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Sendingen begynte med at biskopenes brev av 24. februar ble siteret e :en
helhet. Det ble likeledes meldt at alle kirker utenfor tiorge og alle
ske skip førstkommende søddag i gudstjenesten vil be  for  den norske
og eko1e. Alle reardmenn utenfor Norge vil den dag møtes i tankene e tek-
nemmelighet mot kirkens eg skolens menn.
østfronten. Russerne er nå i gang med to store o.eringningsslag, nemlie ved
Staraja Russa og ved Orel. Den russiske generalen i Oreldietriktet fee-
langte at tyskerne nkulde overgi byen, nen tyskerne nektet å everge esE og
et nytt tilintetgjørelsesslac er nå begynt. To tyske divisjoner er
fast i byen. Ved Staraja Rusna har russerne ført fram nye styrkers CEee
tyskerne sender reservetropper fra de baltiske land. Det russieke eee-
våpen hamrer des på de innesluttede tynkere, og en gjør regninc med ee
36.000 av de 50.000 allerede er drept. Ved Leningrad har russerne
igjennom de tyske forsvarslinjer på to steder. Denne utvikling har veke
atskillig ongstelme i Finnland. På Krim har tusserne brutt igjennon ee
tyske stillineer rundt Sevantopol og inntatt et viktic høydedrag. Rese±e:e
ke reserver etår nå klar til kamp. 1 mill. kavallerister skal settes inn
i kampene under snølesningen når det metoriserte våpen ikke kan brukee.
Det fjerne  østen. Stillingen på Java oe Burna betegnes som kritisk.
tross for overmakten har nederlenderne på. Jeva Rjort hårdnakket motetand.
Men japanerne rykker stadig fram og Batavia er nå truet fra to sider.
Det allierte flyvåpen konsentrerer sin virksomhet mot japaneke flyplassers
10 japanske fly er skutt ned og antagelig 6 til, oc Z alvorlic skddet.
Fra Burma meldes at japanerne nå er gått ever elva Sittang eg står 100
km fra Rangoon. Britieke fly hanrer løs på de japaneke tropper og volder
stor skade. Det meldes at ukjente fly har ancrepet lareusøya i nærheten av
øya  Wake. Japanerne innrømmer at det ble gjort etor skade ved angrepet.
På Pillippinerne fortsetter UeArthure flyvåpen sin virksomhet.
Libya. Det er få nyheter fra Libya. Dagene konnunike melder ofl trefninger
mellom britiske og fiendtlige patreljer. Eritiske mobile kolenner har
tvunget endel akeetropper til å trekke see tilbake.

- Flere tusen amerikanske soldater kOm i dag fra :ordirland til London
hvor de fikk en hjertelig mottagelse. Det nom vakte sterst begeietrine var
endel ganske små stridsvegner som betegnes eom Amerikas bidrag til den mo-
derne krigsførsel. - En stor del av Storbritannias flyprodelesjon feregår
nå under jorden, idet eamle gruper og steinhuggerier er omdannet ti] fly-
fabrikker som allerede går for full drift. Diese fabrikker kan ikk0 ceep-
dages fra luften.

I Storbritannia er det nå satt igang undersøkelser av alle offieerer
på 45 år cg derover for å bringe på det rene om de er istand til å t=ile
de legenlice påkjenninger son tenoderne krig er.

Fra Amerika meldes at verden snart vil se oppeiktsvekkende reeeltater
av de etore skipenybyggineer. -J.Tå blir ett skip ferdig annen hver dae eg
innen få måneder vil 3 skip bli ferdig annenhver dae. innen åreee ut-
dag vil nybyggingen øke til 4 ekip daglig. I Anerika er en nå gatt
premiering aV arbeidsytelser, kåledes at både fabrikkledelsen og de enkel-
te arbeidere blir premiert for ee beste resultater. På denne måten ve •
alle bli personlig intereesert i å yte sitt beste. I den anledning utta-
ler Times i dag at en ny ånd er blåst inn i de amerikanske krigstiltak. •

- I anledning av angrepet på Renaultfabrikkene har V iehyregjeringen
måttet medgi at ikke en eneste bombe ble kaetet mot and_re eteder enn
fabrikkenes område. Store deler av fabrikene ligger i ruiner og andegget
er i det hele skadet elik at det betyr et alvorliE avbrekk i den tyske
krigsindustri. Det gjøres fra Londen oppmerksom på at man der har sagt
fra for flere måneder siden at franske fabrikker som arbeider for tysker-
ne ville bli bombet.


