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Russerne holder tyskerne i sjakk fra østorsjøen til Donnetsbasn-
get. Da heftigste kamper-forogår ved'Kallnin og Wolokblamsk, nord
Ver-Moskva, og ved.Tula i sør. Her har russerne greid å hindre•tys-

~.terne i å avskjære Weskva4 forbindelsesliajer.- Tyskernss forsok på
å sette over Volga ved Kallninområde 'slått tilbake med store tap.,
for tyskerne. .Ved Tula-holder, tusserne på å utnytte den lo kn. lange
framrykning som det ble meldt oM igår. Pa Krim holder russerne øst-
spissen av Kertsch-halvøya. Sundet ved Kertsch er minelagt og rus-
siske stupbombere står ferdlg. Vod Sebastopol holaer ryssisk
leri de tyske-stirrker tilbake- I Donnetsbase27get er to tyske fram-
støt fullstendig knust.

Alle tyske forsøk på å gå'overWolga oriSom-sagt slatt tilbake og
på to dage mistet tyskerne 2ø800 mann. Ett nytt slag er under utvik-
ling. Tyskerne kommer til å fotseke ot nytt angrep fra Arjol og
Kursk som ligger 32o og 48o km::fra Moskva, Donbasenget h3r den-
kasakkor og'russisk artilleri lagt alvårlige hindringer i velon for
tyskerne. På Leningradfronten forogår kampene i Tikwinområdet cg
russerne har langs Nava hatt hsld med seg 1 angrep på ty5ke stillin-
ger.

.Deltagerne 1 konferansen mellom Amerika og Japan cå mere fornapyd
ut igår. En japaner sa han hadde godt håp, Kuruku smilte.iarskt og
Mr. Hull sa ingen ting Det mones at hvin dot Tojc sa igår.:r Japens
siste ord, cd finnos det intet grunnlag for forstaelse, men allerede
idag inntar ?.en japanskie prosso en mer forsonitg.hcldning og sier at.
Tojcs ord kunne våre iLdre.sort tm hvilket som land. Japan er
mest opptatt av aff:srån 1 Kina og forsøker å skremme Amcrika til å
la være å yde Kina hjolp, men hjelpen til Kina er 1m1dlertid blitt
utvidet og det. erbeidee nå intenst på Burma-veien, under amerikansk
overoppsyn cg 3bo amerikanake flyvere trcner.opp kinesiske flyverc.
Amerikannke skir, er ført o or a? ned matjr1e1A in3a .
førteTariirieder. Et angrep på Burma-veien vil framkalle en
lig situasjon, saEden idag. . .

Det meldes at en russisk avdcling hat-v‘Ert 0ver grensen til aan-.
sjuko, cg at det har vert sammenatøt meb japanske trouper, hvorunder
1 runser ble drept og 2 tatt tdl Lange, og protest er nedlagt 1 iJoakva.

3 sveiter med bars amerikanere tjenestegjør nå i det affier41tneket:N6F-1,
luftvdpen og vod en festlig tilstelning sa lederen at am&rikanerne
var-stelts over å få være med og mor vidle han ikke si, da gj,ernin-
gene skulle tale. '

.Tynkerne har skutt ellet hongt 90.0oo menneSker ow over 2.mil ar-
beidcre er sendt hjemmefra under krigen, skriver Times idag.

Orr Terbovens nye forprdning:angående beslagleggelse av formue, sier
Londen-at forrederne i dette tilfollo ikke bare hadde vært informert
men også forberedt grunnen før tyskerne satte planene i verk.

Professor Predrik Paaske -er utnevnt til 2resdoktor ved Uppnala
-.Wniversitet.

Sverige melder iaften at russerno på Monkvafronten tildeler mot.
standerne store slag, og at sterke tyske styrker er gått td1 angrep
syd for Tula. På sørfronten dr russerne gått fram fra til 2o km,
og har tatt en ael byer. Det bonektes at Kertach er tatt.

•••- vVv
Gøtebirg Handels og Sjøfartstidning sriver under'everskriften "Si-
tuasjonen" den lo. ds.

Det nye tusenårsrike er atter en gang proklamert. Det skjedde 1
Milnehen sint lørdag. "Nd avgjøres Europas skjebne for tusen år fram-
over". Tuson år er et ganske anseelig tidsrom også i historion. Unares
om taleren i Milnohen nocn gang har ,tonkt alvårlig på hva som er handt

verden de siste tuson år, altså siden 941. Det her skjedd en del
fotandringer sidon da,'noen av i1e slike at ikke engang mennasker
med n3sjonalsonialistisk forutsaenhet torde ane'dem, on det hadde
vårt slike mennesker på den tiden. Dct er'ikke anderledes om man
tar hvilket som helst årtuåen i histoflen. Det har til og mod hendt
at stcre herskere har kommet cg falt, rikar er grunnlagt og riker er
styrtet, og de mektiges bcregninger har ikke skjelchn vist seg gansKe
bedragerske. Men nå skulle det altså vare lagt en grunn som er en



ennen enn hVa all erfarenhet yet å fortelle om,
Sikkert cr det derinot at den nys tusenårsrikets grUnnle

lagt sin hånd på en hel :el som har vict SCR å hs-livskraft
tusen år cg mer .. t'enkcr f.eks. på ténmark. Til de:mest
livede under de siste tusen år hører,d'og-folkene -enten de ievr 1
ogne statssamfund- bller under fremmed herreveldd. Tsjåkke'*rnr.oks",
har i disse-t ruson år, så 1 blodig strid og sd-under mer passiv mot-,
sten ,22, med.  Leir  utholdenhet bevart sin statlige Selvstendi.gbu-ftstra-
dlica .t foolL trykk. Men nå skulle det med en gång tE,tt
IN :-Jr-1Ja i kte videre; tålmodig og -lydige; la seg spenne :er-tys-
kern :.:-beisycgn 1 Se nårmeste tusen år.

:r  nete  kanskje det kan bli sant at dé neste tusen Ars
1 denne krig, nemlig om taleren mente at dise

twu;,-t bli en tid med stedig ur•. Han regner seIv med alle
Europon fr_k  -rår  han regnnr sine resurser i kampen mot ångel3akserne,
p*  r  side havetc Dot kan ikke bety annet enn at trykkef
skål fleot!. det trollg at folket skal finne seg i det ntre »nn de
hc.rgert di-eiste tusen år, Taleren syntes å wre tilfrocis bore-

sIste br-taljonen i denre kamp sr tysk", or derom FVC-1-t  kan .
Ikke 1 ivil. Forøvri n  vaktc MUnehen-talen op merksomffet ilere-,

Den Profeter6 1kke nye seire 19:5 slarmarken- cc,  SOL den
cllers ple1er. Tvert 1 mot forekcm ordet "defsnsiv" - f-11
i en av dc varlanter ssm-tilflat .offontlighsten - or 'ct ' -Åt-
trykk som er-ganSib:nytt 1 den tyske forkynnelecn.  Det  ansike
visst baro ot begrenset' frent.avsnitt - Leningrad - ne  os
samme måte kunngjordes det ,at cm tyskcrne n4 ikks mar2jent  ‘a  Hjrodde
de på snø ellor regn, 511or på at iternb=cn ikkc var i'orden. Det
flnns altså enda hindringer scm kan forsInke seiorsløpete Det

altold  l'dd slik i -en nasjonalsosialistiske berJ,InIngen. Let
sendes 10r ,1den U -'q€Jag,in1gaLiliedemcd—tt4 -gcm at
sne cg søle lkke kan stoppe de +yske soldatene. .

Gm det hf,ddc vårt,snakk om lyn-krig 1 Russland aa haddo ordet i
hvort fPli ikke utgtt av talerenflunn, ble det forklart. Men 'det
var nck e4 lyn-krig når et kjemperike ble ødelagt på  4 maneder sYntes
han videre:, Qg til støtte påberbpte han sog sifre som nok jlire var
tatt i underkant. Det gjaldt tapene.av russisk land, russisk lndu-
stri og russiske tropoer. Han borogner f.eks. do russisketl_sne
folk til 8 - lo mil. mann,,ritVorav 3.600.coo fanger. Den t=ere
thesen om ,"mangedebbelt" st6rre blodige tap, -synes altså nå  0  ,:tsre
oppgitt.

Men ennå er 1 hvert fall en del ugjort i Russland. Taleren med-
ga selv at en ficrdedel av den russiske industri og de rusniske rå-
varene fremdeles var på russiske hender. I hvert fall hva rdvarone
angår har han nok Wert on snule for knapp. Hen skjulte jo ikke at
til danno fjerdedel kommer andres resurser, men han trøst ret  seg med
at Tyckland hadde mangedoblet sin voldige krigsproduksjon siden
krtgens beg ynnelse.  Ran stoltio altså å Tyskrpnds forsprang bo-

:--?trtt-i-Iti4W-4 tbetydRÅngsfulle.,spørsmA1 : Hv= knn lengst  he::a
å øke sin inrisats, Tyskland -som bar tatt ut hele  Ein  kraf (3,c:fra-
nelscn, eller de andre' sem nsttopp tøvende or usikkert 1-11 fu;U",rOet
sin opprustning?  Fjendrets tale hdddle egsft'Uf-..:n tvil  
fulle ting å si det tyske folkst .Jrin årets tale, tress alle
rsportene.

Den av våre lesere som snder avisen vldere til en frøken B. i
Kirkeveien, må stoppe det øyeblikkelig, da hun er nas1st.

Avisen kemmer: som vanlig hver dag med nyhetene fra England 6“
Sverige. Var mening er at ALLE iNCRSKE skal få nyhetene, Og leuserne
m,j derfor sørge for å spre dem mcst mulig.  A  lcsa nyhotene eg så
brenne dem er sabotasje. Nevn aldre navn i forbindelse ned av1sen,
og forsøk ikke å gjette hvem som sender den, eller hvem som gir den
ut. Sre ikke ut rykter. X Å 13 IX 1/2 - X A 14 XVI,3.

Sent i aften neldes at tyskerne forsøkto å ta Rostow overraskende,
mon angrepot ble fullstendig knust, og de to tankdivisjoner, on meka-
nlsert div1sjon og en SS bateljon mistet flere tusen mann, 113 tanke
Os 273  lastebiler.

GUD BEVARE KONG3U  OG FEARELÅNDRT.,


