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RUS3LA3TD: i o. ct tysk transnortskiø er blit t  øenLe i Barentchevet av alli-
erte fly. Det kraftige miCe-gece- utfalJe- er ennå ikke
kjent, På no?d1rucm—n har rns-ceLe ntyrken ra '..re steder sIJLb seg gjenne:
de k:yske linjer og tilføyd faceen sto:e  tar.  Leningradfronen er noe me:
enn nooe tvekere falt i de ti 1.k9rste dage:å, av a7-11. Sør fer -jasna og på
Kertsch-Ladvoa cr det frigmleis reftg3  C-::1021",  et store rusulske tropoekon-
tingenter er landsatt bak  de :Lrjer ved :jebasterel. ..c'eodosia 61(
overraskonde aneepet igår,  c);_c argnepot otore fervirileyer 1 de tyskt
planene for vårckn;Tensive:., eøm n1  c.t erb ul: er ya)z.erne$ utsa:_,11 skulle komme,
:ordvent for moskva, på eyskere drept-i lonet av de
sistc t na dager. I løpet av ears er C.yoke fly tildntetgjert.

njempes framleis cgr-ceet eø,sela, e•neldingene fra Kairo inn-
skrenho» ' Inee1de om iufLk eg - cdenent av tysk-italienske
flyoles ne7.  LL:eie  I  ; men dagen f21 ble 9 tyske
fly skut:, ::kadut,

DE.2  riciEnD-..; d:nnøjon i kan i.y Cuinea or Zy Britannia
pa grunn arj. Cr tegvrt - - - ikke er det blitt noe
av annrepet p:  r.. pa.  av do sexe  eaTi som den første invasjons-
flåten.led. _:;ere slageb sem gikk for ecg r,nd for Australia tapte ja-
panunne 4 krs. ce og en men.gde andre klignskip, .feruten et stort antall fl3;
og hjelpeskin. De ainierte er ne2. overle nLe  Lade når det gjelder fly- og sjø-
stridekrefter i dette farvann, mens japanenne enn;, er overlegne tillands på
Ny Det ville være vanskelig for japanerne, og sikkert ukdokt om de
angrep båd-e Australla og-Infita på eu ng. Det-~r~aig gjøæ siit1Laninne-1  
vauskejir for jaeanerne er de lnønge torbinnelseslinjer. Bet ser nå ut som on
de har bestegt ceg ^for å snçr i Lnlia. Ltore japannke sjøstridskrefter son
befinnor scg i den dengalske bukt Far tddføyd de allierte skipsstyrker sto-
re tan. Do til gjenejeli;  tetlagt fanfastisk mange japanske fly
i de bainmefaryann, Bare jinder angrepet; på Colombo på Oeylon mistet japaner-
ne 57 ily. I Eur:flagjør japanerne alt dc kan for å fa tatt landet for regn-
tiden setter inu on 4-5 uker, Under et alliert angrep på Koepang på flmor
ble 1 janansk krigsskio satt i brand, ng mange jae.erfly, en vet ikke tallet,
ødelagt..

EURODA: Det cr bY_tt foratatt en omdanning av Vichyregjeringen i retning av
WS -k:i;no, baval blitt utneignt til vise.7-3tatsminister, og han er som bekjer
Frankrikes quislinG. Den amerikanske regjering har sendt ut en erklæring
hvori det Leter at de bare anerkjenner den rett som dct fbr onske folk Lar.
Den 9.april kom det rosende presceuttalelser fra Lele den frie verden.Jonr-
nal de Geneve skriver bl.a:" hvert nytt skritt fra quisiings side møtes av
nordmennene m_ed en kald og hårdnakket motstand, en motstand som tiltar i st;)
rke for bver dag." De svenske biskopor og proster Lar flere søndager tedt
for sine urnke kollegur i do svenske kirkene. Den britiske finansminister
Oorlysto i  øieø  Undgetttale flar at Storbritannia d de koanende 12 maneder
vil brke ever 5floo milliener pund. Dette er mer enn 5.gangen så meget som
bud•ettet fon året før krigsutbruddet. Sjelen for don amerikanske genepal-
stab skal imorgen, før han drar tilbake tdl USA, ha en konfranse med de all
regjeringer i London, om,hvor stor aktiv støtte de alliorte kan vente fra de
undertrykte men ukuolige folk under en eventuell krigsførsel, Genoral Mar-
shalls Lesok gjelder som bekjent avgjørelsen av den kommende tids krigsfor-
sol. 1 korvettnom er blitt brukt i konvoitjeneste har ialt hittil fort 16oc
skin i 52 konvoier over Atlanterhavet, utenat et eneste av skipeno er komme±
til-ska(a. Kr.-:vetten Lar ennå ikke truffet en av de "mange Ltyske ubåter,so n
Gjør farvan r ene usikr-g, - La oss gå med på at ubåtene er larligo, det or de
av oppfinnelso, men at tyskerne har mange i Atlanterhavet, betviler vi.
Lanefredag ble 50 av Grinifangene sendt til Tyskland.

" Brodre, - de kuer aldri oss " -


