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Mandag, den 16.mars 1942,-----_._--------- -----------
ø S T F R O N T·E N o

L~~~~!:~~_::.~!§n:h"t:te!. ~lk:llomLeningrad og TImens jøen gbr russerne
tangsomt fram~Ringen om Sta~~~a_~uss~ blir strllij~etrDGsiste 14
dagene har 14000 tyskere latt fivet her.Av de transportflyene som
skHl unn~ette den innesluttede 8rmeier 60 blitt skutt ned på en uke.
lameen 11der under mangel på levnedsmidler,
Midtfronten. Det viktigste nytt er et russiske gjennoml)rudd ved Rshev.
Det betegnet tOPPwlktet på en ~åneds heftige kamper hvor 50.000 tys
kere er falt. Under de samme kClmpene er 227 tysk(; fly skutt ned og
168 bebygde steder tatt igjen~

c Ved !i~~~~kniper den russiske knipetang til~
Åpningen er na bare 60 km.

Mot Orel fortsetter russerne artilleri-ilden.
Sørfronten. Russerne angriper kraftig mellom Karkov og Taganrog.De
har hatt-et par gjennombrudd.2 jernbgne-knutcptinkter er tatt igj,m.

S T I L L E H A V E T •

B urm~. Forrige mandag ble Ræ~un forlatt. Ingenting av nytte for fi
enden ble ctter18tt.Do alliertu tropper som dekket tilbaketoget,klar
te å gjenforene S(~gmed sine egne i gog beholdoFronten er stabilisert
i Tharrawaddy-området,ca.70 km.nord for Rangun.Dot kjempes også i
Sittang-dalun 160 km.nordøst for hovedstadcmeKinesiske tropper sam
ler seg i Nordburma~ Det Gr veltrente folk, som har kj (:;mpetmot japa
nerne i flere år.Det vaIor neppe lenge før de går til cmgrep.Burma
veien or .overskaret av japp..uerne•
.J C1.' _ ~i..l-l-:'.:... J~ - uti;al~r en;sJ0s1ag-et ved Java var ot av de
Frodigste historien kjenner. Det var en klliilpmot en knusenJe overle
gen motstander.De allierte mistet 5 kryssere og 6 destroyere.De
all'iertes heltemot var dG beste tradisjoner verdig. Således fikk krys
soren Exeter - kjent fra La Plata-slaget - S[ill@Cnmed 2 destroyere
ordre om Et ga til angrep på en japansk krysser-eskadre.De gik med
full fart løs på fiGnden.En vet ikke noe om hva de klurtG å utrette,
for ingt3n av dem vendt8 tilbakeo3 britiske destroyere fikk ordre om
a gå rett inn i dGt røykteppet som jepunerne omga seg mGdoDGstroy
G~en Electra vendte ikke tilbake.En kjenner ikkG nøyaktig de jananske
tap fordi sn mcngu av de Allierte skip ble senketoHGr gjengir vi
bare de helt sikre tall.l stor japansk krysser ble sGnket,l ble skadd
og 2 s~tt i brannel destroyer blo sGnket og 2 s~tt i brcUh~.
Ny Guinea. DGt ytes kraftig motstand mot de japanske styrker som er
·Iandse.ttpå Ny GuinGa.Torsdag blG en stor je.pnnsk konvoy angrepet.
Den VE::rpa vei til Port Morosby;hovGdstpden pi:.Ny Guinea.J3 trans
portskip:l krysser og 2 destroyere ble senkGt eller gjort ubrukb2ru.
Konvoyen blo helt splittotol~ustraliE har åpnet flyoffonsiv mot j2
panorne på Ny Guinen.

En SvæT jcpensk konvoy or observert· ved S810-
monsøyeme.En vet ikkG hvor don sk8l hGn. .
Indie. FlyplRsser bygges i stort rmtal1 i Indil-'oDc:t er meningen R
ske.peet sterkt luftyupGn. Pfi Cuylon evakueres glle eivilo.

Vestfronten. EngolskmGnnGne har bGgynt sin luftoffensiv.I løpet av
uken harde foretFltt 5 store enfall ri10tVes-+';-TysklAndo3 gc-'ngGrve.r
Essen med Krupp-verke:':lehovedmulet~ og l gtmg KølnoDessuten blir
tyske stillinger i okkupert omrudo angrope-+';hver nDtt.~G ongelsko
tElPhnr vært mellom 3 og 8 -f'"lypr~ger..goBri-+;iskejc-'lgerflyangrep
igar en c,,:vdelingp~i 10 tyske MossGrschmidt-fly over Uord-Frrnkriko
og skjøt dem ned r~lle sp.mmeno



. S~'lkførerne llQ,r,:sendt erklæring OIA at d~ ikke anser seg som me5ilem~er___ to..-.-._ ' .-.av'AdvokBtsc'mbendet.: . ~. . -' . . ..

;~o:reld:;:Q-~rkl~irieSenestrømmer inn i veldige m~,s'ser.Det fO,rlyder på
yelunderrettBt hold i Oslo at departementenB vlsstnok ikke setter
pris, på den korrespondnnse som ae plutselig her, fttt med norske ,
hjem. &erlig skal det he. vt'J.ktmisnøye at det viser ~eg ugjø::lig å
få.",avsatt elle;r .sperret inne de norske foreldrened~v praktlske grun
ner må :aemlig frer,1deles en del av det norske fol~ befinne seg uten-
for, fengselsmurene'. '• ~J • • •• • •, ,
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