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DEN VESTEUROPEISKE FRONT: BrItiske bombefly angrep på ny  Essen-  og an-
dre mål 1 Ruhr 1 natt. En stor styrke bombefly deltok,  hen  pperapjonene
entok ikke på langt nær det onfang som netten forut med Wier tusen bombe-
fly over dette området, Været i nett vhr bra, skjønt røk fra foregående
nettå angrep gjorde: det vanskelig å foreta observasjoner, 'Bentidig angrep
jagerfly 1,nett tysk akkuperte onråder. Frealle disse operasjoner savnes
14 britleke fly.

Et nytt antpll fientlige fly kastet bomber på foråkjellige stederover
Sydost-England 1 natt, Det ble gjort en del skade og det Var noon få dode
og Sårede. 5 tyske fly ble odelegt.

Hvert eneste militært mål 1 Tyskland og de folk som erbeider I .Hltlers
krigsmeskiner1 vil bli raamet uten opphold, inntil de gjor oppstandfoot
de ledero som lovet dem at intet bombefly skulle komme igjennon. - flet
offisielle tyske telegxåmbyrå Trans-Ocean som bare arbeider med utenlands-
tjenesten har erklært at det samlede antall fly som angrep KoIn 1.Berlin
blir anslått til  7o  stykker. - Men det offis1elle tyske telegrambyrå  som
•tere virker for Tyskland, har opplyst for det tyake folk at  76  fly ble
Ykutt ned.

MIDTØSTEN: Kampene tLibya er kommet 1nn i en ny fase og slaget er at-
ter blusset opp med  nye  tankkamper og  osed britiske framstøt apt aksekommu-
nikasjonene. Dsgens britiske kommunike fra Kairo melder:  Yåre  trbpper
besatte mandag Rotunda Segnali, som er-et fientlig befestet punkt-oolag
5o  km. vest for våre hovedetillinger. Våre kolonner er virksommeog her-
jer-de flentlige forsyningslInjer fra vest. Det her lykkes fIenden:d okku-
pere åpningen i. våre minefelter og det var 1 går betydelig  kamp  i området
vest for Knightbridge. Fienden fortstte i går angrepet mot Sir  Haocin,
men atter oislyktes det. Kraftige sandstormer hinarer operasjoneneatil
lands og 1 luften. - Omlag tusen av aksens motorvogner av alle slagHer
siste uke satt ut av spillet bare ved luftangrep. I denne,uken.gikk,43
britiske fly tapt, men 13 av flyførerne ble reddet. Aksen mIsteta25 fly
og mange andre ble skadst.-- Et nattangrep ble gjort av aGn franeke frem-
medlegion som klarte å sette  800  britiske krigsfanger på frifot, Patruljen
tok dem talbake til sln egen ledr, Sammen ned fliXe nv deres Tangevoktere.

RUSBLAND:  Ipagens russiske kommunike . melder st ingen endring av'betyd-
ning har funnet sted ved fronton, I et tilleggskomounikd heber dot at rua-
--a ske avdelinger på, Kalininfronten har avelatt en rekke tyske infanterian-
elgfep. Bytte ble tatt og 65o tyske offiserer oa mannskaper faldt og det
ble tatt fanger. - Russiske geriljaavdelinger har sprengt 1 luften st tog
åom tranpporterte rumenske tropper 1 Ukrelna. 9 jernhanevogner eg lekeme-
tivet b1 helt edelegt, og oV.er  3oo  rumenske offiserer og soldator,ble drept.

DET FJERNE ØSTEN: Dagens meldinger fra det sydvestlige Stillehav er at-
ter om kraftige sllierte luftangrep mot japsnske baser på Solononøyene .
lo japanske fly ble 1 gåraodelagt over Port Moresby og en de1 store bonbe-
fly skadet. 2 ellierte f/y gikk tapt.

AMERIKA vil denne uken er'nlære krig mot Ungarn„Rooanie og Bulgarla.
President Roosevelt sendte i går en meddelelse til kongressen neal anMod-
ning om at man skulle erklære seg for å v-rt i krig med le tre land. -Og
utenriksminister Cerdell  Hull  Uttalte 1 gar: Regjeringene i disse
land erklærts Amerika krig uten å ta hensyn til folkeoppinionen ,Det svar
som nå bllr gitt er berettiget ved de militære tiltak 1 de tre land;

TSJEKKOSLOVAKIET: Prehe-kringkasteren neldte i morges 21 tsjekkere
til er blitt henrettet av ae tyske 'myndigheter. Tilsomoen er således 132
uskyldige tsjekkere blitt drept eiden attentatet mot Heyarich, . Ingen har
hittil koorwt mea krov på den utlove-'e belonning. Ioidlertid er,det tyske
politlet i Praha blitt oversvomget med opplysninger bom planmess1g forer
det på vilaspor.

ESTL:AND' Det er blitt erklært portforbud over hele Entland.. Bare riks-
tyskore er un-'tatt. Dette betyr et skjont estlendere selv ikke må være
ute etter mianatt 1 deres eget lnnd har noen fremmede, de såkaldte frigjø-
rere lov til å konme å gå son de onsker,
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UKENS MILITÆROVERSIKT: Endana-vol:g_ndaffåssedlnm  zamPehne-t Cai-

kringjarkow er haniiregats_a-v-km„ så er det mer s=manheng 1 MelloM gem,
Fra tysk sylirsTriimkt e r de-begge tenkt som begynnelsen td1 et felttog mot

øst, tll Eaukasus  og  de persiske oljskildem' eortenfor den, og de to sla—
egene vil avgjøre om det planlagte feittoget vil fd noen framgang I det
hele tatt. Fra alliert elde ur derfor kampene 1 begge tilfellor strato-
gisk sett defcnsive. Det kan høres merkolig ut år det, sjolder  kambene
ved Karkow, da det vr TImosjonko  of:L: ikke  veRock ocm ferst gik tål an-

grep, men  clkt  er t11?clie sllIkevel - vad K,nken,y ar dat stert sett fel-
- gende som er hendt, Tyskerne har for en, 4 dase steen nrnvi, å. njøre svg

klar tll en offenslv som de,har utentt så leåme, nen russenne kou dem i
forkjøpet på lignende vis som general Ockenlay ,kom Recfle.: :fse'cjeme.t
Libya I desember I fjor. Men det enest- vår]neligc, fcrrjd 2U52=-1C hadde,
var å ta brodden av den kommende tyske effenoiv, låvIs de L.Teine få  .ruOl-
stendig overtaket på tyskÆrne om gjore det nele sm tfl. en rnselec
gisk offensiv, ville Ingenting være bedro enn dot, mer Tor nyeblinket kar
nan. Ikke-vente det. Russerne vil. allikc vel vånne veldige fordelo W.tefl

gå t13, noe så drastIok som det. ville vesre. Det vdeortflgc ved: Karkor en
selvsagt at det er cn avde viktigste baser  fh-r-  den tyske cnefersiv;
den er kanskje det aller viktigate utgangspunkt forcfråmstot met :TauLonsu
Kunne man skape kaos I de tyckc forbercdelser I Ke nkew. 71111 man  na senå-
me tld bringe store forstyrrelser  inn  i  allc dc tyske cnr̀fensive rdanor,
En annen side ved dette:slaget, er at runeerne  cnor råd tdi å vente, mon
det har Ikke tyskerne. Et ncdPrlag fens raseerne ved J:nrle.ew et
hardt elag, Men heller Ikke mer,  o7  de.har,tat l_nnt mangc bardc slag og
kan tåle mer av samne sort, Men.et nedering for tvskerrp hen, ville -nrne
den rene ulykke, for tyskerne må gå fram i Ruselsni„ Rver eneste uk,:e de
blir.hindrot 1 dettc, blår russernc sterkere,n6g somtddi.g vokse v  brdter-
nes etyrker I vest, Med andre ord, on stddlingeknl.g. vcd Forken er dot
eaame som en ruesisk seier,  Tyskorre-må he  veldtg'fintgeng her fer å
veie opp hva slaget allerede ha -2  koe'iot i mennse r  se-me TTr5ejl, eg
erstatte dot de har tapt. i og mod ,t-deres opprirnelige of-nensvplener
er blltt forstyrret, Tyskerne hsr salesce alt  a  tdoe vcd Karkew. Det cr
grunnen tilnat alaget htr hor vekset fra å Tare soe,1 sn dpn re  lit  stere
tyske'sommerfelttog, til.ct  CV de ved powl-3te eLos i :derne krig
Nå mer'enn noen ainne må tyskorne he.se  lre å :fortelle  orS, liden  henayn til
hvordan stållingen-faktisk erter senr på 2.12:rken,

Det ble Sagt tIl å begynne necl at,,dot-gjerne s:_ag I LibVe står d clen
nmrmeste sammenheng til slagct ved• Karkew;- Fusk ba re  hva- ocn herdte
fjor vånter, Da matte Hitler plutsJim  sendc i, Lrovn on rdOngg,c, tnnk-
og menn nom erstatring  for alle  een-snm: ble  odelngtm eller farget under
den britiake offensiv, q deL-hendte  pa 2=le tld da  Srntior eneket å be-
holde hver eneste-tcarks Og  hver.Æflcsbe marn Ironira„no 'Tånne Yer•  scnTne ren  I
Russland. For 4 stkre-seg at 1 allfall det meste  diss0 foreyninp:eT  os
soldater nådde fram til Llbya,  ått Tv g.1mne C-12 senne  5-)o  fly  til Sicili,
for å prøve å ta knekken på Malta, denre fcrltge 'Teads nots lå i fonsyrings-
ruten til  Libya,  og det hendte nå en tAd da Hitlen  alleredc:  hadde
med fly å Russlånd, Det gjaldt a fervordIe denne knapnneten tdl eft",
gjort underlegenhet like overfor det ruselske luftvgpon. Nå da Hitier
strever på det hardetstc for å gjenv'nne initletvcie 1 Rues*ani. 114er
han ennå ved  die  Luftwaffes undenlegerhst der, Fn ist cv hsrs fly har
riktignok forlatt Sleilla,.ger nå trongee le i nibys, eEr, dee er de fram-

tross for forsterkningen underlegne. likc sger),"Sor det lor:Ltleice
luftvåpen. - Det cr like viktig for Ronnet-li oppnå'resTitster I Ltbye, som
det cr for v.Bsck å vinne noe ved Ecrkoe, Regmels fon;,,te sål cr cnobnin-
gen av Tobruk, slik at han fsr alver kan borynne et fel.tteg rot 5.m7pt,
Det her vært veldsomme basketak meljun tarks, men'tyskerrp cr hlitt holdt
stangen, For Oss cr dette en mcgct spernende t±d, men let mnvmre mer
enn det for Roonel. For på samme nntn som russerne, kan vi se•framtiden
1 møte med st1gende tillito Når Romdsl og v,ock ser inn 1:fremtiden, nå
den forekomme den temmelIg  stusselle.
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