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EUROPA: Feltmerskalk von RundstEdt soni tidligere ver overstkem Afede-
rende for den sydlize tyske armrruppe på den russ1ske front er nå  lestime
til de tyske styrkers hovedkvarter 1 Frenkrlke. Siden krigen begynte har
Rundst&It vist seg som den beste tyske zeneral i felten. Hens nye utnev-
nelse er et talende kommentar til Hitlers påstand om at det.eldr1 mer kan
bli noen krig 1 vest, De troppene som nå står under RundstLdts kommando
består av 2o annenlinjes divisjoner. De beste tyske divisjoner 1 Frank-
rike har måttet trekkes tilbake for 4 gjøre tjeneste på den russiske front,

Britlake bombefly rettet i natt kreftige angrep mot IndustrImål i Ruhr-
Området. Andre britiske luftengrep ble u-Eført mot dokkene i Le Havre z
tyskokkuperte flyplasser. Det ble også lagt miner 1 tyske farvann. 11
britlske fly savnes. - Over Storbritannia var det 1 natt 1ngen tyske fly,
net lensste bristiske daganzrep hittil 1 år fnnt sted 1 går over Nord-Frank-
rike. Britlske bombefly eskortert av jagere angrep en kraftstasjon  cs  an-
dre mål i Caens i Normandi. Britiske jagerfly gjorde også omfattende tok-
ter over Nord-Frankrike. I lopet av disse dagoperasjonene ble 4 tyske fly
skutt ned og 4 britiske fly glkk tapt.

Litnevnelsen av Laval til regjeringssjef med særl1g fullmakt 1 Vichy-
regjeringen blir livlig kommentert 1 verdenspressen 1 daz. Avisene 1 Mad-
rid fastslår som bakgrunn for dIsse hendelser at H1tler vil styrke sin
stilling 1 FrankrIke 1 tIffelle av en britisk invasjon, og det minner om
at Hitler sstte sterkere press på Vichy etter det br1t1ske strandhogget 1
St.Nazaire. emierikanerne gir b1tende kommentarer til utnevnelsen ev Laval.
En avis 1 1ew York skriver f.eks.: Ikke noen av dem som samerbelder med
Hitler er så foraktet som Leval. I en tid for svindlere er han ansett sem
svindleren over alle svindlere. Nem York Herald Tribune skriver: Nå kan
vi zi vår fulle støtte til de frie franskmenn og t11 hver franskmann som
fremdeles forblnder noe med begrepet frihet, likhet og broderskap.

RUSSLAND: General Chukows styrker som rykker framover mot Smolensk fra
sydøst, har vunnet et slag som har vart 1 lo dage, De har kjempet seg frz
gjennom tyskernes første forsvarslinjer i Brianskområdet oz har nådd den
andre linjen. Mange landsbyer er blitt erobret tilbake. Dokumenter scm
er tatt vlser at tyske tropper som er sendt til denne fronten er tatt fra
reserver som opprinnelig var bestemt for våroffens1ven. VApen som er tatt

dette avsnittet er av meget nytt fabrikat. Ifølge meldinger fre Kvibichew
er viktige tekst11- lokomotiv- oz andre fabrIkker lgjen i drift i Kal1n1n,
3roer som forbinder 3 av bydelene er allerede bygget opp 1Ejen. På Krim
scuker russerne evære panserstyrker på Kerch-halvøya„ Disse styrkene be-
stka  for størsteparten av britiske tanks som er sendt gjennom Iran. Tys-
kerne har tapt 5o tanks på 2 dage i dette avsnittet, og byen Feodosia er
igjen truet av russerne,

DET FJERNF OSTEN: Kr1nEkestIng3n 1 SIdney opplyser et betydel1ge styr-
ker av ellierte bombefly eskortert av jagere 1 går angrep japanske stotte-
punkter på  Ny  Guinea, Ny Sr1tannia og Koepang på nederlandsk Timor, -
Ltter ansrepet på den japanske basis på Andamanoyene, der 13 japanske fly-
båter ble ødelagt eller skadet utførte forsterkede avdelinger av det bri-
tIske flyvåpen enErepstokter over den bengalske bugt 1 går, - I det siste
kommunikg bllr det meldt at de brietiske styrkene er i voldsom kamp i Burna
og at de her gjort et lokalt tilbaketog, 50 km. sør for oljekildene 1 Burm
I det bitre slazet som raste nord for Toungoo har kineserne påført japaner
ne store tap. - De amerikanske motstandssentra på Corregidore og Sebu som
nå har fått kontakt med hverandre holder framdeles stand mot de japanske
anzrep. -

Det amerikenske merinedepertement her nettopp gitt en del opplysninger
som viser hvordan flere og flere skip både 1 Atlanterhavs- oa Stillehavs-
flåten er blitt bygget, sjosatt oz sett I akt1g tjeneste i Arene  194o, 41
oz 42. I 194o ble kjolen lagt til 16o skip, 1 1941 46. I 194o ble 6o
krigsskip sjosatt, mel i  1941 280. I 194o  ble 47 krigssklp satt inn i ake
tiv tjeneste, i 1941 ver det 53o, blandt dem flere som var rekvisisjonert.
T deg er det meldt at fra angrepet på Pearl H8,-rbour den 7. dese-1,her i fer
til for en uke siden, er 26 krigsskip blitt sjosatt. Det er blendt annet
et slagskip, 2 kryssere,  18  destroyere  os 5 undervannsbåter. I Weshingtml
bale det kunnzjort 1 går et emerikenske skipsverfter vil påbezynne bygnin-
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