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Nve fra RYssland. Fg tkrier ettbrct vl tage rendt et vgrt sl.cte_ •
nummer meldfe et r-ussisk sgrkom natt tll mendcs• .r ce rg beera—de.ds deek,s1t-
ser ng (4stfronten, nemlig erobringen r:"7-  1/4 ; gsoLi kom
meldingen mr. at risserne rykkor vestevor Sibbets ca•gobrec gegoc gallo bredle etter
at Rostov og Vorcsj•lcvgrad nr ercbrot, -rdcg. Eclit e Ict su:sigko ksEstonike et tyskerne
er på fullt tilbaketog i he'ae Lonetz-bassenget fc g s.nc;.g

or at de etter-
lstor seg er. eengde krigsnatorioll, Byttet omfgt. r åj,o_ -11 Ebnede kanoner‘ Dette
tyder på at treccone her ikke bare har v—rt deknlhrctr,pbco, ncr virkelige avaelidger
sv flelve tbv• dstyrkeno, 20 steder til i rberheten a7 Sohobi gc rjehrnt-tt,
nodon, øst for Vorosjilcvgrad ble nntatt igår, Uenonare sem .JS,,or ro't nord fol;rds-:
Taganrog er tatt idag, I samme område er to jernbtnest,tstr, 7riblvakev• rer
Vorosjilbvgred bg Kr(trnyl„ Salim, NV fcr RorT,G-77 gjencrubre+ ev russerm, .r; Ser
Likhaja er flore lendshver okicipert , tt stort bytte f h 5
200 lastebiler op en menrde andre kj,hrotøyar - I Kreen:armlok-bmcedet djdir kjeg-
erne kraftige nctangre fbr å cyvbrge bmr.angricg, - bOb tekbmotiver, WO jrrnbage-
vogner og 1F00 motorkjøretØver er falt i russorn..s hender. J10 oc 61 for lacgov matter
russerne berd gietstcnd fra tyskerne. Motangrepeue blir delvis utlYrt cv stc,r Itroprer
som er ovorfr5rt frn. Frecnkrike. Russbrne melder at alie motcngrep cr blitt lått til-
bake i Tsjugujev-cmrådet, og st flere befestede fiendtlige stillinger er ,jenerobreL
En tysk 19yplass syd fcr Grel er inntatt av-x11.~,stiwIroeje lyp  MD1K.,C14,
tyske trsflTorttog er avsporet i Karkbv-området av rusiske guerllja-f;ropperJ
Flyengroe, Jhtt til igår ble Køln i Tysklend, Milano cg Spezia 1 Itelia engreeet av

botbefly fra 8torbritania, Under angrrp mot Lcrent nett til søndiag blc- det
kastet nod gedt og vel 14X./0 tona bomber, Iratt var dat utål i eigis og Vest-insskland
scm var utsatt for de britisko kngrep I Nordfrankrike ble jernbenenål angreoet.
Alle do briti ka vendte tilbake til sire b osor. av flendtEige jagere son ble
skutt ned i ggrodagens kampor har den ncreke squadron skatt ned 7. Det var britlske,
norske cg nelske seuadroner son deltok. 9erved oppnådde dot noreke ilyvåpen en dv
sine stdrsto suksesner, En av de norske fenriker fikk godkjent 2 nedskutte fly,
andre fonriker fikk rodkjent 1 hver, og den norske vingfører 2 for egen regnirkg.
Foruten disse '7 nedsdutte fiendtlige fly badde den norske squadrøn skedet b flv.
Alle de norske fly vendte uskedte tilbake. - ø
Maddelhevermrgdet, Det briticke Ka&ro-kcammlnike melder idag at den 8, britiske arme

.8-en 77ardsn i Zyd Tunis. Ben Gardan er don ftste viktige stillinE vost for
grenson fra Tripolitania, - Det meldes at tyske styrkar har rykket inn i den hllierte
f ortestt.tilling i Gafsa, som ligger i midtre Tunisia, 11 fiendtlige fly ble skutt ned
under Ig.mponct i denne område. Palerma ble cngrepet av britiske homeefly iår, bensin-
tankor og ot stort fart?Sy i havnen ble ødelagt, Sioilia og Syd-Italia ble 4,Easå an-
grepot, og jernbanemål ble truffet, 2 fiendtlige fly ble skutt ned -tonfor Tobruk, I
Napoli ble det oppnedd fulltreffere på to skip sor lå på hcvnen, Kendbligo jagerfly
forsøkte å hindre disse operasjoner, 4 av dem ble skatt ned. Ett av våre fly savnes fra
disee operasjoner, - Havnen 1 Diserte ble angrepet av aAarikcnske bombefly, -
Det frenske slosekip RICIIELIEU som tidligere lå i Deksr er kommet til Amerika, Slag-
skiert er på Y5000 tonn, og ble på overroisbn okekortert av den franske krysser Mont-
cslm på 7500 og jagerne Le Fantasque Le Terrible, Den frarnke yice dmiral Fenard
utteler at dot er iSrste gang siden 1939 at en så betydelig frensk flgtestyrke ankosiaer
til Amerita.
Nolerlandi, Den nedmrlandske Quisling Mussert har i Amsterdam gitt en forordning om at
clla  mallorer av den hollmiske nazi-bevogelse skal bevepnes,
Sir WIll lam BevIridges Socialplan ble idag tatt opp til debatt i drt britiske undmrhus,
S'fr TYlianri~-cl-ge-s--fgrslag:VEd-rrter som tidligere moldt den sociale fersorg i Eng-
land cg kommer msd ot forslag cm reorgoniccelon og utvidelse crv det nå rjeldende system.
Debatten i Undnrhus,t idsg ble fulgt med den største interesse 11(2 lap; i det eng-
els8e folk. Arbeiderparti ts Lder 5. Undtrhuset, Arthur Greeingeed uttelte: Beveridges
utrednibg ber vskt en lyp og Oppriketir intoresse i alle deler av det britiske folko
MaeAarEisl.-b(Yn Dg . dens problen,r må lclses og vordens felk ckol glede seg ved
ocgoéal - Om Sir plan gjennarryfdres vil dette å Ei
Engl: nd len lodonde stillisg for roClie tiltak i alle folk, i alle land, - Sir John
Anderson u ttlte: Plenons formål mgv re et enhver kvinno or lasnn oe ethvert barn som
tr,nror i ,rehjalp må få dmtte fort or ntor. venskdlighoter,

ONS1;AG liEN 17, FEBRUAR, ER Dli FALDNÅI N0Riimi2aNNS IMEN GOD WORDia
ER UTE _O:Tba kl, 10,-, --


