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RUSSLAND: Idag, noyaktig 4 uker etter at Hitler selv overtok kemenar. •
doen på ostfronten, har russerne Lnntatt 2 byer til 1 Mozalskframspringet
nemlig byene Latachino, 13o km. nordvest for Moskva, på veicn mot RshyvV,

eg Chacowskaya som ligger 4o km. vest for Volokolamsk. Det rode fly-k,å.sen
hemrer los på de tilbaketrekkende tyskere i dette område og russiske
fly har odelagt mange tyske transportfly som skulle fore frnm foreteratt
rcr og forsyninger. Det russiske kommunikee i ettermiddag sier ct a -
ninfronten blir fienden drevet ut av flere stillinger og lider storc
Tyskerne meddelte offisielt,igår at feltmarskalk von Reichenau ver d01
clag. Denne melding kom like etter en melding fra Stockholm om at fele-
eerskalken var kaldt tilbake til Berlin, fordi han ikke hadde klart å Lol
oine stillinger mot Timosjenko i Kharkow-avsnittet. Det er nå kjer, at gLe
chenau nylig hadde nevnt for sine venner åt dersom ledelsen av nazipar-',Je
ieeke skulle komne i fullstendig miskreditt på grunn av felttoget i
ville det kanskje bli nødvendig at en general innen partiet med gode forlr
delser overtar regjeringsmakten. Han gjorde intst for å skjule at ha ne.t,
at han selv var den eneste som tilfredstilte disse krav, - Hitier fore*ee
nå en storre omgruppering av sine generaler på østfronten, - En achwelziu
legekommisjon scm nylig er vendt tilbake fra et besok på et tysk Tel.thospi-
tal i Russland, har bragt medseg en neutral beretning cm hvorledes forbel-
dene virkelig er på ostfronten. Ingen av oss, sa en av legene, trodde
forhold kunne eppstå. Det var utrolig mangel på kirurgiske instru.menter og
mange amputnsjoner og operasjoner måtte utføres under de vanskeligstf; fcrele
En annen lege sa at det ikke var noe som lignet legekunst ved det arbedet
som ble utfort ved de tyske.felthospitaler.e

Inatt gikk britiske bombefly på ny til argrep mot Bremen og EmMen, og
andre mål i nordvest TySkland ble agså angrepet.- I dagslys igår bombet ,.14L
tiske fly tyske skip i en havn På Kanal-dyene, Militære mål i nord Frank-
rike ble også angrepet. 3 britiske fly savnes fra natt-angrepeoe og ingen
fra angrepene i dagslys. Det blir meldt at Hitler har beordret enmå, flere
endervannsbåter tifi Middelhavet. Denne besluttning som er imot tysi.e fiAte
eksperters råd, er et nytt vågesPill fra Hitlers side, Han er blitt drevot
til det, delvis i håp om å redusere senkningen av aksemaktenos daesyninge-

kip til Libya, delvis fordi han innser at hans anstrengelser for å bleg:
flommen av forsyninger sver Atlanterhavet glipper mer og mer,

LIBYA: I Syrenaika er det nå ingen tyskere eller italienere igjen,
en de tyske styrkene ost for El Agheila, der Rommel forsoker å Jeete sog

-otverge. Kommunikeet fra Kairo idag sier at det ikke er noen forandreg.
» tillingen ved El Agheila. De fientlige styrker i Halfaya overga seg eelie
eelseslost. En mengde kanoner av alle kaliber ble utlevert i uskned
ned mengder av annet krigsmateriell som tyskerne og italienerne hadde sar_
scmmen der. En engelsk krigskorrespondent sier at tyskerne er så
n t de ikke orkeb å gå mer enn 3 km. Det var tyclelig at de var helt på iuL -
ne. - Et britisk entreprenorfirma undertegnet i den uken som gikk en v4ele
erbeidskontrakt for det tyrkiske arbeidsdepå rtement. De skal bla. byege
en molo som cr stor nok til de aller.største skip i hnvna i AlexaLdretta,
o,2" skal også utføre en del andre havneforbedringer.

STILLEHAVET% I Malaya er britiske og imperiale tropper i kamp msd japer
ke tropper i Denmak-avsnittet (?) 175,km. fra Singapore. På den vestlige
del av fronten, i området rundt elva Muar har japanerne ikke gått noe
framover etter at de gikk over elva. Ellers blir det meldt om oket brilek
luftaktivitet i malaya. Japanske luftangrep-mot Singapore oker, Igår hedoc
byen 3 luftangrep. 3 fientlige fly ble skutt ned. Idag har fientlige fly
igjen gått til angrep på Singapore. De kom i kamp med britiske jagere. son
odela 2 av dem, mens 5 andre sannsynligvis ble odelagt og 2 andre tle .Seradet.
En britisk jager gikk tapt. En amerikansk undervannsbåt har gått ihn i a-
panske farvann og senket 3 japanske handelsskip til like utenfor Tokiebdkta.

disso er ialt 27 japanske skip senket ay den amerikanske marine i ose,
På Filipinene har japanerne satt igang et kraftig angrep mot den emer4kansk-
stillingen ovenfor Manilla. De har satt-inn fly og sterkt artilleri, I Kena
ber general Chlan Kai Shjekks fortroppet gått over en elv 12o km, nord for

•

Sha. De forfolger de japanske tropper som ble slått på 4
Shian Sha..

eer,,
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e fra_midt-østeng144„elloldbr-gfleregen--
k(gtheturgos det antall fanger som çr aya IC)e tyske
bciater ser til 2,000 offlurer og soldater, mensgtaadet på dc italicnske
f=1:r rioE under 30000. Man er ennå bpptatt med teIle f8ngcr,

cv ftcl-'enskegeneraler som nåtr i briternee hender har nådd 79,
I JW 1= -o'nel-te oprasjonor som førte til erobringen avgBardta, Solum Qg
Ialtagn„ siL: dot britiSke kommunikeet, er tgeddet påAy'ske. og 1.tallenEE0
Ithgeg na bortimot 14.000. De britiske tap julder disse kaMPene cr mind:e
om loD drcpte o5r, 400 sårede, Det britiske kommunikeet sier videre at
gbunhen til Qt disse operaSjoner forlsp s# heldig; vargdet nære samarbEg,
hell g mggthen og flyvåpenet som rettet et kæaftig og vedvarende angrou
na do feeentIist stillinger, og dermed:sjordevolen klar for dc bratisJge
-tonks oE infanteriet. Kommunikoct siMr videre-egt det var en-del patruljc-•
rl-eksom'egt, men drigen forandringer i stillingen (3ttor El'Agnella, Fcs
a lettc pakjenaingen På sine motorkjøretoyer, forsøker tyskerne å lend-
cegate Inrsyninger og forsteækninger i ævsidesliggende-bukter langs kystan
ost fgh El gebella, En høy britisk offiser æom bicttopt er kommet tilbake
f-gg ::s2ggag han sitt Oppmuntrende opplgsninger OM cya og forsvarsverkone
ler, Tgocncho og befolkningen Setter a1t .1nn på gjøre forholiene på
La så scm mulig. Siden de tyske bembeangæepene er blitt stådgg
voldocmgerc, Er innbyggerne på Malta full,t -klat over at større Provelecn
venter deå I fremtiden,, men de ser. dem rolig 1 mote. •

Hitler har ikke bere å grele opp med-splid' i den tyake. Ocarine, men 0sed
rei Icn darligga and-b1andt de 1talicnake mar1neoffiserer: For eT, -3ng2 9p
blir Icnctatt mot Malta, krbver han-at tyske mar1neoffiscrer skal ha kom-
T1[:.n.2oc0 over de itallenskegkrigsskip, sler en melding fra Madrid, I mea-
Comelach sks1 tyske offisorcr være satt•ombord på destroyere bg undertanna-
bter e E-tddelhavet, fra tySke skip sgm nå ligger opplagt.

Rn ny ngegenekomst er kommet i stand.mellbm-Storbritania og Ettop,8,
Etter ceb får keiser Heile-SelassijoåfliuLlAtgliOrredemne-oVerglsnd-et,

iLLE.E -72:---Ær -ititive'trOpper.son -l_Llepet.langs;nordgrenen av staten
trE på molaya, har trukket scg tilbekegsydOVer. I Gemasavsnittet har,

...po adernc trchgt Isjennom til et punkt som ligger 16o km,.fra• Singaporcyc,
ga frunten

'he 1.?gogs kysten har det japansprg
esset fortsattg Mcolanthars

J:enpci- harstansct den japanske offcnsiv på Filipinene. I krigs1cportg--
'Ln'tet blir det Iremhevet det mot cggierIkampånd- som troppene undcr Mc,
rt-,,urs koocando har lagt for dagen. -

Sendes og mendag ble 125 personcr arrestert 1.0slo og nærmeste omegng
landt dc mcst kjente er den tddligere formahn 1 K.K.S. Smith-Housksn,

ggl var formann i K,N,S. til 1939, da Kronprins olav overtok hvervet,
tgun-i for errestasjonen av SmIth-Housken'oPpg1S at han-er en 3v

kongefamtlion, En annen venn av Kronprins Olav.som er blitt arrestel t
• Fecrth kultfeldt, sonn av tn av eierne av "Åftenposten",' .Flere unge

utter hvis fedrc er offiserer 1 den norske hær• 1 England cr også blittg•
-:-festert, I cølo blir det sagt at Terbeven har fått fullmakt fra Ser:Liil

gtt å orredte-c alle menn mellom 17 og 6o år, som har slektninger frc
.,c delter i grigen mot Tyskland. Aksjonen mot offl-serene omfattor

-ifiscrer av kvstartileriet, som lå -unde:r sjøforsvaret. Så vidt Den ve.t
cr det bru 25 kepteiner og løytnanter og 4-5 av høyere grader i kystertile
Teriet scm cr igjen i Norge: De sisto errestasjohene har vakt raserl over
hnle.lgndet, cs hatet mot tyskerne er større enn noen sinne. Hele dhn s1s-
te eksjondn står for folkets rettsfølelse som.en krenkelse av alle lover:
og resler for krig og okkupasjon,

vVv ---
LONALT: Vegg flyangrepet på Sola for ca. 14 dage siden ble maskinhallen
eg cn Ecngar med 16 fly odelagt, og ca. 7o tyskere ble drent,

vvv
Disponent Riddervold 1 "Aftenposten" ble arrestert sist lordag,

Avison fegtsetter  å  komme hver dag med nyheter fra England og Sverige,
vt ber vatec lcsere sprp nyhetene mest mul1g blandt norske, NEVN ArbRI

PI-gBII"DELSL MED AVISEN.
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