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RUSELAND: Den viktigste begivenhet på østfrontener erobringen e-a
Medyn,  6e  km. sydvest for Mozaisk. Militærmedarbeideren iedec ruesiekå
aviS Den Røde Stjerhe oppsummerer stillingen slik: Den russs-'s Sram-vk-
ning har satt opp farten 1 de siste 48 timer, bg det er klart sL
gen er meget tilfredsstillende, Imens er -et angrep under •utvtkliR å
dette .truer den store russiske by Kharkow i Ukraina, halvels acllem
va bg Krim-halvøya. Sterke tankavdelinger og kavaleridiviojee er
kamp mot tyskerne bare 2o km, fra byen. Tyskerne har-bygget Jacezi_
sterkt forsvår rundt denne by. På Leningradfronten har gene:På leale eki
rykket nærmere byens østkant og truer en stor tysk:avdeling de-o;

.siske Sramrykning laings elva Welkow har ryddet den østre bruc: t'(r
tropper. Russerne har også brutt igjennom stillinger på den vos,=

På den sydlige front har de russiske landsettinger På vestkVseh av
halvøya ført til effektive operasj5ner, og tyskerne har vært 113:1L

ayse store troppeStyrker fra SebaStopol for å hindre russerne i å
fiendens Sambandslinjer i Perikopeidet.

LIBYA: De britiske styrker i Libya somAngriper Halfayaumrådet.
gått yidere fram. Dagens britiske kommunike fra Kaire ferte-fås cae:
fortsatte luft og artilleribombardementer av de fientlige:

•dette omrade. Et viktig fientlig amunisjonsl-ager bie ødelagt eg
fulltreffere ble oppnådd på kanonstillingern Under' dekke avdett(t, 1,c:Jib?
dementet rykket det britiske infanteri framover t1.1 nye Stillengue
blir konsolidert, til tross for øket patrulje og artillerivf1xtsJset. arå
fienden. I nærheten av grensen til Tripblitania ble de'britske u_51:,flliers
framrykning 1 kYstavsnittet ved Mersabrega, 50 kme øst rer El

på grunn av fiendens sterke luftangrepe Tyske fly hate 4)-t&nop2;
sine angrep på MaIta med stor kraft, I løPet av 24 tdmer, kl,
igår var det 17 luftangrep på Malta. Det cr nå oftentr-Iggjort
fransLmeon hår bygget n rv vel r-iPnrom

begynt 1  194O i. september, er  en  sambandSlinje for forsyningeU fIc ifla
og England til de allierte tropper i det-fjerne østen, og
til å føre tropper og krigsmateriell fra den vest-afrikanskc lir,--Jrct7
til Sudan. Denne hovedvei er et gldmrende eksempel på mode.e-ne.velbg:å „30
Den fart som den ble bygget med er et vidhesbyrd eM det samni-[belde ccm le-
står mellom de allierte i konstruksjonen om forsyningsruter,

En betydningsfull overenskomst mellom Hellas og Jugoslavaa  eic eBaJ
tegnet i Lendon idag. Denne overenskomaten vil spille en vikLIL
gjenoppbygningen av Europa etter krigen og vil også .medføre jt å&emee
arbeide under krigen. Kong Geerg av Hellas undert:egnetfor sitt lehå pg
kong Peter for Jugoslavia. Utehriksminister Eden var til strue uBOte s:ey-
monien 1 utenriksdepartementete De ferente Stater-og povjeaJliel
vært  underrettet  mens forhandlingene pågikk. Man håper også at a-Ldee
på Balkan vil slutte seg til overenskomsten så snart ddigjcP
av sine frie og lovmessig valgte regjeringer. Overenskomsten:Lar .
en sideordnet utenrikspolitikk , en felles økonomisk politikk inhect,'
en tollunion og en kombinasjon av Ba1kanlandenes forsvar, SpesabliJ. apj
n1sasjoner vil bli dannet for å sikre at disse mål vil bli nådd. COm

kjent har den polske . og tsjekoslovakISke regjering i London -
tet en overenskomst omsamarbeide etter lignende prinsippee-:

STILLEHAVEt: I 'Malaya presser en japansk arme på d_oo.00e, månn heLH flå.
Ifølge Siendens siste påstander har en japsnsk avde.ling
i staten johor, mindre enn llo km. fra SIngapore. Japanerne har etc. c:
aktivitet på hele fronten. Httermiddagens kommunikeer fra Bate-B:a. meldee
at et bombeangrep er rettet mot en hollansk flyplass på Mo1lufke:ieu I Lon-
don foreligger det ingen nye meldinger om stillingen på Bornea an
På Pilipinene forsvarer gencrål Me.Arthurs tropppr hårdnakket dpe
ger de har inntatt nord for Manills. Japanerne har funnet det påkrevet å
sette iland flere tropper. De kinesiske armeer har nå satt iLTars GL offen-
siv mot Jukow, det støttcpunkt som japanorne begynte sin mislytkeUe t_efen-
siv mot Shang Sha, Kineserne pastår at jupanerne hadde 60J2.c.J  taJaece, så-
rede 1 dette avsnitt.
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gjorde britiskb—fix_emfå-tteflø_e angrep "Mc-idl'av6-5t TYsklando
Hamburg var hovedmålet.og det utbret st-Cfs-bandar i dokkono bg  skipe-
vorftene. ,Andre fly—rettet angrep mot Emdea  0:g  nndre tyske haVnebyer,
Dokkene 1 Rotterdum og flyplasser i Holland Lic ogsånjemsøkt, 5 bri-
tiske fly Savnee fra diase operasloner,

De tyske forsøk på å innfore Nurenberg levone not jødene i Dunmark
har hittil møtt hårdnakket motstand. Den brtt1se rGdiokron/kør,"Mannen
på gaten" hyldet varmt den tapre stillIng I.aHL av KongKrist1an som han
kalte en god kr1sten 0  Hnn har tresset naz:s*onehmems mangen en mann i»
langt mindre vanskelig har fulgt  hatictenes  virik Nvis alle
Europa var så modige som Reng Krist1an, fortcetter "Mannen på g 3 ten" og
nektet å Være medskyldig i denne skjendselsgjernIng, ville de bedre fortje-
ne den frigjørelse de håper H&  fa-

Det fortelles om 4 norske gutter, alle mrecs 2oår, dom gjort seg
sarlig bemerket ved redningen av "Svend Foyn',„ Såten Var tlt,c 1:nårdt'Vær
og 2 av 11vbåtene ble skyllet over berd, meni 2.nedningsbåtem ble
ret. Så ble båten torpedert, men man  -skje2t  på ubåtenog fikk jaget den
bort. Bkipet var imidlert1d.skadet og kronget ever-  For  å få det på
rett kjøl, måtte noe av oljen pumpes bort på to av benkdric,„Dc:. var meget
vanskelig å komme til ventllene, msn de 4 unge ga,tter tok fYifllli på seg
dykkerdfakt og arbeidet seg vel gjannom en gae; av blje hvo-a' intet lys
kunne trenge gjennom. De klnrte sitt carbeldH 3g.båten knm pa .mett k:ø1
cg kom vel 1 havn med_clet meste av den dyrebare  laet-i  behold,

Svenek Sos1aldemokraten skriver a de massearrestasjåner .eDm blir rere-
tett i Norge viser-at tyskerne v11, med alle midler,_før-seke å clå ncd den
motstand oom omfatter oVer 98 % av det neasks folk: ResIutnmngen om å s-tte
norske offiserer i:fengsel, viser at det milttære moffient 1 den norske  met-
stand i. den siste tiden.er:blitt et stadig alVå'iigere:prOblem  fon  de tya-ae
myndigheter, Det er.ikke vanskelig.å flnne peralellef.f.ekea i
Nederland eg Frankrike„ — Norges motstand gm og-
kan ikke på noon måte kveles 9  Bnten slike 2crsek er rettet mot arbe1derno,
bøderne, offiserene e1.1er kongehnsets nrm0SLe vunner, s4  er det like nYt-
tesløst. Det kommer  av  at man i Norge her (!ätt den t1lstand soM er. on _
blanding av okkulaasjon.bg acvulosjon, Regultetet er at det nor‘nke folk
er blItt sveiset,aammen i sin tro 1:d1 demokrat1, frihet og-rett, Og hcr
er selve grunnlaget for:Norges matstandfl

vVv
LOKALT: Vi Meddelte  lgår  at sklpsredor Ntls Attup estert, .

men har nå fått melding om at dette ikke-er tjtfcile,

GUD SEVARE KONGEN "..)G

sen er kommet.tilbake fra
, Læthor trådte tilbake og
caholdet er åt dethar dannet
n. Det neste som skal skje
.siickerhetspolitI„ Det vil
tlets sjcf, Løyst ad
seg selV.

Hirden skiftet forleden stobsjef, Thrort
østfronten i Waffen SS og har overtatt igjur
flkk en lunken anorkjennelst'av Quasling, F
seg en sterk motstand mot Sæther.innen hirds
med hirden er at den skal'inn  i aot. nerske
antakelig skje på den måte ut sikkerhetspol1
blir hirdens topp-sjef, - Refleksjonbne gjzr

Under siste bombardement rav Sola  tle  bencin  :ørt  til StaVanger cg
plassert rundt husenc i byon, Etterpå blc den henteo tilbshe. -
RAihuset i Bergen er underminert, - 5 hus  pa  Nordnes Gr edelagt og
2 mennesker drept, ikke av b0mber, men av grenator fra-Fløyena

---
Like før henrettelsen sang de 11 dødedom1, fr.s.-Stavc=user -Telgende

oalme, nr. ,r996
Fred cg frihet Norge eisr, i hvsrt trofmst hjere
er på Herrens ord ei arm, ordet sc3kei trost og feCcl,
Lengsel etter lysets seier, Norge c'eer vflre gravb, -
Brenner 1 hver nordmanns tara, blomst= en Herrene have„


