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Herrt l_r svbrutt den dialcmatisite fsph
norske regjerings sendemann 1 Eelsingfors meddeltu den fas.
detto igår  og  Bverig e  er anmodet hm å ivarnta den  Kgle  nursko
intere:ser i Finnland.

Freden i det fjerne østen henger f en tråd, og de engelbLe
permisjencr i Malais cr stoppet. I Nong. Kong har engclehesarden
ordre om alminnelig mobilisering. Britiske flybåter ha, oneeta
jahansk flAtestyrke ved innløøet til Siambukta çâ vei mut  th  t,
sidont Resevelt har sondt et Sirekto budskap til dek japdcsk
for A forsøke å få hsm til å ta fornuften fangen. I Washjn, des .
det at hvis Janan vil ha krig så or A.B.C.D,-mekteno, AmearM.,.
Kins og Hollandek Ogtindia fullt boredt. Oberst Enox saffe er-
første helvår iår ble den amerikanske marine forøket mee 37:
2.00 fly. Det cr klar til evakuering av sivilbefolkninren fra.
stssjonch Menills. Autralske trotper er rede til  a  dedt, I
ret av Hollandsk Ostindia.

Gonsral von Floists ermeer eA fremdeles på flukt mot EtrFeeeu .
sernø står nå km. vest för Taganrog. Ddt er, utbrutt Jejlece
de tyshe soldstone. Donkosekkor dcltar i kaanone ps sorfro  L ua-
for de 1Byktende tyskere står to parelelle rusdiske kalsescr.
truor tyskørne i ryggon og den sunen har inn-t,att en linjo
årsaho at tyskerne må trokke viktige stynker tilbskc fra kocks-
Timosjenko rar cver 1 miLs mann og bakenfor.disse etår fL -
dige til fortsette de kraftigo slag tyskerne dr tilføysi h  ke
radot, Resultstet av k appenc 1,bpsn foran Moskva or'stsdit c -
I htlininedmrådet cr tysharne trengt tilbake over øvre FEAkI,
Mozaisk, midt så buen,  n.„;:yr tysksrno seg med å si at dr2 hrAjhl
men russorne molder at tyskarne ch"kTatet uteav den. Sker Tnle
sords gått litt tilbake, mon hsr nå eatt iging motsngran.
snittet hsr russerne  n  .ht fiere lokale fromganger og.del hstder
kerno xed Tikvin er omringen og befinner seg i cn mcget  sdhr-
sjon. Dot rar sterk kdlie på hele fronten.

Fubri.kenc, i Magnstogorsk,og Xirgusjfw er nå ombygget  L
Erigsproduksjonen av hoygradet stål. Alle  de  størrc irstat:du
vestRusslend er flyttet til vLstSibir. Flytningen ak  dassist
beidcro f7-a cht  anlegg krevdc j.r.coo jernhanhvogner.

Fussernes seier i Ros;tow-området har forsinket tyshtln g
Ksukseus i uker, for .ikko , si ELaneder. Vod nord-øet greds'
bygger -ngelskmennene befestningor  soM  skol bli like storke so.
og bsk befestningene anlegges Businvis av flyplaaser. Tjør_
blir sterkere for hver dag,  pg  Tyrkie fikk nylig  25.000  tur cLL-
Russland. Tyrkia hsr Washingtons fulls tillit,

Den amerikanske kystvakt hsr fått. beskjod om å
skip X amerikansks farvann, og finske skip cr holdt  bc,0 h
kanHes hsviscr. Amcrikanske sviscr skrdver st inged  skel  bug.
land for å ha hsndlet overilet ved å erklære England krig.

EngeisLe motoriserte avdelinger har nå så  a  si utry decm -
ligc styrks er mellom grenson og Tobruk. Det hsr vært 7 101
ner Lellom El Gold og Tobruk. K empene pågår, likeså psnocf.u-
engelskmenn og tyskere lenger nord. I Sidi Bezegh-området øp--
Amorikansko ørosper under opprensningsarboidet ødelsgt  hn  uaLaL-
msteriefl. E XXIX,- XE V * XE  24 1/2  XJt eft h

Do tyske forsyningsskip ur sombet utenfor nonMeekysten ear.
ker i Erankrike bls også bombot. Lnen britiske fly giuL tche:

Advokst Leif S. Rode or professor Fred Caaperg sittor ahcbct. -

Medoel er bombet grjen og dot oppnåddes fuldtreffere ph ere h
fUere bruader og eksplosjoner ble observert.

EUSK JULEINN-SAMLENGENS SISTE NE2.. FRISTFLT UTLØPER
BLIJ. HEEPl TID TIL A FORLENGF DEN. XE
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