
Nyhetenc 8. mars 1943.
Tunis: Igår ettermiddag ble de tyske styrker som angrep fra Marethlinja
VirruSt til å trekke sig tilbake til stillinger nord og nordvest for
Medenine. 9 tyske fly skutt ned og 2o skadet. Ingen britiske' f ly savneS
32 , tyske tenks 5delagt, ingen britiske. Retirerende fiendtlige styrker
ble angrepet av britiske f1y.De mötte ingen Stuka flg under sine angrep
og ingen britiske fly sevnes. Rommel angrin7or nå av1/4.1cslende I. nord og
syd for å ikke bli fanget mellem 1. og 8. arme. Rommel og von Arnims
taktikk går ut på å dra tiden ut så lenge som mulig f-or å hindre at de •
allierte tropper kan settes inn i angrep på kontinentet. Amerlkanske
styrker holder på å omringe Gafsa. I et pass vest for Gafsa ble italien-
ske styrker revet opp og tilintetgjort. De få som oyerlevde angrepet ble
tatt til fange. På veien mellem Sicilia og Tunis ble italicnske skip
angrepet av flyvende festninger. 2 ganger, 1 skip skadet, 2 senket og 4satt i brann. 6 fly blev skutt ned. Bouget har  gjeninnsabt  de tjeneste-
mennene som blev avskediget av Vichyregjeringen. Videre har han ophevet
forbudet mot å lytte til  utenlundske  radiostasjoner.
Russland: Framgangen fortsetter mellem Ilmensjoen oE Ladoea. En by på
sydssden av Ilmensjöen er crobret. angrepet mot Vjasma fortsetter fra 8
kanter og byen er alvorlig truet av russerne etter  inntagelsen  av Gsjatsk
byen Sytsievka som ligger på jernbanelinjen mellem Rsjcv og Vjasma er
erobret, to russiske kolonner som rykker frem mot jcfnbanen Smolensk-
Vjasma i retning sydover fra Olenino, har crobret 6 befestede ste5er
og nærmer seg Nikitinka 12o km n.5. for Smolenek. Den russiske fremrykk-
ingen fortsetter etter inntagelsen av Scvsk som ligger vest for linjen
Kursk Orel. Jernbanen Kicv Briansk trucs. Heftige kamper pågår på
Bonetzfronten. S.V. for Voroschilovgrad ble tyske motangrep slått til-
bake. 12 tanks og en infateridlvisjon ödelagt. Vest for Rostov har
russerne Inntatt lo befestede stillingex.
Vestfronten: Britiske fly har utfört angrep på den hollandske kgst. 2
fly savnes. Dc norske flyvere har igjen utmerket sig vcd Kanalkysten.
De skj5t igår ned 2 tyske fly. 8 fly ble skutt ned oier Sjd Ehgland igår
natt. De norske flyvere cr i den senere tid blitt tildelt krigsmedaljer.
I denne uke er det blandt Iondons innbyggere samlet inn 54 millioner pund
til bygging av fly som skal settes inn mot aksemaktene. I kommunikeet
fra Hitlers hovedkvarter meldes at ingen britiske fly var over Tvskland
inatt. Dette viser hvilket særsyn det cr at britiske fly ikke cr over
Tyskland.
U.S.A. : Den amerikanske antiubåtkommando melder at ikke et eneste  alli-
ert skip er gått tapt på Atlanterhavskgsten de siste 2 måneder. Dette
gjelder et område på 2millioner kvadratkm.
Burma: Allierte fly senket ett japansk skip i Rangoonfloden og skdet 2. •
Under angrepct på denne viktige japanske base matte de allierte bombefly
iagen motstand i luften.
Holland:Tyskerne soker å finne kjopere til diamantor for 6co millioncr
kroner som er blitt tatt i Amsterdam.
Tysker ne har foreslått dc nbytrale stater at de skal levere varer til
Tyskalnd mot betaling etter krigcn.
Stockholm:. Det vil i nær fremtid bli åpnet en utstilling i stocknolm
som skal vise daglig liv i Norge under okkupasjonen. Kong Håleon har i
den anledning takket for den glimrende måte de  nordmenn  som av en eller
annen•grunn er nödt til å forlate norge er blitt mottatt på. En hbitide-
lighet som var planlagt holdt i katedralen i Götebbrg er.blitt nektet
med den begrunnelse at det strider mot nöitraliteten. Den skulde holdes
9, april til minne om årsdagen for den tyske okkupasjon.
Japan:. Tojo uttalte at japan må söke en avgjorelse på krigen i leipct
av dette år. Fra japansk hold uttalcs at om Japan skulde tape krigen
måtte det skje på det tidspunkt da den nasjonale enighet brister.
Genua:. Transoccan melder at havnen i Gcnua er fullstendig 5dolagt
efter de engelske flyangrep. Også centram er sterkt skdet.


