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rchill Tyrkin. Premierndnistur Churchill har vert på et 2 deeers bcsøk i Tyrkia
don tyrkis,re regjoring. I et kommunike cm konferansen som ble ut-

feeeleet i Londnn tidlig idegj heter det blant ennett Don britiske ststsminister-har
vesr nå et bosøk i Tyrkla. Britiske og tyrkiske statsmene holdt et neeto i Adano nr den
syreeku grense. Det ble holdt flero konferenser mollom stotsminister Churchill og hans
miletsere og politiska rådgiveru  oc  don tyrkiske prerieont InhnuJ  statsministor Sara-
djugIu, utenriksminIster ESnemendjoglu og sjufen for den tyrkiske generalsteb.
neeekelk Sefikehekmak. Men gjennomgike sammea situasjonGn i Eeropa for tiden, seftlig
de punkter Tyrkie er interussert 1. På elle purilturhie det nopnådd full enighet.
De yunnskspoligo forbindalser mellom da to land ble styrkut ved do åpenhjortige
teler som bla ført mellom de ledonde statsmenn på mgtot. Do tyrkiske forhendlere ga
en oversikt over don tyrkiske politikk i det forløpne år, mens Churchill på sin side fore
sikrut at den britiske regjering har fulgt denne nelitikk med full forståelse, På grunn
av de konferanser Churchill nylig holdt med president Roosevelt i Cesellance kunde hon
uttrie sug med full risshot om dunmes meninger. - I London utteler men idag nt listen
over do statsmenn som  v:r  til st de gir et uttrykk for dun betvdnine møtot haddc. Fra
eng,lsk sids deltok forutun stetsednisterun don britiske sondomanni Ankoro, Sir Knetoh-
bull Hugesson, understatssekretegon i det britisko utenriksdonartemont, A1exender Cado-
gan, sjefon for impuriots generalstab Sir Allan Brooke, den øverstkommenderende for
tropeene Iran og Irak, general Maitlamå Ujison, sjefon for stridskroftene 1 den nære
Crient, geniral Sir Harold Alexandor med flere, - Dnder don første semtele mod nresedent
Ireehu  breeto Churchill on hilson fra Kong Goorg av Hellas og president Roosuvulto Ecle
Stalin og Rooseyelt blo holdt fullt underrettet om sarhandlingencs gAng. - På t11-
bekereisen fra Ankara ble statsninister Churohills fly eskortort et stykke oes tyrkiske
Hurricano-jagere. På yeien besøkte han Cypern hvor han holdt en tale der hrn cmtedto
øya3 innsots under 3rigon. Han fløy så tilbsko til Kairo hvor det igår blu holdt on
proesakonforanseo Churchill uttalte blant annet• Kommunikeet fra møtet viser Pt ri
hadde siktiee konforanser og drøftelsur. Don russisko arme her roddot Iren og Iran'

levesjon nordfra, Stelins navn som krirer  vel livG  lence for hans inmsats. Denno
ketastrofc for tyskerne vod Stalinerad, datte niderlee for tyskerne kan nli avgjørendo.
Angående kampone i Nordafrika,uetelt3 Churchill.videre, tror jeg den 8, arme vil
komme til å spille en betydelig rolle 1 Tunis og bidre til å drive hver tysker og
italiener ut derfrne Man  nå  reio torberedt  pr  heftigo og longyarige kamper i Tun1s,
mun dut kan ikku vere tyll om ntfeilet. - Tiaas t  dielometiske medarbeider skriver
1.• en kennentar til møtet i Adana at bore det at Churchill har holdt dutte møte på
terhisk jord, er et tydelig tegn på Tysklands politisku stilling i Tyrklee -
Ru1 I on melding fra Moskra igår het det at tyskernos motstend 1 Stalingradre-o-oe
Uli er eaphørt, Generel Paulus har ovorgitt see i spissen for en rekke honerelor og
endre heyeresteonde offiserer. Dot viser sog at dun innosluttede 6. orme ikke har
bestått av 200.000 mann som man tidligere her antatt, mon av hole 350.000, -
Den russiske offensiv trucr nå 4 av tyskernos hovedstillingor: Kursk, Eherkov,
Rostoy og Kresnochsr, Krasnodar trUes av 3 russiske kolonnor, on kolonne langs jern-
banen mellom Stalingred og Synxtehavet„ denne  totSr nå 80 km  fra  Krnsnodar, en annen
kolonno kommer fre øst og står 60 km fra byen. En tredje kolonno trenger fram fra
Maikop og stRr nå 50 )ag.fra byeno Siden offensiven tok til i Keukesus har russorno
gjenerobret 130.000 km , d.v.s. et område like stort som. Hellas, - Rostov kommer
mon stodig nesemero, rusrorhe her inertett Sernorie 48 ka 8Ø for byen, På Donetz-
frontee er S-vetova gjenerobrat av russerno, og doreed syskårot on nv tyskernos jern-
baneforbindelser med Kherkny0  kusserme er nå rykket 150 I inn i Ukroine, -
På Voronesj-fronten rykkor russerne vidoro frem mot Kursk. Tines Moskva-korrgsponder
skriver et for hver kilometer de sovjetrussiske tropp r rykkor from, erobret da rik-
este jordbruksdistriktor 1 Sovjtseravelchrt. -
NordePriko. Dst britisko Kairo-kansunike melder at den britisko fremrykaing fort-
sotif,Sr.---Dun 8, armu hrr wert i komp mod Rommels bnktropper vest for Suara, De for-
roste britishe stTrrker er for1,-nest rikkat over grensen inn i Turds. Tysku ongrep vud
Pont du Fohs og i Feld-passet er slSett tilbeke. I syd J Tunis har alliertc tropper
inntatt Senjo (?) 13; jerubenolinjon mellom Gafse og Makerssy. Utonfor Sicilia to
skip angrepet 'y ellierte fly, det onu blu sonket og det ondre truffet. 2 fiendt-
liec  transportfly er skutt ned utunfor Panteler la. -
Do.amerikenske rustnioger. Roosuvult opplysto ved en pressekonfuranse igår at
0 EuffWlsfaTqsyor  cf3Øs att i do forente stater i løpet av jsnuare
De formito nnsjoners sjørftenn hor utsondt en dek1RrPsjon der det heter at nan otter
krigen vil måse at du sjømonn som har handlet i strid med duune dekleresjon vil bli
straff t, Son krigsforbrytere vil ansees enhver sjømann som er delaktig i et ube. •
yeenat hendalsfortøy blir senkut uten forutgrunde varsel eller at det skytos på manns.
ekup i livbt, aller sjøaenn som ikke protesterer mot slik handling.
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Shk GDDE  ORD. Mod general yon Paulus i spissen har do siste rester av den 6te tyske arme
overgitt seg 1 Stalingrad. Vi gjentar i den forbindElse Meif Hitlers ord i Sportspalast
i Berlin aGn30 septomber 1942:

"Etter min mening har året 1942 allerede bak seg vårt felks mest skjebnetunge prøvelse.
Det var vinteren  1941-42.  Jeg kan vel si at det tyske folk og smrdelwshet-dets forsvars-
makt ifjor vinter ble veiet av skjebnen. N o c. verre kan cg vil ikke
k omi m

"Igå gjelder det •sksmlig situesjonen i Stalingrtd, som  vel  bli avsluttot, - Og dere
kan vere overbovist 0131, at intet menneske vil få oas vekk tia dette sted

kommer-til å ta Stalingrad, dRt kan man tor-
latc seg på !"

• VI gjengir også et par av "pressedirektoratets" dluirtiver for den norske presse:
Den 3 september: I betraktning av det gunståge forløp av  operasjonene  cmkring Stalin-
•.ued anbefales det avisene å holde materialet patat om den enorme mili-bwre og økenumlsku
betydning av dette kommunismons bolverk og centrum for Sovjets industri."

Og .3en 15 september: "Kampen om Stallngred nesimer seg sin vellykkedo avslutning. Do
moldinger som hittil fereligger må fortsatt offentliggres aud godt ntstyr på lsto side.
Avisene gjøres allerede idag oppmerksom på at under offentisggjørelsen av Stedingrads
-fall, sem vi1 bli gitt i en ssormolding fra overkommandu, må denne melding offontliggjøres
på lste side med overskrift som strekker sog over samtlige soalter. Den norske presse opp-
fordres til å forbemde stoff om dette, så dnn serrike avslutning av de store kamlwr om
Stalins by blir fremheyet på en virkningsfull måte, Man venter at prossen etter Stalingrad:
fall også behandler byens miliotPre og politiske betydning,"

Her er endel overskrifter fra Aftenposten og Fritt Folk fra samuw tidsrom:
"Den tyske sintegi har påført de røde katastrofale tap. Timosjenkos armeer til-

intetgjøres'fra tyskernes langt gunstigere stillinger." (Fritt Folk 30. sept.) •
usuppronsknirgen i de sørlige delene av Stalingrad avsluttet. Intet forsvar i verden

kan helde mot et så enormt press som de røde nå er utsatt for," (Fritt Folk 30. sept.)
nTysk cppmyking av de sovjetrussiske deler av Stalingrad. ,ons stormtroppene grup-

peres om fer nye angrep." (Aftenvosten 20. oktober).
"Sovjets fortvilte stilling. (Aftenposten 26. okteber)
"Evem erbeider -tden  f or ' Re1,:ln.minester dc, Goebbels." (Aftenposten 22 oktober)
- I de siste uker er det s-gjcli cn total enlegning ass den tyske propaganda. "Serliner

Børsenzeitungw-skUiver ft ekt. 2s janoar- 1943 at "dot tysko- folk-fors~e-gang-1 løpet
av, denne kr1g Står oVer for- tO.»akesleg av en viss betydning", men minner riktignok
senore sine lesens om at Rom I sin tid ble truet på liv og død av Hannibal, men likevel
tilsist triumferte ovor sin mektige fiencle.

Av et foredrag holdt av Flyktningskontorets sjef i Sverigo,;Aummus achjødt.
Der er tiisammen ca. 7.500 norske flyktninger i Sverige (Na i februar er antallet

oyer 10.000).  i de siste måneder har økningen mnrt uhyggelig stor, I begynn-
olsen pi r året (19-12) var antallet bare 3000. I august Iår  kcn  det c-, 900 flyktninger
og i• sentember ca. 1.500. Antallet av famille r og xisinnsr har w)ket, Ca. halyparten

'av  dém Sem kom i september ver fra Nordlend, og Esuenot 1C0 av diern var samen
isv  den nuvamende flyktningbestand er ca, 10 % kvinnor og ca,  I  % bana under 16 år.

Omtrent 5 % er over 10 år. Det store entall atgjeres av menn mellem 16 og 15 år.
KapItlet nviderereice" er ot mcget trist kapitel. Swrlig ofturat Rus sland kom med

krigen. lens tilgangen av flyktninger sidon de har vnrt ovor 5000, har avgangen

loare 3fl. 650, avoray omtrent 300 var på de sørgelig berømto Kverstrdbåter som
reiste ut fre Gøtoborg 1eapril i gr.

Det helt på det rene et den norsko regjering i London gjør hvad den ktn for å
Qutvine flytrefikken til Storbritannia 2  men rosultateno har vwrt små av grunnEr son jeg
her ikke skril keramo nwrmere inn på. Å fP arrengert overførsel,fra et ikko krigførende
lend t31 ot krigførende byr selvsagt på en rekko vonskelighotsr, selv bortsett fre dat
,store behov for anvendelse av fly i annen tjoneste. Dct er nok dessverre ikke bare å

kjøpe noen fly.og berynne for sideelv. Dc få plessor son er disponible På norske og
engelska fly er det stor kenkurranss om, llet bretnende on eItcverveiendc spørsmål
hos nersko gutter i Sverige er. "liår kan jeg fP komme ovur ?" I denne sterku kenkur-
rense er dot umulig å la ankomstdagen tiJ Svorsgo WCTO det enestc avgjøronde, likesom

dutto vildo voere urettferdlg dum son hnr Liodt longet ut hjenne i petriotisk arbei-
dc med fere for liv og det sem mcore 3elv cm man kande gå bere eftur fortjeneste,
måttc man ta honeyn til mengo slags forbjenester, men vi kan ikke gå bere uller endog
fortrinsvis efter fortjenoste. Fortjeneste og bolønning, det får -vi elle finne oss i
å vento på til seiron er vunnet, og selv de 7i: de flosto evs oss ikke få det i ennen
form enn I bovesethoton om å ha gjort Vt;.r plikt. Så fli-rokaspen varer•må det cnesto
avgjørende i elle spørsmM1 vpre kamrens bohov, vart kjempende lands behov.


