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STATSMINISTER cHuncluu Sar foretatt en dramatisk reioe til Amerika for
viktige konferanser med president Roosevelt. Det er stateminister Churchills
tredje besøk i Amevika på lo måneder, og sammen med ham er sjefen for den impe-
riale.generalstab, general Sir Allam Brook og generalmajor Sir Hastings Ismay,
som er ekspert på kystforsvarets område, Churchill har allerede hatt konfe-
ranse med president Roosevelt i Det Rvite Hus i Washington, Det cpplyses sam-
tidig at statsminister Churchill under sitt opphold i Amerdka vil være så opp-
tatt at  han  ikke  fåv  tid til å holde taler eller til å kringKaste,

På Velunderrettet hold Washington og London ble det i dag sagt at Churohill
og Roosevelt sannsynligvis vil komme til å drøfte stillingen innen den allierte
skipsfart .og allierte planer for hjelp og gjenoppbygning etter krigen. Vår
sjørnilitære mederbeider skriver om statsminister Churofills besøk i Washington:
En invasjon i Europa av de forente nasjoners styrker er forbundet med skipe•_
fartsproblemet. De Porente Basjoners krigsproduksjon må bli transportert over •
havet. Por tiden brukes all den til rådighet stående tonnasje for å skaffe
tilførsler til de nåværende fronter i Russland, MidtøSten, Australia og India
og til å'bygge opp  lagre av forsyninger camt til å trekke tropper sammen til
de britiske øyert TonnasjeSpørsmålet kan forsinke offensiven, men kan ikke
stanse'deno 4verksette1se, Så snart de nødvendige tropper er samlet og så
enart amerikanske . skipsbygning hår nådd et ennå.høyere nivå, vil det bli mulig''
å skaffe en tilstrekkelig tonnasjereserve til å frakte de veldige reserverav
britiske og amerikanske styrker til kamp mot aksen.

SOVJETKOMMISSERED for utenrikske anliggender, Molotov, talte  d  Moskva i
går kveld om den fulle forståelse som var oppnådd mellom Russland; Storbritan
nia og Amerika. Molatov talte i narvrw  av Stalin i anledning  SovjetertveVe.ie
råds ratifisering av den britisk-russiske traktat, Molotov la vekt på ai ået
ikke var,noen  hemmelige klausuler i denne traktaten og forryet Storbritannias
og Russlands forsikringer om at de ikke hadde noen planer ointerritoriale,ut-
videlser eller å blande seg inn i andre lands innenrikspolitikk.

RUSSLAND: Moskvakringkaeteren opplyste i dag at nok et tysk ångrep mot Se-
bastopol er blitt slått tilbake med store tap Nye tyske og rumenske'fo±sterk-
ninger kastet inn i angtepet mot byen og de voldsomste kampe- raser både i de
nordligs og sydlige avsnitt, Tyskerne brøt i går igjennom på et sted cigtok
løpegravene i første forsvarslinje, men innen 2 tiuer hadde russerne gjenerob-
ret stillingene. Tyskerne melder at russerne fra sjøer har gjort landstigning
nær Kertch og et annet landstigningsforsok i nærheten av Hjalta, sydøst for
Sebastopol. •

Dagens russiske kommunikå opplyser at russiske angrep på Karkowfronten er
slått tilbake  1:000  tyskere falt.

MIDTØSTEN: I.libya er det klart at Tobruk er blitt avskåret. Ifølge en
byråmelding er fienden rykket østover langs kystveien og har besatt GambUtho
Dagens Kairokommuniké kommer med meldinger om at de britiske styrker' .nå  er e-
tablert langs kraftig befestede stillinger langs den libyske grense. Kommuni-
kéet tilføyer: Mobile britiske styrker som opererer fra syd holder fiendens
kolonner langs kystbeltet. De alliertes luftvirksomhet har  uært kraftig og
aksetroppene opererer under en uopphorlig luftoffensiv som har skaffet dem eto-
re tap i døde og sårede.

Vår militære medarbeider skriver om situasjonen i Libya og sier: Aksestyr-
kene har rykket fram, men det har kostet dem svære tap, særlig av panserenheter,
og de britiske stillinger er nå praktisk talt de samme som i november i fjor.
Por øyeblikket presser Rommel hårdt på, mon ikke med den fart og overbeviening
som man kunne ha ventet. ren rlimrende motstand  d3  britiske garnisoner ydet
rforsvarsstillingene ved 21 Adem og Acroma har sv.icket hans styrKer. net er
meget sannsynlig at Tobruk vil bli utsatt for en ny beleiring hvis det etter
omhyggelig å ha avvelet alle fakteror, blir fattet beslutning om å gjøre stand
i Tobruk. Men det er slett ikke sikkert at en sådan beslutning blir tatt.
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de fientlige styrker, Det å,h,t1d_c Tobrek kane_oesedEteksnenteligenseikkee danne
en 'del av den nyeste stratoga:,

ppT BRITISKE ADUIRALITET melder i dag at den britiske destroyer Mohn"?
er sanket i AtlanterhaVet av tyske bembefly, D8 tyske fly senket eeeå 3 spanske
tråkere som fisket i nærheten. En fjerde spansk tråler sank etter kollisjon med
den britiske destroyer. 11 mann av becetnergen ble reddet,
-TSJZKKOSLOW,KIETt I Praha har tyskesne skutt 2 tsjekkste som de påstår skal

ha ?orøvet attentatet mot Heydrich, Navnene er 5kke opp:ett Meddelelsen om at
disse to menn var skutt ble gitt ever Praha radio i går 2 tiner etter at
ultimatemmet til det tsjekkiske folk var utlepet„ Ultjefeummet var en trussel em
at man måtte oppga hvera der var skyldig i Reydrichs død, Over kringkasteren
Praha ble det videre sagt at de nmrmesta hjelpere til Heydrichs overfallsmenn
så er blitt skattt Det ble- tilføyet at allavar tsjekkiske bcrgere som var ført
til Tsjekkoslovekla med britiske fly, Dette er hevet OVSS enhver tvil sier tys-
rkerne. - Tyskerne henrettet 306 tsjekkene etter at Heydrich døde, deri er ikke
medtegnet martyrene d Liditze. Men ingen tsjekker haz meldt seg for å forråde si
ne landsmenn,

HELLASs Tyskerne har tatt 450 glsler 1 Hellas, og lo av dem er blitt skutt .
anklas'et for sabotasje, Man moner nye hennettelser er forestående,

POLEN: Den beryktede wassea,irder „PS-o-Cfiseren KrUger er kommet til Polen. for
å hjelpe generalguveracron Frat•k, KrUger har innviet sin nye stilling ved å ar-
restere lo,obe polske reserveoffisercr COA represalde for at 3 tyske offiserer og
9 soldater ble ekutt d en av Wareeharas fersteder, 18 andre tyskere omkom nylig
under en eksplosjon i den po1sko hevedeted,

HOLIAND: 2n romersk-katolek prest har nektet å vie et par fordi mannen  var
medlem av det nederlandske nw_ipartt, - Y en annen kirke sto hele menigheten cesp
etter forut.avtale; eg usng den nederandske nasjonolsang og betalte etterpå en
bot på  U,000  pund sterlinec -

STATSMINISTER NYGAARMSVOID hedxle ingående camtaler med president Roosevelt,
Cordell Htll og med sjefen for prisreghleringen, Henderson, f ruten med den kjente
Norgesvenn, MrS, Harrisnan) scm tidligerc var amerikansk minieter i Ople„ Under a
sitt opphold i re Forente Stater, Statsministeeen talte til represententenea Bue
utehrikskommitå og fertalte dem cm dan rolle de kjempende norske styrker og handel.-
flåten spiller i den allierte krigsførsel, .
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Slutten av  major Hastings militærkxondhk:
Viljen ville-ha vært stor rok til å rettferdiggjøre nesten hva tap det skul'e

varee men siden det 1..kke kem-neen tysk efiencive-ville-det vært rene gaiskap a
japanerne a forsøke a greie sin del.ay oppgaean alene, Dermed tok japanerne tim

ea tenke sin egen sikkerhet nærmere gjennom. Deres besluttning  d sa_mate ma ha
vært tatt før det nåværende slag  i babya  begynte, før det britiske flyvapen.gjor-
de sitt første 1,coo fly.angrep mot Tyskland-og endog før Timosjenko satte gang
sin avtrergningseffensiv  I  Karkow Mens disse ting hendte, må japanerne ha blitt
styrket i sin tro  p4 at de handlet riktirr. Fer na er det tyske angrepet i gang,

hvert fall på aen libyske fronter, og der, steden for a na sitt første mal
Tobruk, er tyskerne blitt tvunget trl a leveze et slag foran de britiske J.injera
Det slaget er ikke avgjort enr...å. men etter 14 dages hardnakket og jevnbyrdig kamp
står vektskålen fremdeles og vipper, eg styrken i Rommels efrikakorps er blitt
høy grad svekket for nye offenelye opeeasjoner, Slik er dati Libya, og i Huss-
land er tyskezne i steden fer a na rvddee Krim for en uke smeensom de tenkte,
ennå bare z ferd med å angrd e Seeaslopel, Kord for Karkow er de o ptatt med å
forsø e å gjenvinne det omra e som Temosaenke tok fra demog en enger n rd
foreg r de bare en Innledende stdllzagemek,ning som en s

.
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tysk effensiv. I virkeligheten lar den otere ttske offensiv i Russland vente på
seg og den russieke vinter er bara  15e  dage borhe. Det er derfor lite å undre
seg øver at japanerne nå tenker på sen egen el.kkerhet. Da kort tid kan det lønne
seg for Japan å se bert fra Vesten og tenke nu sog nelvi men det kan ikke berge
Japtn i det lange løp, På lang sikt er Japans uneste hap, og det eneste håp for
aksemektene i det eeme, at akcen.ekelic være i stand til å bryte ned de allzertes
barriere  m  Midtøsten og få knytte, ngye forbindelse med Det Fjerne Østen. Men  au
allierte holder Tyskland og Jaean fra hverandee oe  Tyskland cg Japan vil bli slått,

occe  vVv.
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