
HALV ATTL.

1206

Sammendrag av nyhetene fra IONDO  15-L6-17/2-42:

RUSSLAK3: Kampene på østfronten har i de siste dagene særlig vært harde i
reningradavsnittet. Tyskerne gjør kraftig motstand mot de russiske angrep,
men russerne vinner hver dag nytt lan3 tilbake. Den største russiske framg
gangen har imidlertid vært i avsnittet sørvest for Welikye Iuki, hvor de
russiske tropper stadig rykker lenger inn i Hvite Russland. Tyskerne inn-
rømmer ikke at det går ille på noen av frontene, men sannheten er at russer
ne trass i tyskernes harde motstand framleis har stor framgang. I løpet av
de siste tc dagene er det på Leningradfronten falt over 15oo tyskere. På
Kallninfronten har russurne gjenerobret seks nye byer og landsbyer, men
det russiske kommunikeet oppgav ingen navn. I Ukraina angriper gcneral
Timosehenke's styrker, og ogs . hor ma tyskerne trekke seg tilbake. Det er
lite nytt fra Trim.
IIBYA: Etilfligsn i Libya er uforandret, melder kommunikeene fra Kairo.
Pet- kjempes over en 65 kilometer bred frcntlinje vest for Gazala. Det er
ster aktvitet fra lufta fra begge sider. G.H.Q. meldte den 17-2 at hele
den indre frontlinje, Miehililinjen var renset for aksestyrker.
.STE!7: Etter Singapores fnll har japanerne satt inn ennå flere styrker på
Utrifronten. Stillingen er likvel ikke mye forandret. Japnnerne har tatt
byen Patoon, som ligger på jernbanelinjen mellom bhartaban og Rangoon. Den
ferstnevnte by ble kraftig bombet av allierte fly igår og idag. Japanerne
Lar og forctatt angrep på Latatrn, især i sør, hvor de etter inntagelsen
av Palembnng presser hardt på.
AMERIKA: Virkningene av den økede krigsprodUksjon bygynner alt å gjøre geg
gjeldende i Pu forente Stater. Siden sist torsdag er fire krigsskip gått
av stabelen. Dtt enu av disse er det 35 000 tonn storu slagskipet Alabama.
Utenfor den amurikanskeAtlanterhavskyst cr det blitt senlcut to fiendtlige
ubåter i den siste uken.
EGYPT: Don nyutnevnte egyptiske statsminister gnv igår sn uttalolse angåen-

de agypts stilling i krigen. Egypt, sa han, vil framlois høre med til de
nllierte 1-nd, og vil kjempe helt til den endclige seier er vunnot. Han
nttalte at agypt aldri hadde prøvd på noc samarbeid med de totalitmre sta-
ter, allerninst villu de hn noe slikt nå.
LUROPA: 1 britisk fly angrup igår ett mildels stor tysk konvoi utonfor Lis-
knyabukten. To av de ficndtlige skip ble senket, Britisko marinefly har
torpedert 2 italienskc kryssore og 1 jnger i Miidelhavot. Ddn 15-2 ble dot
mdldt at tro fiendtlige trnnsportskip var blitt sen_cet i siliddelhavet. Også
1 akso-ubåt ble den 15-2 meldt senket i Jtiddelhnvet. MannheMm, Le Havre og
andre mål i det okkupertc Framkrike r i de siste netter blitt kraftig bom-

bet. Statsminister Churchill holdt en tale i Underhuset idag i anledning
av flytningen av de tyske slagskip Gnuisenau og Sharnhorst's flytning frn
Prett. Hnn sa nt hnn dilte admiralitetets offatning av sakon. Admiralitetet
meddelte igår i et kommunike at oppgivolson av stillingen i Brest avgjørt
var til Englands fordel. De tyske slagskipene har hult siden ifjor vår
vcert on nlvorlig trussol mot de nllierto konvoier son kjørte gjennom Kana-
lun. Nå er dentic faren over, og dessutun kan det britiske flyvapen nå ret-
te sine angrep mot sulve Tyskland, og ikke lenger ofru stort flystyrker på
å holde slngskipcne i Erest i sjakk.
UORGL: Thoralv Oksnutrnd leste først et dikt om de faine nordmenn. Så min-
not han om dun tapro innsats de hadde gjort, eg sn at idng, den 17 februar
holdt nlle godc nordmenn sug inne til minne cm de tnpre som gav sitt liv
fer fsdrelandet.
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