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ØSTFRONTEN Ukens Store begivenhet har vært omringningen av den  16  tyske arg(
Staraja Rusa syd fbr Ilmensjgen. 25/2 ble.det meldt at russerne hadde hatt (
stor seir. Den 16 tyske arme under.komando av von Busch var helt Gmringet
divisjoner (290 og 23o infanteridiv. og S.S. Dødningediv.) var helt opprevet,
12.000  tyskere alt var falt. Senere har det innløpt meldinger om hvordan ty:
prøver å få fram forsynlnger ved hjelp av transportfly. 24  os  25 ble 51 av (
transportflyene skutt ned, og 3/ ble det meldt at store deler av den  16  arm(
de overgitt  ses,  sd det nå skulde være bare  6o.000  iglen av de opprinnelig  9(
mann. Denne-seir er Så betydningsfull fordi •et  er  første gang at russerne
omringet en større tysk hæravdeling. Tidligere har russerne drevet tyskerne
av store områder og påført dem svære taP, men nå ser det ut som de også skal
å lukke noen av de knipetenser da har fått tyskerne i. Over hele f=ten pr(
Russerne hårdt på, og de har hatt framgang over hele linjen, I Leningradomr
meldes det stadig om erobringer av befestede stillinger, og tirsdag meldtes
var falt 23000 tyskere i løpet av .48 timer bare på en del av denne fronten.
ger syd er det voldsomme kamper mellem Smolensk og Tyazma og russerne har og .
gått fram. Den største framgangen har kanskje vært I Ukraina og Donets. Ka/
er forbigått og det kjempes i området øst for Poltava.  3/3  meldtes at Timos:
styrker stod bare  5o  km fra Dnjepropetrevsk nå Donetsfronten hvor russerne d(
ste dager 1-lar drevet Italienerne kraftts tilbatce. Cgså på Krim er kraftige
siske angreo igang, særlig fra  Tcertjheivøya,  (3=  t disse kameene har også Sval
havsflåten til russerne vfl-t, med. Det meldes  5/5  at sterke avdelinger av mat
soldater har ødelagt flere sterke tyske stillinger ved landgang nord for Sev
pol. Fra Sevastopol angriper russerne uaverudt,cg tyskerne innrømmer at tysl
delinger har mattet undsette rumenerne som har hatt veldige tap I luften
russerne fortsatt vært overlesne. Mandag  2/3  meldtes at tyskerne hadde mistl
fly m,t 14 russiske,  os 3/3 Teldes at det den foregAende uke blo skutt ned 2:
fly. Den engelske instruktøravdeldng som har lÆrt russerne å broke de

er nå hjemme isjen fulle av beseistring over de russiske flyverne. De 1
en dyktighet og et pågangsmot som var heltimponerendo sa de britiske flyeks]
De russiske flyvere på stn side er likelt6rnovd med de britiske fly og de br:
jageravdelingers innsats. De britiske flyvere med sine Hurricanemaskiner ha]
lig gjort seg bemerket fJr stn dyktighet 1 å eskertere bombefly. Det er på
fronten de britiske jagerflyvere kjemper,

LIBYA: Det er llte melle fra Libya denne uken. De britiske flyangrep mot
byene i Libya og Syditalla og mot fiendttiw trarspertltrjar og kampavdelingi
ørkenen fortsetter, 2yskerne har trukket manga fly fra ostfronten til L-Lbya
siste tid også,oå grund av Rcyal Air Force's kraftige virknhet. ørkenen
det fortsatt bare vært natruljevirksomhet,  bg  da tyskerne forsøkte et lite f:
støt fra et punkt n J rdvest for Gazala 1 begynnelsen av uken ble de trengt le;
tilbake enn til utsaPgspunktet Enn avdelins på  5or  italienere overgav seg -
for Temimi i helgen. Aksemaktenes tropper viser llten kampånd for tiden (,g -
ker seg alltid tilbake atter treffninser med britiske avdelifiger.

DET YJERNE 3STEN: Stillingen t Stillehavsemrådet er framdeles meget alvorll,
det finnes lysounkter. Den nederlar±oke guvernør VanYock har stadlg krevet
allierte skulde gå til offenslv istedetfor alltid å vento oå japanerne fordi
er en meset effektivere krlssforsel stadig å ansripe fienden selvom denne er
legen i trersper og utstyr. Nå har de styrker då java. og 1 Burma få'
grepsordre på alle fronter, os det er tvdellg at dette har  sitts  lananerne ok
vanskelighoter. Det japanske storangrep mot Java begynte for en uke siden.
invasjonsflAter ansrap oya, eg japanerne har trics[:; innbitt motstand kommet
flore steder oz har erobret ontel stottepunkter. På sr=d av Javas lange og
dels helt, øde kyst og på grund av jasanerneis overlegenhet i turta og tilsjøs
det ikke mullg å hindre landang; men det er opplagt ut lapfle har hatt k:
sale tap., T sjøslaget ntrd fer Java ble det senket ialt 8 store jananske kr
skip og'et svært antall transportskip, V1 mangler desverre en nyhetssending
uken eg har derfor ikke nøyaktige oppgaver over japanske og allierte tap;
ble lothvertfall senket 3 .kryssere blandt de 8 j. krigssk1p, s:g i en konvei :



Lerte luft- os sjostridskrefter inn fulltreffere på l transportfartgyer, nvor-
3d.  311  stor del sank. I en annen invasjonskonvoi ble nesten alle de 2o transport-

pene senket. Altialt er stillingen på Java alvorlig, men den er ikke håpløs.
anerne går fram på grund av sin tallmessige overlegenhet i tropper  ng  flystyr-

ms men de allierte styrker  slåss  med innbidt voldsomhet, og ettersom japanerne

•

nger fram mot Bandoeng, Soerabaja og BatavIa blir forsvaret stadig sterkere.

•

urma er endel japanske styrker trengt over Sittangelva og står vel 90 km fra

•dm goon, Dermed er denne hovedstaden, som japanerne hevdet å ha trengt inn 1 for

•

uke sidan, ennå mer truet. alen de alllerte styrker har foretatt gjentatte kraf
e  motangrep, g japanerne har blitt kastet tilbake med svære tan en rekke gan-
. Intil de  4/3  kom over Sittangelva med noen styrker. I luftkampene her i Burma

re • de allierte stridskrefter, som for en stor del er utstyrt med amerikanske fly,
  wt  det glimrende og hver dag skutt ned et stort antall japanske fly med små tar

v. 25/2 ble 31 og 26/2 ble 2o j. fly skutt ned over Burma. På Filipinene be-
et retre Mao Arthur uken med å erobre tilbake endel terreng fra japanerne som han si-
- ihar forsvart med hell. Under en treffning forleden senket avdelinger av Mac
pr  Ithurs lille flyvåpen 1 j. transportskip på lo.coot. og 1 på  8.000  t. Under et

pansk angrep på amerikanske flåtestyrker ble 16 av de 18 angripende fly skutt
ps 3, mens amerikanerne selv tagete bare 2 fly. Det ble ikke gjort nnen skade på

amerikanske krigsskip. Det har vært endel japanske bombeangrep mot australske
siddelser, smrllg mot Port-Darwic. Endel skade har vært gjort, men en rekke j.
y er skutt/ ned. Det meldes også om en rekke australske flyangrep mot j. stil-
nger, og 4V2 ble et kraftig angrep rettet met -arkasarøyene som ligger mellem
rshalløyene og Japan, av allierte flystyrker. Japanerne Innrømmer at det ble

•

ort skade.

RSKJELLIG: Seiersviljen og pågangsmotet er stort i England etter de voldsomme
ibatter cm krigssituasjonen og krigsforselen som ble fulgt av regjeringsomdan-
elsen og en rekke nye tiltak. Det britiske folk mister aldri metet, men de bllr

1  pphisset hvis de tkke får anledning til å sette alle krefter inn. Nå er det kom-
Fr2et en ganske annen offensiv ånd lnn 1 krigføringen, og man forsøker nå alle måte]
e øke krigsinsatson. Det er nå kommet en forordn1ng sin at alle offiserer som er
- Ter 45 år fra underoffiserer til oberstløytnanter skal gjennemgå en kritisk gran-
e-  agIng, Alle som ikke onofyller de teget strenge krav, vil bli natt ut av tjenes-

1n og bll erstattet med ganske unge offiserer. Man er gått til detto skritt
'kjennelse av at ungdommellg pågangsmotfr fantasi og initiativ har veldig meget å
. for den moderne krigsførsel. Dokterinære opnfatninger -g manglende betingelse]
.1 å utnytte den moderne teknikk må ikke  få  anledning til å skade de all1ertes

n 'Igsførsel, Luftmarskjall Sir Archibald Sinclair har I en tale erklært at det
red settes 1nr,ren voldsom flycffensiv mot Tyskland, så snart været bedrer seg,

1 AF. har nå fått enrekke nye- flotte flytyper. Den nye britiske bnmbeflytype
rrncester er den stnrste bombemas k ln som hittil er laget 1 verden. Amerikanske

Listuobembefly scm em de tyske stukas helt overlegne 011r nå fabrikert I svære meng-
Mier. De br1tiske skipsverft lager nå 6 handelsskip em uken og vil snart lage 1
hve r dag, mens amerikenske skpsverft nå lager 2 skip cm da
prgen. Det vil s1 at am-I kanske sk'nsver r ter i ldpet av dette året yll erstatte de tap de .allterte
]ar hatt av ek4petonasje i løpet av over 2 års kr1g. Buick s berømte b1lfabrikke]
America går nå s-m Ferdfabrikkere for full damp med tilvirkelrgen av utelukkend .

lvmotc r er cg  r lyutstyr. Se ny svær kontingent Amerikanske tropper er kommet til
.gLand denne uken. Reyal Air Ferce har denno ukon fortsatt angrepet de tyske ng

nanske havnebyerm Kiel og Tilhelmshaven hvor Scharnhorst rg Grelsenau liggar 1
; ørrdokk er kraftig angrepet. Begge skluene er alvorlig skadet, Prins Sugen som

igger i Trondheim etter don terpedcfulltreffer don fikk av en britisk ubåt, er
ansve"igvis så skadet at den ikke ved egen hjelp kommer ned t11 Tyskland. Enge-
anchn ledende mardnetidsskrift har natt en onpsiktsvekkunde ertikkel •m de 2  plaFf
agte evske linjeskip som skulde vmrt ferdige neen måneder ettor 31smark. Det er
:Rer son neensinde har sett nce til byggingee av disse skipene engang, og det er
lnsynlig at 3nn vedholdende ng kraftrge britiske bembing av de tyske skipsverfte

% umuljggjort byggingen av disse sk1p. I Fraeknike er  2e  glsler skuet for en
'sk soldat som ble drept ng  20  til venter på døden hvis gjerniegsmannen ikke fin
1s.  Under det britiSke flyargrop mot ReyNaudfabrikkene ved Parts ble det gjnrt
-ær skado på fabrikkene.
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