en by som japanerne påstår at de har erobret for
en uko siden.

D2N V2STZUROPJISF.;:  FROUT: Britiske bombefly opphåddo fulltreffere på to-tys-
ke skip utenfor den naderlandske kyzt i gar kveld. Et-av skipene sprang i lufton,
Britiske Spitfirefly angrap i går lektere og kanonstillinger i Belgia.

I går kveld sendte don nederlandska regjering i London ut en advarsel om at
det britiske flyvåpen antakelig vil bombe fabrikker i Nederland son arbeider for
fienden. Regjpringen rår alle arbeidere i nederlandske fabrikkor, aller de som
bor like i nærheten, tål å holde seg unda hvis dat er muliu, eller forlange den
nodvondige beskyttelse. - Franskp arbeidere har tidligere fått lignende advarsel.

TYSKIAND• Det blir maldt fra Berlin at den tyske regjering har lagt beslag på
hale potethøsten for  1942,  Bøndene har ikke love å solge noen ting direkte til
:orbrukerne.

På grunn av økende mangel på arbeidskraft, bygningsmateriell og transport-
midler i selve Tyskland er det blitt nødvendig innstille bygningen av nye fa-
brikker og ogdå en del som allerede or påbegynt, opplyste Borlin.

DIT BRITISK-RUSSISK2 TRAKTAT som bla offentliggjort i går kvold blir i dag
kommentert i alle land undtagen Tyskland, Italis  oe  deres vasallstater. Taus-
heten i disse land er i seg selv innrøenalse av traktatenes betydning og viser
aksemaktenes rådløshet likeoverfor dette ødeleggende slag uot deres håp nå in-
triger.

Verdensopinionan fester seu med 4 punkter i trcktaten. For dat første at
det åreier scg om en åpen, offentliggjort traktat utan hemmalige klausulpr el-
ler betineelser. For dot annet ct don ar basert på da prinsipper som er fraMholdt
i Atlanterhavsavtalen og gir uttrykk for do to lands øPeke om et intimt samar-
beid med hverandre og med de andre forente nasjoner under krieen, under freds-
forhandlingene og under den etterfølgende gjenreisringsperiode. ?or det tredju
at dan tar sikte på at alle likesinnede vil gå til en fellesaksjon for å bavare
freden og hindre overfall etter krigen, og for det fjerdo at den tar hensyn til
alle de forente nasjoners interasserg og at de to kontraherende partor vil hand-
le i samsvar med de to prinsipper som binder dem til ikke å søke tarritoriale
.;cvidelser for seg selv og ikke blande seg i indre forhold i andre stater.

Til dissa fire hovedtrekk i traktatee, som verdensopinionon vesentlig sau-
ler se.gom i dag, må man føye to andre trekk av den aller største batydningg



nemlig erkle P .nger. em Amerikas samtykke og samarbeid og erklæringen i det offi-
sielle kommunikå san bla sendt ut samtidig i Londone Washington og Moskva om at
dat an apenåde fuJI  enishot om hvordan man best skal opnretto en ny front i /9420

Etter at det d eashington var sendt ut et kommunik6 der det hat at det var
oppnådd fUll 2castaelsa mellom SovjetsaMveldet.og De Forente. Stater med hensyn
td1 hvordan kru2n skal føres til en seterrik slutt og hvordan en varig fred
skal tryggese ble deL meldt fra det amerikanske utenriksdepartement at en ny
låna- og la3egovarenekomst med Russland er blitt undertegnet i Washingten i dagc
Pet er en avtale ar felles hjelp som også vil gjelde etterkrigstiden og gjenbe-
t alingene vid da bli ov dnet på en slik måte at de fremmer internasjonal handele
averenskomsten. bla offisielt betegnet som et Aytt ledd i denne solidaritetslenke
som er smild er de forente nasjoner og som for det første tar sikte på å føre
krdeen til s(2,C=n1 sintt og for det annet på å skape en ny  ou bedre verdene

fea S3r igjen uttrYkd' j'erDe Forente Staters fasta beslutning om å yde
til Russland i staddg etdgende mengdee

"Bimes"  ga.r  uttryld. for det britiske folks reaksjon til traktatene I en le•
demde arflike skrivar avisen i dags I likhet med Churchills to reiser over At .
lantenhavaL, ce Ed0D2 reiee til Moskva i desember i fjor) har Molotovs besøk i
L andon og Weskdartes bidratt overordentlig meget til å virkeliggjøre den store
tanke em falles alealegging og fellos strategi de forente nasjoner i rellome
noe som er Ladvandig åde for å vinne krigen og for å bygge opp en frad på et
fast og seIid eaa'Erelam otter krigen. Få grunn av deres store resurser er det
naturldg at Se,j.dr,oamealdet, Amerikas fcrente Statar og Storbritannia utgjør de
tra Bovedetatter rer stainen e  Deres fasto besluttning om å opprettholde et in-
Limt saalarbejel med baterendre og med alle som har gitt dem aktiv støtte i det
store tiltake err  JL megat godt tegn. -

Moskvaavisuyr'Preay gia i dag følgende uttrykk for russernes oppfatning:
Traktaten eGA  er Ljit .odt mottatt av sovjetfolket vig ikke bare styrke forhol-
dat mellom Rusejend  oe  Storbritannia på den ene sido og Do Forente Stater på den
eneene men dat vdd også føre ti/ et intimt samarbeid mellom Sovjetsamveldete
Eterbritannia as ra 1Jorente S±ater etter at krigen er vunnet, Traktaten har
tll hensikt råskyndo fiondons nederlag og man er kommet til fallstendig enig-
bet både I  rendan GC Washington av Uen tvingende nødvendighet å opprette en
frent nr, 2 i Europa ! åra Hitler og hans Ejeng kan nå ikka lenger håpe påat
det skal onnetå eplid innen r2kkene av det antinazistiske forbunde Traktatens
fordammelse av athvert kompromisse står i nøye samtlang med folkenes ønske og
det betyr at fiandeng nederlag blir påskynnet. Det vil også stå som et viktig
fektan rår man etter krigan skal sette ut i livet de prinsipper som er frameatt

etjeenberkevebrevet, 30M ouså er gadkjent av Sovjetsamveldet, skriver "Pravda".
Den amengkaneke sresse eg befelkning hilser både den britisk-russiske traktat

eg den nvm lede e. og låne-avtale velkommeno „"Herald Tribune" skrivert Dette vi-
aer at dat blir lagt et solid grinmlag både for seiren og gjenreisningsarbeidetn

"Weshington Jeast" sier: En stor allianse som vil komme til å sikre nazismens
naderflag ar nå skagt, Ringen slutter seg nbønnhdrlig om Fitler. Verdenssitua-
sjonen her enndasese Mosrva har intet lenger å frykte for Hitlar  os  kan gi sitt
ord mcd i laget d samband med Atlantorbavspaktene

Atlanteebavapakten) som den britisk-russiske avtale bygger på) ble utformet
av Eharahill er Reosevelt ander det beeemte Atlanterhavsmøte, Hovedpanktene
denne pakten er Ingon maktøkn.fwe tdrritorialt eller på annet vise. Ingen gran-
saforanardag nten grensebefolkningens samtykkee Alle folk skal selv velge sin
regjeringsforme Bdlgerg for alle stater til råmaterialer), Preden skal sikre vel-
ford cg trygglot i alle land. Avntstning av alle anerepsmakter, - Dette er ho-
redpunktene i Atlaneerhavsavtalen so ft. er bekreftet av traktaten mellom Storbri-
tcnnia ou Sovjeteemveldate

e e.-  vVv ...-
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o py— VVV

GUD BEVARE  KONGEN OG FEDRELANMT.


