
U. B.  BERGEN
Ms.  /4//. 8`

4104 2.drg,
21.april 1942.

re7  forFt til '2-- .1  rA I o r t fr,-; t:1
cs;11 ' 11 v  1ot  ilo--e 'v c ktie: n .t 13 p't s r Uiti o, .liicrtc

dere. Sa ta1ene gjeldt stretegiske spørsmål og da general Marchal i gårvendte tilbake til De Forbnto Steter sammon med Hopkins uttalte han et dedrøftt situesjonen ever hele varlcn. Don amorikanske generelatab-sJef le ikke skjul p.ftst Tysklend iallfall nå må regno med trussolen om enbritisk-amorikansk offensiv på en ny front. Generalen opplyste at tusenviav emerikansko tropper vil komme til Storbritannia og vil delta 1. lignendeoper sJoner som stren,'hor-one i St.rTazoirc og an're stoer, Lt fullt opp-sett =1›erps cr un-er atl.:rnnele; f-r elik  krigsførsel. Amerikencrnrder leseuton flystyrker som vil bli stasJonert over hele landet. Storbrit-tanniu er allerede nå i stand til å sende 3oo bombefly over Tyskland om nat-ten og opp til  600  jeerfly p takt i d'sslys over okkuperte land. De ForenteStatLr er nå så sterko i luften et det vil bli mulig å holde flyvirksomhetenoppe over Ty ekland og de okkuperte lend både dag og nstt. Allerede nå kom-mer -eet opp til 25 amerikenske bombef-Ly om dagen til Storbritannia,r)ET FJ.FeENE ØSTEYEt J pansk kommunike sier i. dag et  de  flyene som bom-bct Tokio på lørdag kom fra 3 hengarskiå som var beskyttet av krigsskip,Ettor at flyene forlot heng:rskipone, sette de  emerikanske  krigsskip  kursøstover iTJen, mens flyere floy  ve3tover  for å bombe Toklo og andro byer,En fre ChungKin i ettermidle.g.forteller at flyene  er  komrat velber-get fram til sitt bestc-melsessted i Kina. - I går gikk det,også flere fly-alermer over store områder ev Jopan. Tokio innrømmer st  en  del fabrikkerher brent ned og en japet;sk merUng sier at angrepet  på lørdag  ver konsen-trert eot forstedenc, 'ot hr hcr et storsteparten av flyfabrikkene,
'eilitc?ren1 '-ene Foruten Tokio ble 6 andre viktia industriecntra en-repot, ne17,1iT Goya s^- ar ins tredje  største by,  Kode SOMer ‹J,pens storste h vncby, Jokohe:a soar havnebyen for Tokio, Mekejano somer Japens nest sterste by og ziga og Jokaitchy.

I Burma har kinesiske tropper på Trawadifronten gjenerobret Tynaniang,sluttet seg til dc britisko avd,lingene som har holdt stan'l moten overlegen jpansk etyrke. Dette ble opplyst i et  kinesisk  kommunike idag,Kinembirne kom nedover fra norftsstlig retning og etter 2 dages hårdnakkedekemper slo de  2eg ‹,:lennon (le Jepenske styrkene eom .hu:Idde omringet de bri-tis*.e evdelinger,
Lmorikenske flyenlo festninger her i helgen på ny bombet på ,-,.nemanøyeneoe -_,Jort 2 ene,:rep mot 'okkone i Ren-I;oon. Amerikenske ftivillige flygere iBurme har ødelegt 17 j-penske fly til. Britiske bombefly I Burna hLr beskuttjep-nske troppess.Tilin r me-1, meinecvær om, h r engrepet Megwe ved iruwadi.RUSSLAND: Den 2o. tyske ce.':tebrieerte ivisJon har 13e:t, store ter pd Le-ninredfronten.  An lrc ovdelinoer som her hett store tap i dette avenitteter te ree.,imenter ny cn tysk SS-livisJon. I områ'et mellom Leningred og ov-ezorei her russerne rykl-et videre fr,=ver. Norl for Leningrad rykktr rysser-ne  fre,d'1 ,eles frsmover mot de finske tropper, Finnene hsr tapt tue_,nvis avmann i flere motan::,rep eom russerne her slått tilbake. - De russerne somforsvarcr Se'wstopel he r 1=-Jen ,Jort utfell mot tyskerne og ødelegt ty..skeblokkhus, forleP;nincr o, befestede stilliner. Dc  russiske kommunikeetfort,ller et, 14 tysl,c -fLy ble ødelect på lørdag, mens  5  russiske  fly gikktept.

Deces ko=unike; fre Keire sier at ldr1ig vær hindret ep,resJonenei Libya i adr 0  Terr_ee.eteret i Keiro viste  49  gr.Celsius, og det er det ver-eeste eprilvær som Leypt', her hett på menrre  år.
Over Melta var det i -år flere luftene;rep. Inntil i  går kveld  da dagenssterste angrep fredeles sto på ver 3 bombefly blitt skutt ned og 4 an'l,reaivonljm skelet,
I Jtrusolee ble leI i atr opplyst  effisielt at et  fientliR skip  so.1 an-takcli: var iteliensk n1 fredaR fyrti av nnen f. skudi, med små kenener moten l.nlsby pd ,eysten tv 2 1c3t1-na, -)otv r in_en offor eg ingen meteriellekadc
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I en tele i kringkestinr;en i  går kveld fertalte Petaln det franske folk
at fransk innen-  ee utenrikseelitikk ver  blitt lagt 1 hendene på Lev-11,
Hen ss  vJe'cre: Je- vil  se'eerbelle med Leval for Frankrikes gjenrcisnint;
sor4 jeg gjer-3e det i det tregiske øyeblikk da ulykkene  brøt inn  over oes.

Krin=ekastine.en 1 Pris opplyete 1 morges at en bombe  i går ble kestet
mot.Dertet, som er en av de neefrenestendeityskvennlige 1 Frenkrike
Deriet hellt ferdr.,;  i. let  ke 'unle tceter Rennes. Bomben eksploderte

orkestrrEt sfbret en menn.
v7v  „,-,

V1 gjengir :sjor Louie flestine;s militærkronikk som ble holdt i tilleg a's-
programmet lørdeg en 18. ls,:

Adolf  HitlEr  har aldri brukt så lang tld til å bestemme seg som hen gjør
1 år, Nezle'ten- vet namli ,t for qem gjelder det  nå  eller  aldri Irv-een
tviler ieldlert1 på at våreffensiven vil komme I. en eller annen form, og
at de allierte v11 måtte sette inn elle sine  krefter på alle  fronter, V1
her ikke  rtil å  sløøe  bort et eneste  minutt og vi her ikke  råd til å slo-
se  med våre våpen, Denne sommeren vil nemlig bll  en ild-prøve  for elle
demekratiske folk, Men,  .\T  -1,en styrken på. vår side at bek de redsler
eem de eil erin, e, ken vi skimte en krigssituesjon som
letir eer og mer oppmuntrEnde for  nes,  etterhvert som tiden går. Det ken
hende så, mye  I. diSse månedene at vi gjør  best  1 å  holde billedet klert
fre  forste stunl, Over hele kloden har de onde maktene som vi kjemper mot
sett inn alle sine krefter og stått ferdip: til å  gå  på. Ikke bare  1 Tysk-
leend, een også i de okkuperte 1'nd har Hitler  spent  alle krefter og  elle
nerver til bristcpunktet, Melverpen Luvel  os  elle hans medquislinger ever
hele kontinent:t er blitt dre-ekt til enda mer desperate forholdsresler enn
nocn 5Ing  for.  Millioner ev mennesker blir utsultet  og hundset,  pint og
drept for at lmen ting skel kunne bremso det nye store framstøtet,  Dette
gjelder ikke bere ekeemektcn,, det sjelder 1 like høy grad Japan.
Jepans styrke2 til  ls nds, til sjos og 1 luften  er  fordelt  over  et veldig

selv om lkke elle ev er i direkte kamp. Langs alle fronter har
fienden ropet sine styrker. Det cr ikke  lenger noen nøytrale  som de  kan
lokke med seg eller som de med noe-t storre fordel kan dolke 1 ryegen, De
her gpilt ut alle sine kort. Mot dette sttr den kjensgjerning at -tiet som
de forente wsjon er htttil hor ført frem på slagmerken bare er en  brokdel
av leres virkeiie styrke.  Det  her vært sagt  mange gange, men det eer
tas fordi det  cr dee ne  krlee s viktIgste  kjensgjerning. Våre  flender her
klert å  skape en  imponerende stor front,  men bak  fronten deres er  det  ikke
stort å finne som vi ikke allerede har mott på slagmarken, Men bak de
styrkene som de ellierte har sendt  1 felten,  står det veldige stretelske
reserver som stedig vokser, Bare i De Forente Stater, Canada oe Storbrt-
tannie står det nd  minst 6  mil. uthvilte tropper som allerede nå cr -cylt
utstyrt og. som til hosten vil vee?e vienet-t11  en  grad som er helt wjent
til nå, Regiment etter regiment, d'evisjon etter dIvisjon, armj etter arme,
Når det  gjelder  utstyr kan en br:ee nevne et de 6o.000 flyene  som president
Loosevelt love for i  år  nå Ikke lenger er  gjenstand for  noen som helst
tvil. Og tanks oe kenoner kommer til i en ustenseli:e o; veldig strom,
Tysksrnc står nå fere:lie til å åpne en ny offensiv på østfronten, Det ken
da være nyttig å semeenlieme forholdene som  de  ligger an 1 deR med de  for-
hold som ver de H1tler sette i. gens sitt angrep 22. juni I. fjer. Forskjel
lene er menge ioynefellende, Noen ev dem er til fordel for  tyskerne,
men elt i elt reiscr de ct mtlitært problem sodl vil sette større oz  ven-
åkell:ere krev  til tyskerne  enn invesjonen 1 fjor gjorde, Hltler hadde
neeli:  veldie forloler de han satte  fel ttoget i gang  1 fjor.  Det v3r
1Dre en dci av den russiske hær som stee'srdi7., til 5  te imot diviejonene hene
o= mcsteprten ev de russiske styrkene je:12"-ek dessuten meget sårbere stti-
linr ;er.  Den store kilen 1 re,c-k 1,  ?elcn  med hovedkverter 1 byen
14a1ystok ble freks, ovcril..c,av tyskerne ellerede i len forstc
(Fortsettes 1 neste nummer), ...e vVv
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