Marne

H A L V
hORDON

Arg. H'4.1

RUSSLARD: Det går flott L Rusaland. I lepet av det de gnet com end
morges, ble det skutt ned hele 125 typke fly, og i le pet av den s Wbe ukel%
er 294 fly ødelagt. På Miatfronten
er 4.0 000 t:jskaro diepir,
de 12 dager
som endte sist lørdag. General Timoschemko k‘zr hatt
eu
å Donetzbekkenet, men en vet lite om hvor frontliejen går0
Y.:1- -k.-.Yrentener
kampene blussot opp igjen, og de tyske tapene er
b strje
enn i de første vintermanedene„
Fra LIBYA er det lite nytt, men det er framleis briterne som har offensiven
inno -T- låndet. Ute ved kysten veksler anErcr.one, men fronten er omtrent
uføraneret vest for Gazala og noraost for Li
og
TYCF=D:
Over 5oo allierte fy
mg.rep igår natt militære mål
i dcc
og i Rordvest-Tysk2åmd.
Flyfabrikker
i Gonvillier
Le Havre cH ïln
ble
bombet,
og br
5 av flyene er ikke vendt tilbake. Det ble
on nye innskrinknimør
i matrasjoneringen
i Tyskland. Blandt anmet blo poteter sterkt rasjonert,
ENGLARD: Det er nå 1 år siden tyske bombefly uten varsel forvandlet hoved-ien
i Jugesi2via,
Beograd til en r:57konde ruinhaug, Innenriksministor
Herbert Morrison talte i den anledning i London idag og sa, at alt hva de
tysko bombeflyone hadde utrettet skulle hevnes, og at britiske og amerikans
ke bombefly na i disse dager er begynt mod bombing i større stil av do fleste store industrikyene
i Tyskland. Sir James Grigg, den engelske krigsminister, uttalte i en tale i Cardiff igår, at han hadde tenkt å knytte de
engelske vitenskapsmenn
ennå tettere til arbeidet med å konstruere nye
våpner og krigsmaskiner.
Fra London meldes at tyskerne av alle krefter prever
Mannerheim til å gå mcd på
la de finske soldatene være stettropper i et angrep i storre stil mot Murmansk, England nordligste
forsyningshavn i Russland, Idag, den G.anril, er det 25 år siden U.S.A. gikk med i
don forrigo verdenskrig.
En vet hva dette betydde for de allierte dengang.
Men nå i denne krigen betyr Amerikas hjelp enormt meget mere. Wilson'd U.S.
A. rådet ved inrgangen i den forrige krigen over 55 fly, oE det fantes ikke
en skikkelig flyplass i statene, Få hur Reosevelt's
Amerika tusenvis av
fly, og hver måned blir det laget nesten 4000 nye. Hver dag letter 25 amerikanske fly fra Canada med kurs for England. Det er 4-motors flyvenae fest
ninger og det er lettere2-motors
fly. Roosovelt's
Amerika produserer ea. 8
millioner tonn skip om året, og 1 skip går av stabelen hver dag. Det skal
mere til å knuse denne produksjonsmaskinen
enn Hitler trer:

å få

å

ØSTEN: Japaneke flystridskrefter
led sitt største nederlag hittil under den
no krigen under et angrep på Colombo på Ceylon. Av de angripende 75 fly ble
57 ødelagt eller skadet, og det er tvilsomt om mer enn 25 av angriperne
vendte tilbake. Fra Ny-Guinea og R- Britannia er det intet nytt. De nederlandske fersvarcre på Berneo, Celetes og Sumatra har og hatt.det rolig i
det siste. I Irrawaddy-dalen
innskrenker meldingene
seg t4.l å omtale livlig flyaktivitet.
I Sittangdalen
kjempes dct like nora for Toungoo, melder
et kinesiske kommunike. Toungoo ble inntatt for fire dagor siden, ettor 12
dagers hnra kamp. Inntagelsen kostet japanerne 37eo mann og en mengde materiell. Pa Bataan-halvsya
har general Wainwright's
tropper slått tilbake
et japansk landEangsførsok
på nordsiden av halveya.
??:8
Unge hirdgutter blir na sendt til Tyskland for å gjennengå et kursus i alleslags pinselsmetoder.
Kursone er ganske kerte,- det later til at guttene
er lærenemme på dette området,- og mange er alt kommet hjem igjen for å
utøve sine kunster 24 sino egne landsMenn. Vi minner om typer som Thorhusi
Halse, Toftegard og rød. Dønnun,—Scninr
on av de verste nazister som gar
Gestapo tilhånde, var ivrig pinsevenn tidligere, men nå har kan kastet sin
religiese maske cE gått inn for alvor med sitt egentlie
håndverk, bøddelhånavArket. Den vcrute av den allesammen er imidlertid sjefen for det hemmelige!RS-politil
Gard Holtskog. Hans metoder kan ikke beskrives.

