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RUSSLANDz Den tyske framrykning i Kaukasus svinger nå vestover. Det siste
russiske kommuniké'melder at de t har vært voldsomme kamper i Stalingradområdet i
nærheten av K1opskaya. I'et avsnitt gikk russerne til motangrep, okkuperte et he-
bygget område og ødela tanks og anret krigsmateriell. I et annet avsnitt ble og•
så fientlige tanke ødelagt. Her varte kampen  i 3.  dage og tyskerne hadde 1.500
faine. - 'Kommunikéet nevner videre at kamTdr fortsotter nord for Kotelnikowo,
der tyskerne forsøker å tvinge seg nordover i retning av Stalingrad, men de møter
kraftig notstand. dussiske avdelinrer som  hadde  gått over elva sør for. Voronesj,
har fortsatt angrepet ou gjenerobret nye amråder. Jilleggskommunik8et sier også
at på de anåre russiske frontene er tyskerne  pa  defensiven, nade i området ved
Driansk eg ved nordvestfronten har det vmrt lokale kamper.

Alliurte diplomater holder for tiden oni konferanse i Hva konforansen
dreier seg om, er en hemmelighet.

MIDTØSTEN: Dagens kflmmuniké fra Kairo melderat det var livlig patruljevirb-
homhet 1-angs hele fronten i natt. Britiske latte bombefly og lanutrekkende jagerfly
gjorde et vellykket angwep mot Sidi Larani. 2 fientlige skip ble selLket  ou  andre
Skadet.

Amerikanske bombefly har senket et nkseskin  lo.000  tan i Yiddelhavet, melder
det amenikanske konmunik4.'

DT FJURNE OSTJNt lanerikanske bomhafly eskortert av jagerflr har ongrepet ja-
.panske flyplasser. Rabaul, som er japanerne3 viktigate forsyningsbasis  pa  Ny Dri-
tannia, og Lae, der ja.)mtnerne har Sf.n viktiue flyplass på Ny Guinea, ble bogge
kraftig angrepet i udr..Det var det kraftiuste angrep mot Rabdul siden krigen be-
gynte. 15 ton bomber falt  p;a  målodet. 7 av 20 ja•anska jagercEly ble skutt
nad, og undre sk:tdet-, -oa  bekostning av dare et alliart fly.  - --- -

AM-RIL:NSK E.T2OPP.pR og flystyrkor kommer nå til Storbritannia i slik mengdeat
hel7  den britiska bygningsindustri har fatt det travelt med  a  bygge leire og fly-
plasser for da amerikanske styrker. 3torbritannias arbeidsminister BeVin opiplyste

Eår at dat ble gitt ordre om be c,mlnu det kolossale .bygningsprogrammat for 2
-månr,der siden. Han batagnet det som den største oppgaven som don britiske byR:ninna-
industrien..noen. sinne har.påtatt seg.

Samtidig forsøker Gøbbels i sin ukentlige artikkel i Das Reich'å forringe betyd-
ningen av den ameri kanske trussul Aot lyekland. DeUtsche Aluemein_, Zeitung cr ogsii
opptatt med amerikanorne, og skriver at hundre tusenar ev amerikanere nok kan reise
over Atlanteren, mun de kan ikka komme over kanalen til det europeiske-fastland.

For 2 år siden sa tyskerne at  ddt  nille være umulig for amerikanurne å komme.
over Atlanterhavet,  ou  at det i hvert fall ikke ville være noan britor igjon til

ta imot dem.
Imens ur det tydalig ,at dr tyske overkommando er usikkur nå hva de allierte

maner å gyorG. giukurn0 har znLm1ig plutselig nd overført sine interesser fra ka-
nalen til norskekystan.

21; II_M.URIKANSK MILIT mttalte i Washinton i gar kvald at i du siste
2 akene-har dei-vært-avgjort neduang i senkningun av handelsskip utenfor dun ameri-
kanske kyst.

TIMS DIPLOTISKE Mi!:DAR=DER skrivr i dag at dan jødefientligd kampanja som
tyskerne har satt-i gang Frankrik har vært fullstcndig mislykket.
øyenvidner som er  k ommet hit, bekreftcr den okenda forfølgelse tv franske jøder,
men forsøkut på fc: fransid_enn til hata harbare skLpt  it  bølge av syn-.pati for jødena.

PILOT2R OG OBSERVATØ= av det britiske flyvåpen og offisara  oR  soldater fra dun
britiske hær,•24 ialt, som deltok-i krigen i Sor&e er blitt tildalt det norska krigs
våpen. Blandt disso 24 er 8 fra flyvåpdnet, hvorav en senure ble drept,  ou  1='; fra
hæren, hvorav 2 sanur: bla drapt.
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