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RUSSLAND: I slaget om Stalingrad står russerne overfor et nytt tysk angrep

den 60 km. lansp korridoren mellom Don og Volga. Tyskerne melder at dette er et
avgjørende stadium i offensiven. Det russiske kommuniké i dag melder at russiske
tropper sycløst for Kletskaya er i kamp med tyske avdelinger som er gått over Don.
Tyskerne ble støttet av en stor mengle tanks og fly, og det har lykkes dem å presse
russerne en del tilbakee  ifI Kotelnikowo-området, der tyskerne presser framover
mot Stalingrad, er det fremdeles heftige kamper, heter det i kommunikdet. - På et
punkt har russiske tropper bremset et angrep av tallmessig overlegxe tyskn tankstr-
ker og mekanisert infanteri,

Pra Kaukasus melder det russiske kommunikdet om slag syd,for Krasnodar, hvor
store styrker tanks, infanteri og fly erSatt inn. - Russerne har meldt at de

trukket seg tilbake fra Pjatigorsk etter 14 dages heftige kamper i gatene og
forstedene.

VESTFRONTEN: En stor styrke britiske bombefly angrep i natt mål i øvre Rihn-
land. Blandt målene var Frankfurt og Wiesbaden.Til tross for dårlig vmr gjennosp-
førte de britisko fly sine angrep. Frankfurt har vært bombet mange gange før,

dette er første gang Wiesbaden er blitt nevnt i et kemmunikd fra det britiske
flyvåpen, - Andre britiske flY angrep jernbanemål i Nederland. 16 britiske bombe-
fly savnes etter nattens opc:;rasjoner.

I Eår ottermiddag angrep amerikanske flygende festninger u-båtverfter ved, Rouene
AlIe de amerikanske bombefl;, kom velberget tilbake ag deres eskarte ødela 2 fient-
lige jagerfly. - Allierte jagerfly gjorae også tokter over den franske kyst i går.

britisko jagerfly Savnes.
STILLEHAVET: Det anerikanaln marinedepartement kunngjør i kveld at et stort

sjø og lUftslag raser i området ved Salomonøyene. Under slaget sonbegynte sønda.g
er et japansk hangarskip, et slagskip , flere kryssere og et transportskip blitt
truffet og skadet. Minst 21 japtaske fly er skutt ned. Det amerikanske konrrunikd
melder videre at man hadde ventet at janaserne skulle gjøre voldsomme forsøk på

gjenerobre sine baser på kysten, etter at amerikanerne hadde okkupert Tulagi.
Disse japanske motangren er nå satt i gong oget voldsomt slag er under utvikling.

MIDTØSTEN: Dagens britiske kommunikå melder am fortsatt patruljevirksombet på
den egyptiske front. "TimeS" korrespondent i vestørkenen skriver: Afrikakarpset
som vi har påført store tap de siste to måneder, er nå omdannet og har nesten nådd
sin fulle styrke igjen. Soldatene er kommet over Middelhavet i fly eller sjøverts
og det framgår av det britiske flyvåpers meldingerat flere troppetranspartfly blir
skutt ned. Dette viser tyaelig ut Rommel fremdeles nottar forsterkninger.
Tvis det lenge ventede fientlige angrep blir Satt i gang, står general Alexanders

armd ferdig.
BRASIL: 3  til av  aksens u-båter er blitt senket utenfor kysten av Brcisily og

en fjerde er blitt angrepet. Brasil har beslaglagt 57 tyske og 18 italienstm skin
som allierte krigsskip hadde jaget inn i brasilianske havner. Alle banker i Brasil
sem tilhører aksemaktene er blitt stengt og alle tyske og italienske aktiva er

iitt beslaglagt.
Renublikken Equador har erklmrt at befolkningen stiller seg helt ut soliaarisk

fed Brasil i kampen mot aksen, og har nå sarme måte som Argentina. Uraguay, Peru
eg Chile gitt Brasil rettigheter som om dogt ikke var i krig, d.v.sat brailianske
krigsskup og fly kan benytte seg av havner og flyplasser i disse lana på samme må-
te som i fredstid.

BRITISKE LETTE KYSTFARTØYER rettet i går kveld et uventet angrep mot 4 tyske
luftverskip utenfor Flissingen. En britisk 1-_otorbåt oppnådde treff med torpedoer
flL et av luftverskipene som nesten sikkert ble senket. De andre 3 luftverskipeno
vår gjenstand for kraftig luftvernild. - Allo de britiske motorbåter kontilbake
til sin havn, og hadde ingen drepte eller sårede.

HITLERS utnevnelse av den nye justisminister med fullmakt som setter ham over
loven, ble viet atskillig onpmerksomhet i den britiske presse i dag. Det blir fram-
hevet at de vedtak son bemyndiger den nye justisminister til å bygge opp en nasjo-
nal-sosialistisk justisadministråsjon og avvike fra den lev som nå,gjelder, er
den formelle og offisielle tilsidesettelse av rettsordenen i Tyskland.
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• For  å  nå dette mål.var det klart for den--frY -  at_deris hær enten
måtte,  nå  de-viktige russiske oljefelter ved Baku, eller skaffe'ses her~emaarovicr

Volgas Som.oljerrfra Baku_blir transportert pi til dot indre Jav ,Nusslands før sem-
merens skibninger.var kmmet fram, men den tyske hær måtte også ødelegge de rus-

'siske armder. Nansikten med den offensiV som begynte i juni -vgår derforat den
le føre fram gjennom Voronesj til Volga og der dele seg i to armer, den ene

over til Stallngrad, Astrachan og Kaukasue, den annen nerdvestever for å omringo
Moskva og hovedstyrken av de.russiske armder.i Menkva-avenittot.

Nå er det -gått omtrent 2 mnd. siden offenelven begynte og det er-ikke så mange
uker før det besynner å bli na:ttelrest i Russland. Og hva har de tyske arméer  opr-

nådd? De bar vunnet meget store landområder, men dei er' områder som rusaerne ik-
ke holdt for å være av vital betydning, og tyskerne har ikke kunnet sikre seg ol-

jen. I syd har de riktignok nådd de forheldsvie små oljefelter ved Maikop, men C.e
var så.edelagt at de i hvert fall ikke kan bli brukbare isjen før neste år. De

viktigste eljefeltene.ved Bakurligger fremdeles.flere hundre km. forar de.fremSto
tynke stillinser.

På midtavsnittet møter v.Bocke framotet mot Volga meget hårdnakket motstand oL
det krever da aller største ofre. - i nord, ved Voronesj, er initiativet gått -.7re

på russernes hender og den tyske everkonmandos plan om å onringe_Moskta er blitt

fullstendig knust. Samtidig fortsetter Oljen fra Baku å bli fraktet Oppover Vol-

ga i-store mengder, tilstrekkalis til å dekke det de russiske armdertrenger, og
detssom skal til for å holde oppe det ekonomiske liv i Midt-Russland for mange

måneder framover. - Men kampene på østfronten vil sikkert bli fortsatt av der
Fdhrer med ntor kraft, uten hensyn til tap i atskillige uker framover, Men selv

om hane armder kan ha atskillig iramgang i år, er det klart at de ikkm er noe
håp om å likvidere østfronten i høst, hverken helt eller delvispe tyske armder
vil tvert i-mot til vinteren bli tvunEet til å holde en ennå lengre front ned enn

Vanskoligere fordyningslinjor enn tilfellet var i fjor. Det.vil  også bli on  front

hvor klimaet er ennå hårdere enn det h'ar vært for byskerne noen gang tidligere e,
bak denne front vil ennå floro av Tysklands fiendor true landets foreyningslinjor.

Den tyske overkemnando vet at den i vest kommer til å  stå  oVerfor Storbritannias
og rAmerikas fbrente krefter på en tid da sterstedelen av den tyske krigsmakt er

bundet til en delensiv strategi mot en ubeseiret og tallmessig oVerlegen sovjet-

styrke.
På'den tredje front, i Midåelhavet, har det tyske flyvhpen på ny lidt meget

stOre tap under foreekene på å. hindre en britisk konvoy i å bringe fram forsynin-
ger til- Malta. Konvoyeskorten led en del tap vca ,ingrep av flybåter, Men forsy-
ningone nådde trygt fram til bestemte steder,

Den fjerde front, i Stillehavet, har otplevet en vellykket amerikanek moteffen-
siv son er eatt i gang mot jepanerne. Amerikanska styrker er landsatt og har be-

revet japanerne viktige eyer og flybaser som spiller en stow rolle for sikringen

av trafikken mellom dc Forente Stater bg Australia, Få namme mate som tyskerne

fikk erfare ved Dieppe, har japanerne her fått en forsmak på hva de har å vente
når de forente nanjoner finner tiden inne til å  så  til en avgjørende offensiv som

vil bringe dom seier. -Vi er onnå i besiddelso av nwrmore enkeltheter om sla-
get ph-Salomonøyene, men de nakne fakta tale2 for seg selva Det første skritt er

her tatt, ikke ,,kkurat for'  a  stanse åe japanska overfallsmenn, men for å drive  dr1
ut av fotfester de har oppnådft, Dette elag er en direkte felge av seiren ved M1,1-
wayøya,  hvi8 fulle verd man ennå, ikke har festet seg nok ved og som vax av defon-

siv art. Japanernes tap don  gang  satte amerikanorne i stand til å gå over fra

forsvar til angrep. De allierte har nå initiativet„ både strategisk og taktiok ertt
- Dte på dot vide hav er det vel nulig nt slagskipet fremdeles er det viktigste in-

strument, men i trange farvann er det  fly  med basis på land.

La oss nå til slutt ta den ssykolosiske front. For tredje gang på 3 år  har den

tyske propaganda nådd heydepunktet i triumfer og skrik. Temaet er scm vanlig der
bedrovelige tilstand hvori de allierte naejoner befinner seg og selvfelselig det

britiske verdensrikes hurtise opplesning, Den lange rekke av Tysklande seire og

også  JaPans hsr absolutt j,kke klart å hindre en samling av de styrker som er ret-
tet mot aksemaktene. Por øyeblikkot - og for fremtiden --får diese styrker nazi,-
tenee skryt til å klinga hult,  og  det er aksemaktene som viser seu usikre  os  ner-

vesee Også på den psykologiske front begynner de allierte  å  ta initiativet.
GUD DEVARE KONG,ON OG FEDRELANDET“


