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Flyankrep. Dritiske bombefly anerep i natt Nordvesttyskland og Norditalia.

Gzerlig var anerepet over Tyskland i etor målestokk. Bl. a. ble industriom-

rader i Ruhr angrepet. Dessuten ble de tyskokkuperte dokkene i Le Eavre,
Frankrike og Nederland angrepet. 11 britiske fly saknes. Ingen fly saynes
fra angrepet over gorditalia. Diese nattanerep kom-like etter kraftige dag-
angrep bl.a. not jernbanetonter i Frankrike. Fra diese dagangrep kom 13
britiske jagere ikke tilbeke. - Det britiske flyvåpens økede aktivitet i
vest har tvunget hitler til A trekke fly tilbake fra andre fronter. Fin stor
mengde tyske fly har måttet settes inn i laddelhavet for å beskytte de tysk-
italienske sanbandslinjer til Libya, og for ancrepene på galta.
Russland. Det meldas om store tap for det tyske flyvåpen. PA tre dager ble
Eoa-tyske fly skutt ned, altså gjennonsnittlig loo pr, dag. Do siste nel-
dineer fra Kuibysjev viser at det tyske-luftvåpen har gått inn for størro
aktivitet. De har foretatt et angrop på nurnansk med 15  Junkermaskiner  be-
skyttet av 13 jacerfly. De russiske flygere som var tallnessie underlegne
tok opp kampen og anerepet ble slått tilbake. Det meldes om ny fremgang-for
russerne onkring Leningrad, hvor de har erobret flore punkter i tyskernes
onhyegelie planlagte forsvaresystom. Initiativet er fremdeles hos russerne.
12 tyske motanerep er slAtt tilbake i. Lonctsonrådet. På donne fronten har
Hitler sett seg nødt til å kaste inn store reserver for A styrke notstanden
los den lode og 17de arne. På Leninerndfronten er 2,000 tyskere drept på
to da•er.
Let f:erne østen. I Bruma har japanarne satt igang et kraftie angrop mel-
lom Prome og ILandalay. I Sittangdalen kjemper kinesorne hArdnakket. Chang
Kai Chek er konmet tilbake til Chuneking fra Burma hvor han har hatt viktice
konferanser med den ellierte ov.erledelse. Correcidor har vært angrepot 12
ganger på 24 timer. Ancrepet ble foretatt fra batterier  på  Bataanhalvøya og
manillabukta. Allierte fly hadde en •fulltreffer mot et japansk skip i hav-
na ved Raboul. Fn stor nengde indieke soldater kjenpor i dae i Burna.
Libyan  eetiterad e- de to tyske og italietske kolonner har trukket sc:b tilbake,
Eg ..r det. bare vært en del patruljevirksonhet i Libya. Britipke bonbefly an-
erep mAl på Kreta og i Libya. 5 tyske fly ble skutt ned.
Sngland. Storbritannia alene lager nå like mange fly som Tyekland ng i løpet
5 nemeder vil den britiske flyproduksjon være like aor som den tyske, ita-
lienske og japanske tilsanmen, og engelskmenneno kan gå over fredefensiven
til offensiven.
Norkee Iltter noldincer i svenske aviser er Veetflorden sperret. Ingen får
lov til å forlate distriktet og ingon utenfra får komme inn. in antar det
heneer sammeen ned tyskernos arbeid med utbyggineen av sine forevarsverker.
Churehill har opplyst at Lord Lotts Hountbatton er blitt utnevnt til sjef
for de kombinerte operasjoner etter admiral Sir Roger Kees.
Tyskland. in Berlinnelding son cr konnet over Zfirich gir interessante opp-
lysninger  om de tyeke ubåter bygget ved Deschimarskibsverfteno. Disse ube-
tor or bygget i tre kategorier. Av første katecori or halvparten senket, av
andre kategori 5 og av siste kategori er nesten allo forsvtnnet. Grunnon
til dette nedslåend, rosultat er at det er blitt senket mange flere ubåter
ann man haddz tenkt seg,  oc  dessuten at ubatene or dårlig bygeet. UbAtenc
fra Desehimarverftene har et derlig ard-pA seg og er lite populære blant de
tyske marinefolk.
Frankrike. 5 franskmenn til er blitt skutt son repressalier for nordet  pn
en tysker, og flere vil bli skutt hvis ikke den skyldige melder sec innen
17. april.
- Hitler har forbUdt alle kirkemøter inntil slutninnen av mai, for på den

måaen å knoble de tyske-biskoper. De'ketolske biskopor pleier  e  eanles i
og en ventet at de i år  ville  sondo  ut 'et hyrdebrev til elle katolske kirkor
etter møtet for A protestere mot Hitlers forfølgelse av kirken. Ved sitt
forbud har Hitler unngått don protest son var v-ntot.

-

Det meldos at en tysk kirkekonmisjon ventes til Norec for å søke A løse
kirkestriden. Prestone er imidlertid ik.ke innstilt på noe konpromi e s. Eirke-
fronten er gett styrket ut av den første prøve.
- Ifølge svenske aviser er foruten prof. Seip  oe  Arnvlf øverland, og ,

Sinar Gerhardsen og Rolf Hofeto sendt til 2yekland. Redaktør 2iinar SkavIaii
Dagbladet er blitt arrestert.


