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b'åk  02!:11Maåsjon av Ta-lon. Det tyske kommunike melder idag at den franske flrloeshavn. . . . . . . —
Toulnn er okkupert av tyskerne. Det heter at byen og havnen or i tyske ng italiensk besiddol-
se siden imorges, og at en del av flåten ble senket Ved at bunnventilon på skinene ble åpnet
nv de franske sjdfolkeno. Alle frnnske v4neenstyrker som satte sog til motvorge da -..ksetroppe-
ne rykket inn skal dennbiliseres.  Viehy n-elder at de franske sjøstridskrefter i Toulon har
sprengt alle kystbatterdar og arsenaler i luften,  os  at flaten, hvoriblant dat revra slngskipot
Strassbourg nå befinner seg på havets bunn. Tyske fly, som bonbarderte Toulon, ble beSdartt av
franske luftvernkanonerI den tyska mcddelelse hater det at et entall høyere franske offiser.
or forsøkte å forlate Frankrike ved innmarsjen i Toulon, og videre ut den britiske inflytelse
ber øket serlis i flaton, mon ogsa i bære9Otter don ullierte besettelse ev fransk Nordakrika.
- Nitler er nå tvunget til  e  innse at ethvert aanarbeide med vapnede fransko styrker ar helt
utelukket, sier London.
Ruselend: Onsdag meldtes nt russerne hadde rykket fram 40 km til nordvest for Stalingrad og
7t-0 likejarnbenen til Kharkov. Tre aksedivisjonen ned generalstab  oe genereler var tett til
fange ner kletskaja i Donbøyninsen. Russiske styrker som rykket fran nordfra langs Volgn
sluttot oon ned garnisonen i Stnlingrad hvervod on tre mk:Aherlang beleiring opphørte. Syd
for byen gikk-russerne grnm 15-20 kn til, slik ut avstanden til den nordlige armon av knipe-
tengen bera var SO kn. 15.000 nye aksesoldater falt  Eas  fansetallet kom opp i 36.000. - Igår
neldtes nt 157 tyske tenks til ble tatt og at det samlede tap var kommet opp i 98.000 mann
v-orav 47.000 falne. Det meldtes at don tysk-rumenske retrott sydover i Donbøyningen var gått

over til uordentlis flukt, og nt bere 30 km skilte de to russiske framrykkingar fra nord og
syd rundt den tyska nrne fornr talingrad. Dagens russiske kommunikeer melder on ny frangang
bsde nordvest og byd for Stal ;rad og inni selve byen, og at russik krigshiateriell for førstE
snng siden beleiringen tok te :r kommet over land og ikke over Volga. Følgende steder har
russerne hatt framseng: 1) 1. .-nurdvest-avsnittet er den røde arme kommet lengst mot vest og
her gjenerobret to tottbebodde strøk til. Frenrykkinsan fortsatte i løpet av natten. 2) Ved
Denbøyningen er fem tettbebyggde strøk til tatt og fienden er drevet over til Dons østbredd.
3) Sydvest for Stalingred meddos om vellykte operasjoner i luften i nattens løp, og at mange
fanser b/e tatt. Syv tettbebodde strøk til er tatt i dette avsnitt, blant den Lyakitsjev hvor-
ved russerne hnr fått fullstendig kont. :11 over den stratagisk viktige jernbane Stalingrad-
khnrkov; og Derganov bnre 35 kn øst for Toparnikovo, den viktige bnsis for den tyske forsyn-
ingslinje til Knukesus. 4) I selve Stalingrad har russarne tatt fire store byggningskomplekser
Ved russik åramrykking i fabrikkstrøket igår falt 700 tyskere til. - Det senlede bytte ved den
nye offonsiv er siden torsdeg over 1300 tenks, 18.00. kanoner, 9.000 hestekjøretøyer, 108
provient- og eranunisjonslagre. De tyske tap  er  minst 110.000 nnnn, derev 63.000 fenger. Mange
fiendtligc soldeter foretrekkor overgivelsen, skriver Tines som idag bringer disne tall.
Avisen tilf95yerat over seks tyske panserdivisjoner er tilintetgjort •e  at den tivske
kampkraft or ødelagt. - Det russiske kommunike antaler også kamper syddst for Naltsjik i Kau-
kesus. Men fre den nordvestlige front nevnes bare skarpe artilleridueller. Derinot siar det
tyske komeranika nt russerne hnr brutt inn i de tyske linjor ved Toren.ets.i stor dybde!
Sir Archibuld Sincluir sa i en tale idag at nesten tredjedelen av de tyske fly rSå den rus-
seske front før operasjonene tok til i Fransk Vestefrika, siden er ført til Liddelhavsonradet
for å gsbteden allierta offensiv. Foruten hele den italienske flystyrka/nr helvperten av det
tyske flyvånen angesjert i vest og  pa  don afrikanske front.
Nordnfrika: Den ulliarte arme som rykker fram fra vost mot Tunis her inntatt ledjes-el-Bab,„______
00  km vest for byen Tunis. Den B;britiske erme fornn el sigheila sjør seg klar til engrep.
Allierte bombefly i øst, vest og på Melta har bembardert flyplasser, skipsfart og dokker. Fle-
re skip ble sntt i brenn på Tripolis hevn, utenfor Cape Bone cr et; av ekSens trannortfly skett
havet. - I Syrennikn kommer hvor time veldige konvoyer gjennom ørk-nen med forsyninger til

d-n 8.nrme, som nL i alt hnr nersjert 1.000 km. Hele 8.arme, ikke Bare framskutte avdelinger,
står nå foren Rommels stillinger. Det opplyses na at mangel  13E  olje var den nvejørende grunn
til Rommels venskeligheter i luften. 80 kn syd for Benghazi fnnt britone 35 aksemaskinor som
helt ver sluspet opp for bonsin og olje.
Stiflenevet: Få Ny Guinee fortsotter de allierte angrep mot sodt forberedte japanske stilling-
er ied Bune og STdr.maur.,Jasanernehar greid  a  landsette merinesoldater, men en lett krysser,
4 destroyere og flere stere trensportfly ble ødelagt. Den ellierte luftoffensiv fortsetter.
Jddeforf'dlgalsen i Norse: Skiect ned over tusen jøder fra konsentrasjonsleiren ved Tønsberg
er  cvreist n.edukjerit bestenmelsesstod. Den skjebne som venter de onbordværende aner alle. Be-
giveheten bar gjort et overordentlig sterkt inntrykk ilveralt i Norge (vi henviser til neste
side). -;;sendet norske folk vil b vare selvbeberskelsen og ikke la seg drive til uøverilte hanA
linser, hvor opurivende situnsjonen enn er. Ansvaret for de uhyre overgrep mot uskyldige nor-

ska stetstorgere faller pa  Jonas Lies statspoliti, hirden, Riisnes og Hagliøn, men hole kol-
1.:e.13t av nsistiske ministre e.rmedansvarlige. Over hele den frie verden o-prøres folk over

finnes nordmenn som hjelper tyskerne med deres umennesk4lige jødeforfølgelse.


