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RUSSLAND: I Nord-Kaukasus har russarne trukket seg ytterligel.a tilbake i. _ _ _
rådene omkring Kro2otkin og Armawir. Den tyske overkommandO som i Eår meldte at
Krasnodar og oljebyen Maikop var erobret, melder i dag at Tiatigiorsk- nå cr på
tyske honder. Under operasjo=e utførtu• russisk kavalleri og fly et kombinert
angrep mot on rumansk avdelingp og ov.:r 1.000 rumeuere falt,- Innenfor Donbey-
ningen og syd for elven er det kommat til nye  oc  heftige kamper ettersom v.Beek
forsøker å nå fram til Stalingrad.og Volga, De haftigste kamper ar forogått syd
for Klapskaya. I dette område er gjentatte angrop  av  tyske tanks og mokanisert
infanteri slått tilbake med bctydalig tor for fienden i soldater og tanks.

Syd for Don angrep russisk kavelldri tysherne bak deres linjer og ødela et .
tysk ragiments hovadkvarter og drepte over  5os  tyskere. -.Russerne har hatt yt-
terligere framgang i Voronesjområdet. I et tolegram fra Moskva i dag sior Reuters
korrespondents Russiske troidper har mod hell gått over Don syd for Voronesjp på
en rekke punkter siden fradag, og har dervad utvidat fronten sydover. De befester
sina stillineer i landsbyer som de har erobret på den vestlige bredd av elven.

V-I:STFRONTEN: kraftig styrke britiske bombefly angrep i natt OsnabrUck.
Andre mål i Nordvest-Tyskland ble også angrepet. Osnabrdek er.ct viktig jernbane-
knutegunkt på linjene fra Hamburg til Koln og fra Berlin til Amsterdam, Byen_ er
kjent for sine viktlue kjamiske industrier og for sin maskinindustri, - Andre
britiske fly angrep dokkena i La Havre og flyplasser i Nederland og Belgia:  6
fly-savnes fra disse operasjøner.

Noen få tyske fly var over Storbritannia i natt, 3 av dem ble skutt ned,

MIDTØSTEN: Lette britiske bombefly fortSatta angrepene i går mot fiontligo
skip-TutenfOr Afrikakyseten. Stor2 bombefly foretok at dagslygangrep mot havnon
Benghazi. Minst et skip fikk an fulltr2ffer0

Fronten til lands var rolig i hele går.

FJedINS ØSTEN-: Der foraliggedgingen nærmere enkeltheter om det allierte
angrep mot japan5.ke styrker på- Salomonøyenc, De siste meldinger som kommer fra
den øverstkomManderende for den amerikanske stillehavsflåtepgår ur på at operasjo-
nene fortsetter og at de allierte styrkor har initiativet.
- SamtidiE fortsetter allierte bombefly  å  operera fra stasjoner i Nord-Australia

Og angriper japanske baser på  Ny  Guinea og By Britennia, - I det nordlige Stillo-
hav har ddn amerikanske angrepsstyrke innstillet bombardementet av^de japanske
styrker'i Kiskap r:an det endelige resultat vil ikke bli kjent før de amerikanske
krigsskip .j2 vendt tilbake til sina stasjoner..

Amerikanske bombe- og jagerfly har angrepet den japanske basis Hai-Tong i Indo-
Kina. Fulltreffere ble oppnådd på en 4,?00 tons dampbåt. Andre amerikanskb fly
har på det kraftiesta bombet den japanske hovedbasis i Kiangsi-provinsen. Det
foregår hårde kamper til lands hvor kinasarna har gjenerobret en by i sydøst.
• Vår sjømilitære medarbeidar skriver: Saloonøyane ble arobrat av japanerne i
februar og mars måned i år. Den 4.  mai satte japanerne ut fra  ry  Guinea og Salo-
monøyene mod mange skip, sannsynligvis for  å  gjøre invasjon i Australia, og i et
slag  som varte  i 4 dage ble da fullstendig beseiret av amerikanska og australske
fly. Japanarne tapte et av sine nyosto hangarskip og 1I andre, rin måned senere
forsøkte de seg i gjenp men da= ganc; ved Midwayøya. På ny ble de elått og tapta
4  hangarskip og  2  store kryssere,

Som avledningsmanovro bagynte de et angrep i liten målestokk mot de Aleutiske
øyer i dot nordlige Stillehav og erobret Kiska.

I en kommentar til de nå pågdunde operasjoner, skriver "Times" korrespondent i
da alliertes hovedkvarter: Dette er ikke den første offansiv de allierto gjør i
det sydlige Stillehav. Trufninne i Korellhavet og Midwayøya var for dot mesto
defensive operasjoner som med h211 slo tilbake de japanske forsøk pd'å utvide de
områder de hadde okkupert, I den nåværende operasjon angriper de allierte befes-
tede stillinger.
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"9.  april var en mogen--alvotlig-~ for oess men  da*-uto  med det samme ganske
tydelig for meg, at toL vi ikke Vlonene onp, ville det somYstår høyt.hos »ard-
mennene, kjarligheten til frihet Qg selva.tandighet,.komme i fara." Dette var

..kongens taIen.den  3, augutt,i,o: p,han la til: ilsidievis haidA jeChele den
norskr regjering -på min side". Oreid‘islut'tningen Om å forlate landet den  7. jull,

• -sa-kOngen:"Don gang sto det ogstklart for meg, at hadde ti ikke da tatt denno
besteMmelsen, ville det vi gjorde åen 9b april vart forgjeves. Det var  allerede
gått ut oPpfordring til vår handelsflåte 'om at de skulle Søke nr*tral havns og
det_vaw ikke et enette skin som ikke fulgte oopfordringen. Hvordan kunne jeg he
sett mitt folk i øynenes om jeg hadlta Mndlet anderledes", spurte kongen. Og
han fortsaMad å si at både han ô regjeringen den gang tenkte p at de ved

:å reise til :ngland -straks kunne gjøre en innsdts samman med sjemonnene som fort-
satte kampen. "De sviktet ikke den",gang, og de har ikke sviktet eindagi. sa kon,-
gen.

'La oss menigc: noråmennvende ordene annen vais til kongen og regjeringen.
De sviktet ikke den . ggng, og de  har  ikke sviktet en dag dc hellow, Alle som kjen-

ner kongen vil Sanne Sigrid Undset#ord Han har rett til etternavnet "Dun høy(' •
sinnsde h. Kongens loyalltet er la usvikålig soM hans rettferdighetssans.
gen er en mann blandt menn. Jeg vt at det er ikke hoe Som gleder kongen mers
når han møter landsmenn,og han møter mange, enn dntte at do viser større trang

forstå enn til å dømmes at de ser framover og skjønner at nå gj,ilderdet
,bare em å stå samlet  oe  lre i flokk, slik som hjummefronten står fast som en ur
brytolig MUT. - •
• :,Dat.er i den ånd kongen har Ledeit oss. .Vi vi sOm folk kom inn på den
rette-vei:i•og det er den vi vil gå helt fram til målet under en høysinnets konges
• merke. På al1,3 måter er det blitt bekreftet.at det var til Norges uviSneligc, he-
der at vi ikko beyet oss for ovormak:ten i aprils og at kong2 og regjering i juli

fOrdOt norek jord for å kolmre ut blandt dem som kjempat videre under norsk flagg
på alle•hav.. •

----Jrn-var:atår.,a1J1  dd4 9" fl ee.i de diste 2 ..år;-på  nIrkså nar* held kunnet
se hvorledes kongen  eg  regje r•organisar den innsats, son var hensiktan
med at.de,forlot landet. Vn har Satt vår krigsmarine vokse fram til  6  enheters
bemannet med nordmanns en norsid-hrr_tre fram på britisk jords under morsk:kom-
mando, Vi hur sett en ypperlig trenincslsir for norske flygere reise seg"i Ca-
nadas og en rdt:ke kull.av Derges b:bste ungdom er kommot hit til. 2:ngland som fullt

• utdannede flygere... Vfhar-sett et norak kvinnekorns stige fram. Monatringen
for kongen viste en bredde og on plan i våre militwro tiltak som•ikke manee av oss
vJget å håne.på for to  år  siden.

Vår skipsfart ble samlet under en ledelse i London allerede før kengen og re-
gjeringe,n kom. Dnine administrasjon er blitt utbygget både her og:i Amerika.
Det er:ingen som tviler på at alt det konge.og rugjering kan gjøre  for  sjofOlke,nes
det blir gjort til sjøs og i land.

Modisinalvesenat er blitt et stort.aparat, med ikke få norske sykahus og hvi10-
hjem. Ylange norske leger sykepleiersker er i arbeide. Med så mango nordmonn
utenfoT riket har sosialdepartementet fått atskillige wepgav.Jr å løse. Handels-
departement,A har ogsa overordentlig meget å ta sog av når Get gjei_der sjefolkone.
Mange nerske fiskere er hor ogst.. Forsyningsdepartementet har ved siden v en
rekke.viktige shinping-spørsmål, tatt opp arb,Adet for  å  sikre vårt folk tilførs-

ler så snart som mulig. Kirkedenarte=tet . har utgitt lærebcter ote opprettet
skolgr og vandreboksamlinger og samarboider mod sjømannsmisjonon om opprettblse
oe-drift av lcseværelser og forsamlingslokalur. Under statsministerens led2lse
er det kommet i gang en moget dllsidig informasjonsvirksomhet. Finansdeparte-
mentet og Norges Bank arbeider med viktige ongavor både for dagen og for fram-
tiden. Likeså justisdepartementåt som er blitt stilIet overfor mango juridiske

problemer under de nya forhold,. 'Utenriksdepartementet har selvfølgelig en meget
sentral stilling, VItrt utenriksstyre har vel aldri hatt flure og viktiger2 ting
å arbiide mdd det her i dag,

Det meste av -rugjaringens administrasjon her ute hdr måttet bygges opp fra
grunnan av.. Fra.den forst(i b:icynn_else av og til i har det vart en vekst og

en utviklingsom ex helt imrJonerande. •r det noe som knirkew ei- gcng i blandts
er det et CW; annet å kritisere,  sa. er det av helt uvesentlig betydning. -
(FortsetteS i morgen)
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