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Om kam.,y-ne i RUSSI.AID Ear ae siste melniter ut pn at ca.  fortsetter
lanEs hel,e fronten, I Murmarsk-oarådet aar russerne slått de siste
tyske anarep tilbake cy.,„ på,f.år: anskurne rtore tap. ,Leninareds foreva-

, rere holder fremde1es stanna Tyskernes sencstc anrep er aile staneet
tiltross for utstrakt bruk ov tank ng sta-aoml-efay, Meskva-avisen
"Røde Stjerne" mel2cr at tra cerne stadia f4rer faaa fur-sterkninger til
Leningradfrenten.
På nidtfrenten har nå Timoschenkes hær :":att initiativet mer enn-en

i Ukraina er fremdeles ukhr.. Det aclaes at russerne
Iommen" øst for aiev yaer kralftit motntani, Bunjonis arm har som

dEAr mevnt kastet tyskerne Calaake sver ielre ilnjeaer, blandt annet
ved Kercon,
Tyske fly forsøkte i natt å anLrile ausava, men inaån av flyene kom
inn over byen, oa på tir.akeveien  ale  5 skutt nud. Britiske jagere
er n i full Eana meC  å eskortere ruSsianae aorrsefly -  oa  det meldes
at det sum hittil er komaat til Russlana av fly, aare er en forsmak

-på det som blir rendt.
Forsynanrer til RUSSLAND zen1s nå tre fors.jelliau veier, mm1i aver .
ArkanEelsk, Vlaalvostok o. Iran. Det arbc_Jes på --ameng far- å,utbed/.e .
veier m,v, så dissa ti1førseaslinjer kan aldes arne. På grunn av de
russisace anacider i senere kan arai.anelsk-s inarn nå h.UeR oppe
for trafikk atskillia laaaer •nn aanlia. .act. hap Jm å holde den

åpen i helu vinter. Enaelskmenne fersterker Irans kommunikasjonsledd,.
utbedrer Irans havner oa likeså ve.neitut gjennom Iran. Amerikas opp-
gave er å påse at farvannet til Arknaensk -rolnes ålunt og ellers egsrge
for å åpnc dct iajen h-as Japan skullc ajør, funssk  pa  å ntenge.
Tyskerne har sendt hapetroapur tal  valo  -Finian.' for k på Murmansk.
Tyakerne furaareler anProp  på  Kria av eivisjoner.
SnEelskmenne•ns aarap p stil a Len aurd-nurske kyst er eLrå et
ledd i Russlaa' kamp aet neziaarn.arict,
Britiske rataa _jer anuatper nå hver etaajte natt tyskerne ved Tohruk eL
dun Inyrtisk-aibyske t:irunse.

Siden auaynocOsen av auatit har de alaierte aenket 318,cao ton tonasje
italIenarne, Dct siste dian er 8 italienske skia meldt senket og

i det hele senken hvert 5, skia sca tr tal Lihya, mange skades og

flere  o.).eleaand etter oe kaamer frem Itna±anunne ma nå autale ekstra
bonus til saltaolkune c.aa uar i Ldaya rutun.
Det var noen ä tysae fly over den a:fulsau syd-est kyst inatt. Liten
skade og idaan offer. fly La.rup ånkkåne i Dunkeraues . .
De engulske rWisCr beskjuftia er sc, svart sterkt mea ruferater fra
de aliertes ransanste  itar.  norsyndr ss:aa'smålt  adl  de okkurerte land
etter kriLen eaptar stuI plaso o mrå hdasto med aeaeistring statsråd

Sundes uttalelse o. at Noraa ville  upilde en  7ikttg rolle i spørsmålet
om tranuport. Don russiske naaassa'ørs tale boviste at russerne fullt

Ut vil aomme tal å rusrektere folkras aett til å vel6e sitt eLet styra
Statsminicater aden sneket  aaoa  viaeaskaa,munn fra 22 ferskjullige.land
velkommun i London, oj sa at nidenånn: o velaalsornnint heraer nøye

sammen, oa at den allicrte Konferalise ifar Il vioç av netydndng
wstr, runnla ut foa  en aanu nen ua, Ran sa at viananaaa3mennene trera

gf):  do oinantver man na kaaaad acr G eana more for je 0apaanar_
.om nar frejan Gr sikret.
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,et er nå kommet neermere epplysnin t er Or: mordene på Hansten Wickstrør,

Dagen før henrettelsen var hansten opctn.tt  me- kenferanser ec meter.
Om kvelden uttalte han at han anså krieen fcr å være ever eg at det hele
var lm t når arbeidYc ble gjen;pptatt neete dac. Ki. 8,3e henrettelses-
dagen ble hansten opprinct av en e1skverc'i,; stemme SJM spurte or han
ville vsere vennlig  å  komme bort på Millergaten 19 til k-rferanse. Ran-

sten må ha hatt litt kjenskap til tyskerne for han rin€te hjen bad

om at klær og toftletteaker måtte bli sendt bort på nr. 19 til ham, da han
regnet med at konferansen betød arrestasjon. Man hairte så ikke mere til
Hansten før en menig tysk soldat kl. 19 om kvelden kom meY Hantens kleer,
lommebok eg ar og sa  pA  en meget brutal måte: "Jeg har å nec:tele at Wicge
Haneten idag er dømt til døden og allerede er henrettet."
Mordet  pa  ROLF WICKSTRØM er et av de mest brutale justismor' i den
serte verdene historie. Wickstrøm arbeidet und€r hele streiken og selv
tyskerne var klar over at Wickstrøm var uten skyld i denne. En gestapo
som hadee me0 saken å gjøre uttalte: "Dere lurer ikke ess. Vi forstår

-så gec'.t at det er kamuflasje fra tillitsmenntnu  0.  de lelen e arbeidere
at tillitsmennene arbeider un,-2er streiken." DEtte syn på saken ble egså
delt av prittFolk. De tyske myndiheter nektet "eutlevere Wickstrøms

lik til kirkelig becravelse.
-e østeriake arbeFeres utenlandsrepresentasjee har senet et sympatibu:sip
til de norske arbeie-Jre i anleininc de tyske overirep. Det heter her bl.
annet: re østeriske arbeidøre sem selv har arbei:Lt uner nazttyrraniet
forstår bitterheten hos det rettselskene norske folk eg ved disse mord
som er et av de skjenste •ver t rep stm ennå er tj3rt. De esteriske ar-

beidere har ocså hatt ij har fremItles sine Quislin t er å kjempe mot, men

har ikke eitt opp , eg vet at frihetens da vil  kaffrk  til bee;e land.
Man venter at president Rosevelts budskap til kencressen vil få enda støm
rekkevidde unn opphovelsen av nøytralitets12ven. En av iselasjonistenes
senatorer uttalte igår at ere'rine av neytbalitetel ven butyr eet samme sm
krig.

c,

I tillecEsprograrmet ijac talte redaktør ScLonche J:nasen som sa ae
idag var et &T si,',n en rekke biler kjørto epp levejinneanben til Skaugum
Bilene slapp ferbi vakten  ,c  13 herrer stec ut.  De  ble av en hoyere S.S.
offiser ført inn i hacestuen eg Gu1brareiS Lumies strek av en nunt ot  Ha,&
_ns vellystiFe bue var preget av ferventtim, da  cfl  smale • g vindtørre

skikkelse til den  1-ebri1le? - Terbaven viste  se, ,  strakk hånEn .pp
skrek: "Heil Hitler" i fistel. Herrene mumiet: "het1 Hitler" nee' oppstret
arm. De ble så presentert SoM konstituerbe statsrå-er av en s.s. offiser
og bukket erbødic etterhvert som deres nu så herestratisk barømte navn bb
lest opp. Terbeven sa da at fra ida av var Lt størt ansvar 1agt på derm
elcule:re o han håpet de ville yte loyalt semarbeide. Han ropte irjen
"Heil Hitler" og Eikk ut fulgt av sin a».jutant. Dst s& ut til at lette
første mote var en skuffelse fos de 13 herrer da li betenkt Eikk ut til
sine biler. Det me'ette were undErlig fer Stang, da han cikk ned veien frn
det hus han haci.e agjert venn av.
Terboven hadde tidlicere på dagen kunncjert beeynrt:sen til :et skjen-
diste kapittel i horces historie, Ja han flr. t nnnet avsntte k:n.en
ok den lovlige recjering oe uppløste dt p-litiske rartier. vr.r eg's
da han sa at det nerske fulk måtte ha  tt,  tin t  klart, nemil, at ten eneste
vei fram gikk Ejennow, Nasj r nal Samli nk  Så ble aet tyske ,,,kkurasjons-
fla firt fra re:jerin Leoyningen og et tilsynelater».e norsk flacc ble


