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LuftkriE6w,
Luftfartsminister 4rhia1d
ga on.,9dag
en redegjørelse
•fcr luftkrigen'met
aksemaktene.
F1yangrepet
mct
Essen
den 5. mars er deit kraft„igste
sm har vært rettet
mot den
tyske
krigsiiidtnt.
Ved Kru.kTverkene
ble 1.10 puukter
rammet 2V
bomber.
Elektrisitetsverkat
likk
en fulltreffer.
Av et areal
pa
øue1agt.
I
Wilhelmshafen
er
470
punkter
rammet
1.800-nal
er 75
ar bombr,
Karlsruhe
1.530 punkter,
i Køln 2. 1400 punkturå
• 31.Lc,enjanuar
har det britiske
fijvapen
k
1Ci.c(5o tonn bombur
over Tyskland,
de.mv 4.coo
1 de siste
10 dagene.
Ved flyanz;repene
Torino
er 70 fabrikker
utslettet.
Under f1yanrupene
ha.r
.11teue Llistet
YO jagure
og skutz
ned 61..25fly.
Tyskerno
har nå
•:,lvdelen
av ;'ngerstyrken
sin stsjonert
i vost.
1/4 ur ved
og rusten
er ferdelt
over de øvrige
fronter.
SLdel•
-fr_•milarsjen
ved el Alumein
har b-.itene
tapt
345 fly og skutt
ned
iuta.ta har skutt
ued 743 f1„ og tapt
342.Alandag'skjøt
to norske
fly ned to tyske
over
:In[Jen.
Pritiske
fly la miner
i fiondtlige
fcrvann.
fly gikk
tyske
fly ble skutt
ned over Eng1and.
1 tysk fly Drøvde
JE sug fram-over
til
LoLdon,
men b1e tvunget
vekk.
Np,tt
irsdag
angrep
sterke
styrker
britiske
bombefly
Ntrnbe:rg.
7
ritLske
fly gikk tapt.
1 tysk
ily ble skuut
ned. Under anreIsjolier
ovur vest-Tysk1axid
st.,:ttu
britisku
fly pa en f1veskadre,
fly ble skutt
nud.
fly gik'c tapt'.
7 brItiske
1\letz
cnscag var MUnchus utsatt
for et voldscmt
angr:p
cv britiske
k)mbefly.
11 fly savros.
Samtidig
blu nordog vust-Tysklend
Det ver det 13. døgn fer storengrep
pa lysk1rnd.
W5t2
21y b1u sKutt
nud over jng1and.
Natt til
iredag
angreb
trlAi,sku
fly vest-og
nord-Tysk1al.åd.
Stuttgart
vur Juovedma1e.
konst:ftert
store
skader.
li britiske
fly gikk
d4>g, ble.11
tysko
ily
skut5
ned over Englend.
Norski: fly
siø
1 ob sunrisynligvis
ned 5, skcdet
Irgen
ogsa 4 a.ndre.
norsku
ikk tabt.
Rouen her vært uts-,tt
io
et voldsomt
angrep
av
Lzerikr-Inske fly.
ihLna onsd-13 bre.ite
det i St. Nizaire.
2yskerno
hc,r eval ruert
uba.thvne'a
og vil
ogsa la fleru
andr,
vilytiRe
k-%
-r
antrhavebywr
evakuere.
_3L'Afrenten:
_

Uken som gikk har brakt
russF.:rne
tilbakegang
og fr=gang.i
nord og pa midtfrontun.
Ved Ilmensjøeh
de hårdu kampene mod russisk
framgang.
Mcndag blu
det'neldt a det viktigu
bunktet
Syvtjevskn
pa vustsiden
aT
orobret.
Tirsdilg
)N4., el
kom melding
om at byen Titsjuvska
aN, russerno,
8.000 tyskere
falt,
og dor blu tatt
mango
fane--.ro64ve
materiu11.
liest
for Lgow ble en hel tysk
avduling
u-åryd.
har lykkes
russerne
a komme over Lowatelven.
30
f.c#11åaum
or byc:n.Tumliovo
urobret.
Videru
er nord

- 2 for Vjasma bye.w.)Vjc,/i o6 Isnkolio ,:xvb~. 1 lysma Die det tatt
mye materiell, og den rusisk
frammR.rsjen
vsttor.
Z-sken'e
trekkur seg ikku frivillig tilb,eku som de vi gi det utseende
av. De russisku erebringene,er forutatt-etue.r hårde kamper. Peu
er omfattende gueri1ekampur vod Vit1,sk. ved Crul c;,.r
dut fortsatt hårde kamper. ua dei russiske
sørfront
har varbløyten
bevirket
et tydellig
ti1bak1ag.
har mattet
oppgi 8
Fusserne
byer, bl.a. Krematerskala og Krasnoa9e1.
Dur ur sv,3re
•kamper
ved Charkow l., og tyeUxne setc3r mye irh rå å gjenerebre
dunne
12 infauteridivisjoner
oc 13
byu. 25 divisjeneriavs.
deltar fra tysk side. Rilbserne har slåtu aLgrepenu
tilbake med store tyskle tap. 1)e her satt
felk inn i kamren
dn bjen. ,Uagut s4.ke,ri styrice, n.1 fredac
var dut lykkes
russerne
ti1bakevise al10 tyske forsk )a.0
,-omme over Donetz.
Cgsa
Y:;,,SZ for Restow er tyskernu slått tilbake. Til onsdag hadae au
ysk augrupene kcstut dem 2G'.0e0 ia1n.u., 195 fly, 650 tanks o:t.;
1.o0
1astbi1er
:idtstan:

2ttk,rsitt mislykte
framstøt
mot den 8. arme
„-f:rrige
hulg måbte Rommel trekke seg tilbake.
Tyskurne
tanks.
Det tyske tilbakutegut fortsetter
mot oason Haluf.
8, arme haf ellsrs
på der tunisiske
sørfront gjennomfgrt
onfatu_Lde
av Murethlinjeu.
Franske
styrker
har
.robrethe
Tozeur. Ï midt-Tunis har de alliertu erobrei;
som det ueen dager var voldsomme kamper
;:rudagblu dut melat om utstrakt
patru1jevirsomnet
på
midt:.'.. ten.
I .tordemrådut
prvvde
tyskurnu
s.g i begynrLeisen av
med 2t framstøt
mot
anner,,
mun ble vist tilbaku.
U;er
fancer
ble.tatt.
I d-tte
avsnit•Get
har tyskernu miste.t
3 tyskJ a],grep sener- ps. nordfrontun ble samtlso
12C tanks.
av den 1. armu wed tyskJ
tap.
EnEulsku
betugner
stillingen
i Ta.ais som mu6ut gunstig.
er 1,,Iligh.eter
for at laneut
kan. bli slarut
to, og stil1inge1
aksotroppune i sbr vil
da bli m;F,et prukær. For-:vrig er
fly har
-,LI:fp=asnen
vud Tuflie og a.Lidremel ai rept. Alli2rte
bmbet
PaIerme
og Agregentc.
Under flyaktivituten i Tunisområdet
mnO,ag skjøt briteno
ned 17 aks'uf1j g skadut 22 2. 2n britLSk
f1esLadre •bserverte i midde1havet en fie.atlig konvoi og
c;ikk sUraks til angrup. 2 skip ble sunkyet,
sutt i brann og
-'bratt i syrkefurdig tilstand. Ingen britiske fly bikk tapt.
L. erd:
I Kanalen
anbrup
britiske motortorpedobater
Lonvol vod den hol1andske kyst og senkut
1 lastebau,
1
lastebat.
og 1 mindre
-kor,voartøy
3 franskmenL, 8 polakkur og 17 nordmenn er
`.:1,ore:
for tapper innsats i Nordatlarterun.
soldatur
drept ved håndI Lyon ur 29 tyske
raii.atkssting
mot d-rus
beliger. Der er tatt
manbe b isler. I
mot bygningur
som tyskernu
bor
Gjerni; ilero
anrop
er
rasert
som
represalIer
7 polske landsbyr
mlristc;r
biJmb

2r,16%
iCi3

Sumner
til

Wells mottok
konferanse.
- Lt

ermt

mandag

i kmurika

ikku til
at
om 6 r„.-Tk

utenrikstyske

fly

••

Ni.rhutune

lørdaj-Lo,fp-rsplidaisi.
.
.tssen"b
-re; aL.rLptc av britiske bombefly natt
til 1rda6, Dette aL.6repet var el'LLa
kraftiLere unn dut ferri6u.
Jærlig
6ikk dot utow r Kruppverkene.
nyfeto
fra det forrige
an6rep
visto
at halvd:elen
av fabrikkene
var ødelagt,
,Denne gangun
blo rusten
ødelact.
23 fly Likk ta_pt. Natt til
søndag ble det
la• ;t ut miner i fiedt1ie
farvann. 3 fly savnes, Lordag var
fly over En.E;la:-Ld. 1 fly ble skutt
ned. Sr•,;ndag var
dut 25 tyalw
6 tyske
fly ovur En.6land.
3 blu skutt
ned,
la santligo
fronter
i Tunis blir
det bare meidt
om patruljovirksonhet.
Montgpmery
uttalte
i den britiske
kringkastin6
at dut
blir
truffet
store
forberudelsur
til
det
store
slag
i Afrika.
Liraa6
ble dokkone
i r2uhis angrepot
av 1,ritiske
fly.
11 tyske
-±ay ble )2dela6t.
3 britiske
fly savnes.
;.-.1ilLag olu 4 tyske
fly skutt
ned over l'unisonradet.
1 britisk
ily- saves. Fly fra Malta har be•.
bet 0b senkot 2 tankbåter
utuLfor icilia. lna
fly gi1.
7j( tapt.
Masseanbropene
not Charkow fortsetter.
Kampue
sies
a være pa det h-.3yestu.
Hittil er alle
angrep
mot byen
avvist.
Lngrupene
blir
vosentlig
rettet fra vest
o s;)r. Et eLLkelt
fra nord blo hurti6 slatt
tilbake.
Tyskerne
settur
stadig
uthvilte
styrker
in
i kanpun.
Do sotter
også store
flystyrkor
46 tyske
tanks
ble
aelat lørda6. Pa midt.froi:tonfortsettr
russisl;
fra,.an6.
Ved Vjasma ialt
9.000
tyskore. Fra Vjasria
eker russerne fran bade vest 06 sør for bye.11. I sr er 8 lands-12-u:tatt.
Smolnsk
oe eLe truet,
likouns
Brjansk
lun6re sr,
for Orel. I en oversikt ovur t:7skernes framford i
ble opplyst
at
Rostow er 18-20.000 sivilpersoner dreT)t
torror.
En stor
Cul av kulttri.di.:Lnes:,:eikene
e6 du st-rre by6
deriblant raLbuset. I Vjas(ia cr forholdene do samme,
ble sivile
jut
irej.i
ki;J:e son var undeminort.
Ved Savojuva
i JLlslevi
raser
hoftise
kamper
nLare aksetroppene ol; juoslavisko
friskarer. Disse
har påf-Jrt
en
store tap og tatt store
lasre
av vapen
son bytte.
tyske
adniraler
son ur avskjediLot
novnes
22,zs
Bhri o Dentz.
I alt
er `"/ adniraier
avskjediget og dulvis
nmeattct nud nya folk.
Minesveiceren"Harstd"
er
tt tapt i kamp.
I Stavancur
er det stor
avgang
av NS-medlemmer
stor splid. Propagandaluder
Eckhoff
or 64tt av.
På Tærdalszvron ur det opprettet
fan6oluirer
tyske desertzrer.
Quislihs truet i sitt siste opprop Led. crunn--__Tunsr)aragraf 25. Denne lyd.er "Kongen har Lwyosto befaling
vt rikots land/oL sjmakt. Den na ikke forJkos uller forminskes
n. Etortinguts santykke. Den na ikke overlates i freLinude
t
tenestu, ol; iLgen
overfall na iinidras i riket uten
•
troppur sor ikku
orirts
santykko.
Landvernet
o
u øvriu-3
1
hu:trugnes na alcLi, uten Stortinets
sanikes utunfor rikets 6runser." I paraLraf 26, f;rste ledd,
st-år
"Kouu.)1-1 har rett t;i1a samIpeJikalletropper, begynno
forsvar og slutto frud, mnn.ga og opphovu forbur,d,
sundu
ri.teta
gosandtr." Klarere iUiu
ikke
iislin ha sagt
de
son
dro v•sstover
L,jordo sih plikt
lv,
•
Iove
>'` >4-3t(1.
...-

