
Nr.1740 LONDON-NYTT
llmars.1942

DEN VESTEUROPEISKE PRONT* Britiske bombefly angrep inatt Essen og  andre
strisentra i Rihrdistriktet. Sir Archibal SInclair sa fpr et par dagMrsiden
bombingen på vestfronten ville bli stadig kraftigere etterhvert som v=t-abm
ret seg. I denne uken har britiske fly utført følgende angrep: Søndag ettermi

dag, fabrikken for lastebiler i Poissy 15 km. utenfor Paris bombet. Kraftstm
sjonen ved Cominas i imerheten av Abbeville ahgrepet. Sznaag natt: Kraftige m
grep mot Kruppverkene i Essen. Igår ettermiddag den elektriske kraftstasjon
industrianleggene ved Masengard i Nordfrankrike angreret. I natt et nytt krm
tig angrep mot Ruhr.
MIDDELHAVET: Under et britisk flyangrep mot en fientlig konvoy i Middelhavet
igår ble en italiensk krysser, en destroyer og et handelskip satt ibrand og
tysk bombefly altutt ned.
LIBYA: Viktigste nytt fra Libya idag er meldingen om australske flygere i am
rikanske Kittyhowk-fly som angrep en stor avdeling av tyske og italiensim fl;

splittet dem  ne  og skjøt ned 9 av dem, uten at de selv led noe tap. - Det b:
tiske kommunike fra Kairo idag melder at virksomheten til lands har vært be-
grenset til patruljering.
MALTA: I luftkamper over Malta er 3 tyske fly skutt ned, mens 5 andre egså
gansynligvis ble ødelakt. Mange andre ble skadet. Ikke et britisk Ily gikkt
,SLAND: Meldingene fdag tyder på at sovjetstyrkene rykker fram søipål der

de venter at Hitler vil gjøre et framstøt mot Kaukasusoljen til laffiga varen.
Kraftige russiske angrep er blitt satt igang mellom Charkow-og TM:117rk. -

tyske sambandslinjer mellom disse te viktige steder er allerede avskåret, og
det samne er tilfelle med noen av de linjer som forbinder den tyske arme med
forsyningsbaser i Donnetsbasenget. - På.Krim-halvøya har russerne gjenerobre-

en sterkt befestet stilling. 3.000 tyskere har falt i en kamp med russiske m
rinesoldater. Et russiSk skip gikk inn.i en havn på Krim om natten og bombar-
derte tyske stillinger. Flere skip i havnen ble senket. - Ved Orel hamrer ru
serne lss på tre kraftige stillinger i det tyske forsvaret rundt byen. - På
midtfronten gjør russerne alt de kan for å snøre sammen den sirkel som er 1m
et rundt de tyske framskutte stillinger ved Viazma og Orel. - Tysk kringkast
ing har nå endelig inrømmet at russerne har inntatt byen Juchnow. Det heter
meldingen at det bare dreier seg om en xamm utjevning av linjen, mens sannhet
er at Juchnow er en av de storkeste stillingene som dekker byen Viazma. Ved
Staraja Russa angriper russerne i flanken Då en styrke som forsøker å komme
den omringede 16. arme til undsetning. Etter den siste russiske seiren ved
ningrad kommer det stadig større forsyninger fram til byen. De russiske mart
styrker i østersjøen samarbeider med forsvarerne av Leningrad og.batteriene

Kronstad-bombarderer de tyske stillinger. På en uke har det røde flyvåpm
tilintetgjort 443 tyske fly, mens de selv har mistet 75.
BURMA: Britiske styrker har trnkket seg tilbake fra Rangoon etter å ha ødek

alle anlegg av verdi forjapanerne. Japanerne ajorde idag en tredje landgang
på Ny Guinea og bombet hovedstaden Port Moresby for 10.gang.
Idag er det meldt at det er kommet flere store konvoyer,amerikanske3t1/-~
lia. I den uken som endte sist fredag har amerikanske ubåter i Stillehavet
senket 2 japanske krigskip og satt 4 andre ut av funksjon. De japanske skipe:

som ble senket var en destroyerleder og en stor tankbåt som tilhørte mårinen
De skipene som ble satt ut av funksjon ver et hangarskip og 3 kryssere. Inge:
av disse skipene er tidligere meldt i noe kommunike. - Samtidig som den amer
kanske marine har vunnet disse seirene i Stillehavet, har forandringer i led
sen gitt et vink om at man hurtigere kan vente seg offensive operasjoner fra

amerikanskt side på alle fronter. øverstkommanderende for den amerikanske fl,
admiral King, har fått ny fullmakt til å hamdle  ba  eget ansvar. Admiral King
nylig et vink om hva hans rolitikk vil gå ut  pX,  da han understreket nødend
heten av angrep. Admiral Sttark som hittil har vært sjef for flåteoperasjonen

er nå utnevnt til øverstkommanderende for De Forente Staters marinestyrker i

europeiske farvann, med London som sentrum. En marinemålsmann i Washington

sier at admiral Starks nye stilling tar sikte på omfattende orerasjoner som
kan bli mulege i framtiden. Også innen houmen har amerikanerne tatt forholds-

regler for å innføre en mer offensiv ånd. Det amerikanske krigsdepartement h
utnevnt en generalstab av unge menn.
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#r nå utncvnt til av re  10  fnr de Frrente Stcters maråoie-s-t-gå--h--mrr'
I eur apesk€E..f,Pfl%nu,fled  Lond on sereAtrum. En  marinanaWn  1 loshInm-
ton s1cr atTcdmiral .Starks nye stilling tantk.t.0--pk-åmfattende rperbsjo-
her smm kan bLi mulime i framti å en. OIsd.innen hæren har amerikanerne
tctt ferhrldsre:ler fnr å innfore cn. .mer offensiv ånd. Det eherikcnske
krivsdepertement hcr utnevnt en generalstab av unge menn.

Den stere bilveien s[:m cliere d e forbinder be Frrente Stcter med 7(Jt
Ccncdo skel nå frri r ngns Tjcnnmm det nordvestlige Cånada til nlackc, Få

-denne måtte hlir det emo 3:.Jun-r‘encn4c . veiforbindelse frn Statene n: Ccnola
fllcoka.

HONG KONG: Den etemCs. utcnriksminister Eden Uttoltc. 1 Bnleoh-,iscI•
dcm als oyenvidheo  e e ormclurTet undtnfrn Hnn Kong hcr gitt opplygninmer
jom en hevet nver enbver 1:nlo om  de mrusemheter scri japnnerne hcr ocedtt
mst militærc mg slvd1b fen-cr i Hnn Krno. B1andt cnnet blir det S'ertsLt

nt 50 britske cedfiscrer:o• oehie-e ble bundet på hender  ce:  fotter cg stuk-
ket lhjel ced bcjmnett-r. - •Tmpcnorne ovet voldtekt mot curopciske
ctiske kvinner r- ed dme-C.' em Det ble-fastslått at helt kineocrkvarter
skulle være brrdeil,  :tten  bemnoyn til hvem som boade der. ille mveolevone
frc rornismnen ble etuvet .sammen•I cn icir cv hytter uten lys ce uten schl-
tæranle7e, de beeerevct 1 et hjorne av leiren.  Det  bral estv-
folgelle ut dysenteri mr melrc syklommer under idisse forhold, men ingen
knm mcd medisln rg lbmen lemn ble

Jopenerne her Id ceeemeldt. frc nt alle utenlondske kensuler må trekhe
SE 7  Ut cv 'e rmråder snm 1L43:nerne har ekkupert. - Den btltiski3 utennths-:
minister eNt&Yidere om de mrusrmheter srm japanerne. bemikk dc e creb-
.ret Ten tldlIoerc jcpcnske hevcdstad Nankinc i,1937, som kinos leder
Chianm Kal Shek 0Mtolto'do han besokte India.for ikke leng*e siden.  non
fortclte at 2on.rer'slvlIc i lqanking ble slaktet ned I  lopet  cv en uke cc
på de stedene so-jcpanerne rkkupert@,, hørte voldtekt, plyndrIn er,  brenn:
stiftelse og mord mem• til doerens orden..En korrespondent for New Ycrk Tililes

sCril knm ser undc•fre IJonkino til Shangh411fortelbr at i lopet cv tn leose.
vcr det maå-semord 'Soldatene plyndret og engrep kvinnsr, Kine -
serne ble kastet ut fba sinrc hjem.e. krigsfanger ble henrettet i mcsOceevis.
Opptil 5o . menn ble skutt ncmtidig.ved hjelp:cv maskingevær, ferteller han.

vvv
I tillermsproSrceoret vor det utenrikskronikk ved Arns Or-liand:c

LOKhLT: I cnledn:no alle :;.•;'-yrZr'nsO--r11 er 1 omløp om kirkestrldere
brInger vi folgenac temrek.tc rodegjørelse 1 sakens anledn1n.

Etter ct blskoppeno nellh slne embetder tirscloL-t den 24.februcr, k)m. det
stroks utsendlbmer frm  ej»scling fer å overtale.biskoppene til å oeej.
Hcle ettermidd.ch mOrtratte en mann ved navn konsul Støren, sem forsoner.
San krm imidlertlIinTsn vel, Biskoppene erklærte bare at de var vI1112
til å ha en snmtnlo Te» krkemjnisteren em denne ønsket det. Onsdeem fikk
blskoppene beskjed re.E ct vcr suspendert fra sine embeder, cc ct dom-
nrsstenc v•r beordret lall.å vikarlere Bemprostenc fungertc så hcle cris-
dcå .en,  men da damen eaccro ehdt,•mede le14: alle.7 at derstod lack sinee blskopper
oc foleeli oyeblikkellg nedlo sine embeder. - Sa=e daz ble bishoppenc
ov sthtsp011tlet phlaet mel'eplikt tO.gåne. dcgliz. Tsrsdag cen 26.
fcbruer knm prestenes cksjon. Så å sl alle Osloprestene sendte  brcv  tll
Kirkedepartementet hver de meddelte at de vCr ahlhe med sin biskep cv oln
demprest, n2 ot ta ifcr-fracmtlden bare kunne anerkjenne Elvind Rerae rcv ocm
sin biskop 07 tilsynsmonn. HVc de øvrize•nv landets•prester hhr mjrnt. --
enda ikke klort, men de cller fleste vilefolge Osloprestenc. Fredeg
vor biskop Bergmrcv innkallt til forhør av statspolltiet, og samce aftere
opptråtte 7 statspOlIt'*ctlenter i.hans hjem og foyetok-husunderookelse
Resultatet cv diese endsed.er kjenner vi enda ikke.,'men let er i*ke usanh-
synlice. ct le herrer nasleb har fått føle et Berggrav Ikke cr den letteste
mann le in?r hatt med . å gjoxe..
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