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Trankr1ke. Den tidligere øverttkommanderende for den sydlice tyske arme-
gru)pe i Russland, general vOn Rundsted, er nå kommet til de tyske styrkers
hovedkvarter i det okkuperte Prankrike. Siden kricen begynte har Rundsted
vist seg som den beste general 1 felten. De styrkene som n. str under Rund-
sted beetår av 20 annenrangs diVisjoner. De beste har idt.tat trokkes til-
bake for i. tjenestgjøre på østfronten. - Utnevnelson av Laval til regjerings
ejef i Vichy blir i London betraktet som Kitlers mottrekk mot truslan oil
alliert angrep i vest. Utnevnolsen blir 1ivli kommentert i vardenspressan.
:Jtadrid fastslår at fltler må styrke sin stillinc i Prankrike av frykt for
britisk invasjon. En sveitsisk dvis skrivar at truselan britisk nngrep
har gjort at det uokkuperte Itnnkrike har fått større betydind, oc Eitlor
har yed utnevnelsen av Laval villet sikre seg kontrollen over hele Prnnk-
rike. Stockholmstidningens londonkorrespondent skriver at selv om ikke cn-
gelskmonnene har planer om invarjon, så er muligheten for et an:srap  i  vest
an støtta for Russland, fordi det tvinger tyskorne til å holda troppor
vest. Avisen tilføyer nt det  cr  sannsynlig at en slik britisk Sksjon vil
utføres vcd hjelp av ameriknnske troppor, muligons fra Island. Times skri-
ver at ved Lavals inntroden 1 Vichyrecjeringen forsøker ikke lenger tyskerne
angang å gi det utsoende av samarbaid med dot fransko folk. Ddras plflner
om samarbeid er brutt sammen. fltler strz:Lmder derfor tøylano, han har alltid
vært redd for krig  pa  to fronter. •J:ew York Timos skriver nt ikka noen  av  de
forrodare som samarbeider med hitler or så foraktet sou Lavrl. I denne tid
for svd.ndlere er han den største.
rlynngrol d  Ruhrdistriktat ble i natt anL,repat nv britiske bombefly. Andre
britiske fly ancrop dokkene i Lo Favre og okkuporte flyplasser. D,t var
også mineutlegging i tyske og okkupert.: farvann, 11 britiske fly gikk tapt.
Det lengste brifiske dagangrep hlttil f^nt sted i gitr over "lordfrankrike,
bl.a. ble an kraftstasjon i -.rmandie nnsrepet. 4 britiske og 4 tyske fly
blo skutt nad ved disse angrep.
Russland. Zukovs styrker som rykker fram mot Smolansk har-vunnat at  slag
som har-vart i 10 dager. De,har brutt igjennom tyskernes førsta forsvars-
linja  i  Brjansk-området og har nå nådd don andro. Dokumenter som or tatt
hos tyske fanger viser at tyskerne har or tatt fra reserver bastemt for vår-
offensiven. Våpnona fra datta avsnitt cr nv nytt fabrikat. Do viktigste
industri3r ar igjen i dr1ft i Kalinin. - P. Kri:Jhnlvøyn står det nå store
russisko panserstyrker på Kertsjhalvøya. Et stort antnll av dissa tnnks er
britiske sondt gjannom Iran. Poodosia er igjen truct av russerne.
Det f orna østen. FraiSiaey meldes nt betydelige styrker av nllicrt0 bom-
befly, støttet nv jageo rinhr nngrepet jnpanska baser på Guinoa, hy Prit-
tania og Nederlandsk Timor. Dorsterkdde britiske flynvdelinger hnr utført
ansrepstokter over den Bencalske bukt. Fra Yurma. meldes at britiske styr-
ker or i voldsomme kamper os har foratatt ot lokalt tillenkatoG 50 km sør
for oljekildene. Kinesorno har påført jnpnnerne store tap. Idlippinene:
dc amerikanske motstnndssentrer som hnr fått kontakt med hverandre holder
framdeles atand mot de japanske nnsrep.
 Det meldos  r_;m dngrep på Romn.1s frnmskutto Lc.t har vært
kamp mellom britisk og tysk tanktvdelins, hvor 7 tyske tanks blo ødelact.
Dritterne hadde små tap.
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Som kjent hat det i det telegram som forleden ble avsendt fra Kirke-
departementet t11 alle Landots preeter nt det med det førsta vil inntreffe
begivenhater nv vidtr,kk•ndc beti-dninc for vårt lnnd.

V1 er idng Istand t11 å meddale hva dot otter alt å dømme menes med
dissa øviktiga begivanhoter”. Ifølce sikr3 forlydender vil den tyske sivil-
administrasjon  i  Worge trokk.  Sak  tilbake, og Reichkkommisgars kontorer vil
b11 forflytt.A. Dette betyr naturliryis ikke at de tyske tropper trokkes
tilbake frn Norae. Dan nnturlicd ken n akV.;ns nv dette skulle bli  fdt  Vidkun
02u1sling utnevnes til statssjof.

Lot er av betydninc. at dette blir kjent s n r. r a s t m u 1 i g .
Som kjent vil 3:;31  sette icans en Intens prop sisL 1 Jvdci av

npril. Det or -:ttrykk,:-.11c .1.S-møter at fCLEIk..; "i113(Tlc" H:riftcr
vil bli benyttet i prepnLandaen. Vi ber lz.narno varc


