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Alle panserdivisjoneno-tilsHjetleldige flyngker-blir nå kastet
inn i:kafripen om Moskva,Tnnkstyrkr frn Vorr-Dteb i nord  og  Rundstedt i syd
blir overført til von book foran Leskva.Dangs alle,.jernb2nclinjor fra
nord og vost inn til byen raser voldsomme kampern Dalinin •r arobret og
gjenerebrct flere ganngcrn Eimosjenkos armeer som så ofte er tilintetgjort
kjemper fremdeles hårdnakket og sinker de tyskc framstztuse russiske mot-
ungrep vcd halinin ha voldt tydkerne cnormc tup eg stansct don tyske
framrykking flere da2,er0l'ampene pågår yed Moshaisk vest for ''soskva,ved
malojaro-Slawcz 110 km, syd-vest og ved Iaugc. alyskernm Aor forsøk på
å omgå russerne i deros vonstre 11nnkey De forbereder nytt framstøt ved -
Tula der de har satt fnn ktaftig artilleriild>oskva er erklmrt I belei
ringstilstand og innbygserne forbereder seg på å forsvare byen under kom-
mando av generalløitnant Artennjew.
iforah Deningrad graver von beebs tropper løpegraver 1a tyskerne her er
svekket fordi de har avgitt styrker til idtfronten,
Von Rundstedt har i syd gjenopptatt offensiven mot Rostow og tyskerne på-
står at Taganrog er falt, møter her kraftig motstand fra Bubjennis ar-
me som har fått 500000 mann fra Od-ssan
ltalienske aviser beskjeftiger se me de britiske forberedelser i tet
nære g)sten."Stampanskriver om de festningslinjene som general 'havel byg-
if,er i Kaukasusfjellene,eg om de store mengder 1rigsmatriell som kommer
til det nordlige Iran.
I Japan har general Toyo fått stette av det militaristiske parti og det
ventes en mere aktiv Dolitikk,japans organisasjon for krig har nådd sin
høyestetutvikling.Ern mandag innfr•re oensur for utgående post,irolitiet
Wek4.0 ttåter embete.olsere.Elere utskiftningor 'det lille ka-
binettu.Som følge av kurserdring har USA inntatt en skarpere holdning .
øverstkommanderende for Det britiske flyvåpen i Østen,luftmarskalk Full-
ford hor uttalt i et intervju at de britiska flystyrkar er beradt til å
møte alle eventualitetern han undervurderer ikke det japanske luftvåpen
men mcner at de britiska flytyper ar vel så gode som de japanske,Urfar-
ingan fra Kreta kan nytgiggjøres i fult mann mot ifialakka,
Eranske Datrioter har skutt general Eolz i bantas. Lttentatmermene unn-
kome 6 av de ledendo proffessorer ved Earis Universitet er arrestert.En
fransk patriot henrettet 2or ulovlig hesit-belse ay våpennFranske flyvcre
har unnkommet fra Lord-Afrika i 3 frnnske fly og har ,-luttet seg til de

Talegulbrands turne i bord-Dorge har kostet 10,000 kr,8 pursoner ieltok.
Tyske myndighoter og norsk politi inkskjerper kontrollen me. kjøratøyer.
Direktør "Jekow,ordfører btenersen og riksfullmektig Chrjstio er knapet
for ulovlig kjøring.
I tillsgsprogrammet snakket sokrotmr btsbel om den provn anordning fra
regjgringen angåendo utlendingers ernvervelse av økonomiske r,ttigheter,
Dtter donne kan bare nerske borgere, aller selskapor erdaverve slike x.ttig-
heiter.
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