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.STATSHILISTER CKURCheLL ew vedt tilbake til Storbritannia etter viktige
konferanser med president Roosevelt, Sammen med mr. Churchill kom mr. tliarriman
eom er president Roosevelts nersonlige representant og sakkyndige på låne- og
leielovens område. Churchill og Roosevelt har sendt ut en felleserklmring samtidi8
i London og Washington, Den lyder  sli12  De konferanser som i løpet aV en ukg
ble holdt mellom president Roosevelt og mr. Churehill, dekket fullt ut alle de
problemer som knytter seg til krigsforselen Vi har fullt ut innsett både vanske..
.lighetene og fordelene eg vi undervurderer ikke oppgaven. Når det gjelder
ammunisjonsproduksjonen, så har den opprinnelig planlagte månedsoroduksjon ennu
.ikke nådd topnen, men man nærmer seg den oteekt. Og erklæringen fortsetter:
Transporten av soldatet, anflunisjon og forsyninger er fremdeles det viktigste
problem. Mens ubåtkrigen fremdeles koster oss store tap av hande,isskip, vokser
produksjonen av tonnage aterkt fra måned til måned, Våre,plener kan av innlye-
ende grunner ikke offeneleggjøres, men så meeet kan aies, at de kommende opera-
ejoner som vi droftet inngående oss imellom og mod våre militære rådgivere 9 vil
avlede tyske styrker f2a angrepee mot hussland. Stetsministeren og Presidenten
har mottes to ganger fer, faust  e  august  1941 og gå igjen i desember  1941.  De
næfer ingen trdl om at terdeneoltnasjonen i sin helhet nu er mere gunstig for
en alliert seir enn i adeuet eller desember ifjor, slutter erklaringent

DEN. VEST=OeeffleE feWe.T2  Keng Geoege eg Queen Elizabeth har åvlagt et
"besøk i Nor .d:Iriand-den de var tdlstede ved en feltnanover av amerikanske trop-
per;

Det blir eppinst at flygere og flysoldater fra den amerikanske hmrs
luftvå:pen nu er i Storbritennion

Britisks bembefly la natt til lordeg miner i fientlige farvann.
Britiske jagerfly angren tyeke Ilveiasser og jernbanemal i de okkuperte

områder og skinsfarten utonfor den hcliandske kyst. 1 britesk jagerfly savnes.
Tyske fly angwep natt til lordae kmtedralbyen Norwich: Noen skade ble

gjort og der var en del ofre,  3  teake flj ble ødelagt.
Etter 1000-flyanerepet  pe  Breaen natt tel fredag nejorde 200 britiske

jagerfly fredag et teke over fraelkekjoten fra Bonlegne  til  Bretagne og angrep
Jæ Havre.-Tyskerne inneemwor at de ble  ejore ster skade ender angrepet på bremen:
De britiske flyane konsentrerte anerapet uot viktige  nal 1  Bremen i løpet av 75
minutter. En full bonbalast ble kastet mot melet hvert 4 1/2te sekund. -

RUSSLAND Voldstmne kaenar fortsetteW  1),:t Karkowfronten ag langs hele
forsvarslinjen - Ved Sebastonol. kaontmeldingee som er kommet til Moskva lørdag,
sier at på Karkow-frontee annwinew tyskerne estover fra jernbaneknutepunktet
ved Kubiansk sydost for Karkow og at de har hatt framgang enkelte'steder, Andre
meldinger  forteller om krafteet russiske motangrep utfort av store tankstyrker.
Samtidig foregår der voldsommeetuftkanner. I et omrade ble 51 tyske fly skutt ned
eller skadet i lepot av en dag. -

Tyske militære målsmonn innezmmeu nu at v. Bocks offensiv er en opera-
sjon i stor melestekk. Den tyske kommandant angrdper på on smal front og forsøker
å splitte Timosjenkos ammeer, sofl  C?fl ferboredelse til et framstot mot Rostov og
Kaukasns. Men ti3 tross for furferdelige tee har det hittil -,eykkes v. Bock bare
å rette ut en de1 av sin front.

Ved Sebastonol holdnr den he2temodege earnison ekke barb tyskerne
stangen, men leverer oeså motangrep. Nn meldine til Pravda forteller hvorledes
en tysk Styrke som 'greidde å dnfve en kile inn i Torsv2islii:jen5 ble kastet til:
bake ted et driotig notanerep. 2flere andre angrep ble også slett tilbake.

Der or ogse lokele kamper  pe  Nrjanok, Kaltnin- de Leningrad-frontene.
MIDTOST.NN: Britiske dekninestrenper hau vært i koetakt med aksens  for-

tropper fredag, men det kom ikke ell noe storre sameowetst, Om kvelden hadde
aksens fortropoer nådd et tunkt omerent 2e kM vest for Merse Hatruh, ifølge det
elste Kairo-kommunlke utoendt lerdeg mildage De
tysk-italienske fransketto stillinger  oe  sambendolinjer er stadig utsatt for an-
grep fra det britiske flyveeen eg sydafrikanske fly. Britiske og amerikanske fly
har Ejort heftie angrep mot Tobruk. Oveu Subz-kanalen har britiske fly skutt ned
et erientlig fly.'

I Middelhavet har britiske abater eeoket 3 italienske forsyningsskip til.


