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Russland, Gårsdngens sovjetrussisa komnunike meldte at Kursk var invtatt,  er  from-
fortsettor idar vest og nerdvost for byen. Etnor arcT0r3oran av  d..Janc 71k-

tigo tyske pinnsvinstilling har russurne ødelagt on Uivlsjon vast far aurnk  cr  andru?'
nordvest for byen. Undor den videro fromrykning fra Kursk er 8000 tymkara  or  ungararof
blitt utslettot, De sovjetrunsiska troppar mellem Karsk or Kevkov hrr rjonarebret
flare stodor i Gostisjav-erfrd2t og 11,Jr brutt den tasku meintond, Ruszerne har inn-
tatt Korotsja cg rykk r videro fram mot Bolgored seir liggor på jornbanen mollom Kurek
og Karkev, 80 km norchfor Karkov, Syddst for Kueivaolsk har russurne utvidat,den kdle
de hsr akutt inn i tyskurnas linjur, Dot russicke kummuniku naldar at fl or boboada
strdk i dette emråda ar irartatt. - Det russiske frerantdt i Ukraina NV fcr Resto7
rår hurtig framover, Kramatorskaja er rjenerobrot, Tyskurne-her trnes nu a lT em-
ringning fra to rtsdiske nxmuor, un sem rykkar vustovar met Dnjapr  cr  en sydovur

d.t Asovsko hov. 250000 tyskere er hur trungt saucoun pa  ot oraraie på
5C kn Flore nye beboZdu strøk på veion til 5ta1ino er e-Wropert, g do russisko
tropter står bare 170 km nord fcr Maxiopol. - Russarne kjamnr i utkonten v Rostcy.
Flaro tyska motangrep rr alått tlIbake mud store tab) fer funden, ved fons
.munninr, er inntatt. - Mo1lom Kirsk  or  2rel har russerno drevot un dyn kile inn i
don ldnjansom tynkernu holdt i bide fjer vinter, og her eronret Fetesh, som ligrer
ot Todt sty'ke vast for linjen Kurnk Orel. - I Kaukasus er ytterligere 12 bubodde
strdk rjunurcbret. Runnarno står nå baro 40 km fra Krasnodar. - Tyskorne i Russland
1ddor mor og mer wr dat russorne kaller StalIngrad-sjokle, 8eirherrnne fra 5talingrad
og Kuukasus har stdrro solvtIllit og er så kampdyktiga som aldri fdr. Katoitrofun for
tyskorre ved Dtzlingrod har gitt dom et spykolegisk sjokk som gjør at do holler over-
gdr sea ann inriatur seg i kamp mod fienden når do trues av onxingning. - Tyskurne
har ingen forsvarslinjo som er virkzlig forborodt bak den nu7saronde front -
Xiddelhavsemrådet. Illierta fly rottot igar kraftige dagslys-angrup mot
cg TLari pa Sardinia, Jernbanemål på. Dicilla ble likeledes vallykkit bembot,
1110ssihh. -tFC. ongroPat nv allierto bombofly 1gOr. Fiendtlik» handels-
skip blo on dal skadot cg flore fly ble skutt ned. To fly vendte ikke tilbnke uftur
dicoB operasjcner. Gabes  or  Soussa blu også angrepot, 1 Doucsels havn ble flere
akap  truffet. 18 fdundtlige jararfly blu skttt nod. En motorbåt p& 2500 tonn og
un  pa  700 tonn er senket, To sydgåendo sktnnertor ble senket like utonfor don
italionske kyst. - Doron Kairokommuniko moldor om operasjonene til lnnds i Nord-
ofrikaat patrulje-zirksomhotun fortsottor, Den 8, brit1ske armo var nøndag 1 kontakt
m.d fienden i grensoområdet ved. Tunis. Do frio franska styrkar hor inntatt on
1itir st111inr i el Knir-daden, - Don 8, armos nelitisjaf 1 Tripolis ur i full
rrog med etpretta ro cg orden i bvc.n irjen. Dat fdrstu han sUrcut fer var levnats-
ndfier til bufclkningan. Durnest tok han seg av den rottslire orden. Det ble opp-
rattut en domstol for civile sakor, som tar segiaV de almindoliro forscelser, og on
argo1sk scm tar seg av forayndolsor mot ckkupasjonsmaknon.
Stillohovut. Japanurne har evakuort Guadalcanar-dya i Salomongruppen. Du innrøwler
sulv at da har hatt 167000 falno or  an  har fått 139 fly ddelort. I virkalighaton
er tallunc meget hdyere, M2rdnominister Knox uttalte på un prossekonfer,nse idng at
dat or torn som tydor på at japanerne hr til hunsikt Juo-oltere holo Salomongruppon

dat sycivestligo Stillehav, - Fln amorikansk ubåt har ødelact on iiendtlig denLroyer
cg 14;1r sunket en hel konvey n g fire Skin vod NOW Guinea. I Burma or Rangocn kroftig
anrrup:t for annan rarg i ldpet arr to clusgn. Ak7ab ble også bombat igar. Alle fly
vonito velburrot tilbnku,

layska telorrwnbyra Tranaocean nni.dar idag at ubåtbason Loriont skol VMTC cvokuurt
S-O.MIZin-M-Td-8-a7ndrc byer, Lorlunt vax utsatt for sitt hittil kraftirste

boireangren irar,  or  hor ialt angrebut mar onn 50 ganger, A1le civile ma ut av
bvun, boxa do nødvondige monnskao r skal bli irjon,
Promierministar Churchill blo hilst mod voldsomt bifnll av Underhuset. For to darur
sdan vandto hon tiloake td1 London uttur nine mdtar med Roosevalt  oc  irsônu og nrusse-
kenforansen i Alcrndrla, or hrr siden dar eg natt mært opnnatt med konferansur mud
aine militære ledure or mt-atsradar, Han Moddelte Undorhuset at han bm kort tid aktor
å  ri  en ovarsikt ovar krigssitunsjonen. Som svar på spdrsmål angaande Storbritannias
neringsmiddalsituosjon svarta tomierministeren at dat ingen yonskalighater vildo by
pa  om de fulgto Cc linjer ROM hittil var fulgt.  Jer  nyttur høvet, uttalte han, til
å crirlvnat 71  vil  gjdre alt for å hjolpo var store. alliorte i hans kampar i dnt,
itlor holdtl‘gd•g en tala i sltt hovadkvarter, hvor on rekke hdyureatåendo nazister

te,l saerle. .1-Jo tyska paulelterä'or endre høyero oMbetsmenn har neppe forotatt
en rsiso t11 Rusniand for K overvotae en tale av Hitler, og megut tyder derfor  pa  at
hans hovedkvnxtur 1kke Lnger or pU russisk område,

......
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Jeg skal idag behandle spørsmålet nn hVordan den amerikanske opinion har reagert
på det historiske møte i Casablanca, eelvom det har gsåtb ondel tid siden møtet, trcr
jeg det vil ssare på sin plass, fordi det Eir et interessant inhblikk i amerikancsnes
stilling til et av do most brennaktuelle spørsmål. Føret må der konstateres at det over
alt rår stor glado ovor seive konfaransen. ares er overbavist om at der ble truffet en
avgjørelse om hver og når ancrepet mot Tyskland skal settc inn i Eurepa. Samtidig gjØr
dot seg dog gjeldende on viss skuffelse ovor at ikko mor ble offent1Serjort am Se resisl-
tater som blo eppnådd og de beslutninger som er fattet. Men stort sett slår on seg til
tåls mad at det moste som ble avgjert var av militar matur, og stratesiska planor kan
selvsact ikke ferkynnes på forhånd. Opinionen er overbevist om at det sem bestomtes i
Casablanca ltr av den most vichisrekkende naWr. P& dette  puhlt  er nan enSE med New York
Tribuno nås: den skriver at on slik ansamling av ledende personlishater fra Imareh, tlåten
og luftvåsnet ikke idag ville forlate sine krovende stillinger for å rSdslå i ti doesr
am mindre viktige sammenstøt i krigen, men at det er- innlysendesat målet var finne 20.-

todan for den beste innsats nv de krofter som kan bryte ned nazisman i EUroca. Uan kan
si: det ses ble drøttet var invasjonen-av kontinentet.

-Men selvsagt har der også vmrt kritikk. Roosovelts matkandidat ved presidentvalget,
Rendell Tile holdt samme dac som kommunikeet fra møtet ble offentliggjort on kring-
kastinestale, der han_sa: Vi or glad osSer-at Uhurehill og Roosevelt har lart planone.
for 1343. Men  vd  or skuffet over at Stalin og Chiang Kai Chek ikke deltok i forhandlin-
geno. Vi haddo også håpet at situasjonen i Nordafrika er blitt ordnet. Panskje vil dat
senere vise seg Re grunnlagetfor et interalliert kriesråd ble lact i Casablanca,  oc
at løsningen pe den nordafrikanska konflikt vil komme eom et resultat av møteu, Iall-
fall or det mitt håp, - Denno kritikk uttrykkes også av den republikanske New York
Herald lribune med ordeno: Det kleber noe insolvent ved Casablanca-møtet. •Hvor
rekkende beslutninger som enn ble fatt, er dat noe som mangler. Det er organiseringen
av don altemfattende innsats av de fire allierte stormakter og av alle dens forbunds-
feller, Og enda et punkt: forheldet mollam SSA og Russland må bli absolutt tillits-
vekkende. Om innledningen til dette nå har funnet sted, vil eventuelt vise sog i ut
nytt polstssk cg stra's giSk samarbeidu. - Den høyt ansette politisk uavhengigo Bos-
toasussie CS,Sslan Ses: sa Monitor slutter.sor til kritikken: Det har vart enbrie -
tisk-esierikansk konfes.esse, ikke en av do foronte nasjoner. - Nel ft York Timus levcror
en imøtesåsIse er av den cppfatning at Stalin ikke ville kommo, fordi han
ikku troOds på iiea utsSkt til et nwrmere samarbeide. Men Stalin kunne ikke reise
fra Russisse4 på dct tidepun; Casablanca-møtet la grunnen til dot samarbeide som
nå vil bls Sniledet nellon de tre allierte stormaktor og alle de forbundne nasjo.
ner mah,t, de kommessee milltåre og politiske avgjørelser.Berivenhetene f6rvice
en det  T 'fl:,  a r. virke1iE bls lagt det selddo grunnlag for fullt og helt sam-
asbeses messem Se aisSurto som hale den fri verden håper På.

At mstet mellom de laulle og Giraud ikke førto til forsoning mollom do franske
erupper i Sfordafrika har vakt stor skuffelse 1 :Ishingtenkratser, som hadde håpet at
fraksjeneno ville finne fram til et brukbart kompromiss iallfall inntil aksemaktuno var
fordrovut fra Nordafrika.-Da det ikke forelieser noen bestemte resulteter fra møtet
mellom de to franske ledere, fortsottor striden søm før; mens man i Amerjka vontet at
det i det minste ble laet et grunnalg for løsningen av konfliktet.

ImSdiertid fester det anerdkanske folk seg sterkt ved at det enestc vilkår for fred
er betingelsesløs overrivelse fra Tvskland, 1talias or Japans side. Det er ikka for meget
å si at den uttrykkolige prosisering av detta vud kenferansens avslutning har vakt den
aller stsrstc tifrdshet i Amerika. DPn kjonto skribent ;alter Lippman ser hori don
besta earanti for at utviklingen går i den riktige retninr. Incen stJdor i verden;kan de
sem samarbeider mcd nasistene føle see tryrre. Alle hel-  be  halvnasistiske regimer i
de okkuperte land vil waro ferdigo i og mod fredsslutningon, do tyskinnsatte stråmanns-
rerSerinser er bet1nfi.elsesløst dømt 1 samme øyeblikk nazistyret.faller i Tyskland.  Eår
de undertrykto folk forstår dette, vil do også forstå at for å få vsere med å bygge opp
igjen den fri verden, må do allerode idag på ehhver tenkelig måte matarbeide fienden.

Til slutt skal jeg kort summore opp det jee har seet:
1) Den amerikanske opinion er overbevist om at Casablansa-møtet vil 7i80 seg å ha

hatt stor botydning fordi det der er blitt drøttet vidtrekkonde strategiske planor som
gjannomføres iår.

2 nut er også stor tilfredshet Over at den enoste fredsbetingelsd er overfallsmakt,
enes botinrolsesløse overgivelso.

3) Det gjør sog gjeldende en viss misnøye med at der ikke er bestemt noe konkret
om et mere intint saearbeide enn hittil mollom vestmaktena, Stalin or Chingr Kai Chek.

4) Lan or likoledes skuffet ever atledorne ikke klarte å løse do politiske vanskelig,
hoter i ordafrika.

mon 1 det store og hele mener man at konferansen her understraket at det er do al-
licrte sem nå har initiativet og at dette i allerhøyeste rrad vil vise seg når beslutnings
one fra Casablanea skal sottes ut I livet.


