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EUROPfl: Det britiske flyvpen un.rep i nett Vest-Tysklarr7. oz Nor2.-
ital1e. h.nzrepet mot Tyskland ver i stor målestokk bg industrimål i Ruhr-
området ble kraftie bambet. åndr:_ britisbc avdellnser ane,.rep de tysk-
okkuperte havner i Le Havre  oe  tyske flyplasser i Frå.nkri2c. ag Nederland.
11 br/tiske'fly •sevnes etter 2.isse operasjoner på vestfronten. - ålle
de britiske fly som engrep mål i Nord-Italie i natt er kommet velberget
tilbaks fra sitt 2.400 km. lenge tokt. Disse nettanFrepene kom like etter
angrepene i densslys i går ev britiske bombefly eskortert av jsgerfly mot
jernb:neknutepunkt i Nord9Frankrike. Tyskernc sendte  En  stor styrke ja-
serfly mot de angripende mLekiner. Uere et brietisk bomaefly gikk tapt,
men 13 sv de britiske jagerfly venYte ikks tilbake, - I London framhever
men åt det britiske flyvånen . eker offensiven jevnt  os  det hår tvunset
Hitler til å trekke ennå flcre jeLerfly tilbake fra åc andre fronter.
-Hen 1-mr ozså vært ned.t til å stesjonere betydelige tyske luftstyrker
al:',elhavet for å beskyttc se_mbenslinjene ow for å ha noe å sette 1 mot
den britiske trussel free

RUSSLåND: Die Luftweffe fortsetter å lide storc tsp. I forrige ukc
ble 3oo tyske fly sdelåst på 3 dese. De siste meldineer går ut på at
det tyske luftvåpen v1ste st•rre •ktivitet i des. På nordfronten sjorde
storc evidelinger tyske fly et .:21elykket ansren mot nurmensk. 6 russiske
jc]gerfly oppdaset 15 Junkerfly, of 7ikk til kamp. Et russisk flyver ram-
met to tyske fly og en ennet remmet et tredje. De tyske flygerne trakk
ses da ut av kompen. - Utv,.1s.te tyske svdelinser som vår sendt til len
planlcgte offenelv 1 Murmansk er nå kom-Let fram til Leningrådfronten, men
russerne her  gjort»ny  framsang og crobrst. flcre nye punkter 1 det omhygge-
115 plånlagte forevarssystem. På Len1nFradfronten har tyskerne hatt 2.000
felne 1 le:pet av 2 dage, og initiativet er stEd1R hos russerne. Blandt
de tyske soldater som cr tatt til fangc i dettc evsnitt de siste fe  dager
er menn fra 223 divisjon fraDresden  os  fr .s.  225 divisjon fn: Haaburg. - I
Donets-området hsr russerne slptt tilbake 12 tyske motangrep og tyskerne
har hatt over  1.00o  doe oF sårele. Det er på denne fronten Hitler har
Sett seg ncdt til å kaste inn stOre reserver, bl.c. ungrske ogrumenske
åv rdelinger for å styrke motstenlen til den tyske i6, og 17è arme.

DET FJERNE ØSTE.-N: I Burmd her jap:nern sått i zans et kraftig an,grep
mot britiske stillinger mellom Prome og os det bllr meldt at de
fremdeles over et stort press. Lenser vest -angriper briterrå, 2 jepanske
tropposamlinger. - På Sittansfronten gjer kin• ssiske tropper'hårdnakket
motstand og amerikånske frivill1ge flysere her bombetjapeneke flyplasser
og sett minst 3 fientlimc bomOsfiy i brenn. - PÅ Filipinene holder Kore-
Fidore fremdeles stand mot jep3nerne. Koregidere er elitt engrepe.t 12
genge på 24 timer og bombardert  2v  batteriene på 3atsn. - Jellierte fly
her gått til angrep mot jamanske baser p4 Ny Guinea  oF  Timor. Det.ble
oppnå rld en futltreffer not et japenek sklp i nvna i Rabaul. alle de al11-
erte bombefly kom velberwet tilbcke. Stetsåinieter Churchill opplyste
1 Underhuset i deg at  n ee. j:.panske flaten soE ble kraftig, engrepet av bri-
tiske torpodofly i den benEalske bumt besto av inst 3 japonske slagskip,
videre 5 hansarskip ces ene ekkc tunge oz lette kryssere eg en avdelinz
destroyere. Churchili fortelte  st  ordktisk talt alle de britiske fly som
tok del 1 angrepet ble satt ut av funksjon.

Det har bere vmrt patruljevirksomhet på besge sider i Libye.
Et lcoamunike fre Keiro i  daer. forteller at sandstormer her innskrenket ope-
rasjonene.  - T luftkommentkeet fre miltesten i deg heter det at britiske
bombefly på ny lerdee kvelJ sned-cp mål pd.Kreta, og. 1 Libya, - Maltcs luft-
fors= skjot ned 5 fientlisc fly ulYer ensrep i går og lerd.g natt. In-
gen britiske fly savnes.

LUGLåND: Den britiske arbeldsminster uttedte i ser: Storbritannia alene
lager nå ljke mange fly som Tyskl3nd,  os  i 10pet av de neste 5 eller 6
uker vil åmerikas flyproluksjon bli like stor som den tyske, italienske os
jepanske til sammen. Oå ikke leng tid ksn vi'så over frJ forsvar til an-



NORGE: Hele (c.rvik JistLaktet (ps det indre av Vestfjorden er blitt
sperret, ifm1Re Eve,nska Dacbi F r ven'Reskorrespondent, De som bor der
fAr ikke lov å forlfta i t L c i.nn utenfra f4r tillatelse til å
komme inn. Korrespo-ndenten at tyskerne srbeider 1 ubrutte Skire
på sine forsfleverker,

TYSKE U-BÅTER: En 5St1t=e111-2-,- som er ko=et over ZUrich inneholder
interessante kjenagje-enier en del tyske u-bter, Av rekkefaj_
gen U-23 til U-32 er halvpan s»,t; tapt: nv typen TJ-37  til U- 44 som
fatter undervc.nnsbåter b(..stemt for de store hsv er 5 gått tapt, og av den
stste serlen 903 til 911 er neacia :11e ssmmen forsvunnet, I London tror
man at grunnen t11 dette nedslående resultat er for det fa.rste at det er
blitt senket langt Flere cnn Man i almirnelig bar:tenkt seg9 og
fordet--annet at sk-liasv-grtt-bar: bya:get elle d'Isn'r-W, 'rr ---
en særlig dår1i. type u

, vViv •„-
LOKALT:. Fr_ N,S)hold (r ÷11 en del -J2T-rere sr,ndt ut et tilsynela

tende "hemmelig",s1rhulær(, •v falczende ordlyd: “Dessvcrre,har aksjonen
mot kstå som medlem ev Ucters.,.mband nå tett cn uforutsett og en
for lærerne ugzunstig idt "stctsmaktene" synes å iIle gjare
bruk av et hvert tenkeltn: retning av tortur, De det under de
n4 endrede forhold må entas st metstenden ikke tjener noen.hensikt, vil
eh tilrå at samtlie leardie Yor ptotestert mot å stå sOm medlemmer
av NorgeS Lærersdrnbend Strc:ks t,(4ez.r,:fisk avgir folgend.e erklæring adres
sert til Norges Lrrc,rsamb:511, Clir,2(u,..ustsgt: 19, Oslo: Jeg betrakter meg
som medlem av Norges Ls,ereartiban,3  i 'S'amsv:.r med lov av 5. febru&r 1942,
under.den forutsetnin at Læreygimb:Jnet ikke på1eRger.meg oppgver som
strir mot Min overbevisni,-,,f •Rmv1tt1het. - Denne erklær1ng sendes u.
oppholdelig til 5  av Deres  kofiercaer som 1wjen distribuerer-den videre-
Bruk ikke telefon.' Deet situlære er kun sendt ut for å skape for
virring og INGLN TA HLN37: DLI, MEDDEL IJRLRE
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De. tyske matrasiora-: nc.8a med:25 personer  ever  2o år får
brodrasjonen nedsÅt frc: 2 ;-.50 pr. uke til 2,000 gr 'ettrasjonen
for personer Over 18 å:r til pr.uke, og kjottrasjonen,
sies å skulle oli den mes mctkec-re, pedsettes -tra 400 til 3oo gr, pr. uke

Etter hva det er meddc-It oss flr dpielings livg.arde folende rasjoner:
3.570 sr.  brod pr. uke, 315 j.r s.=,I28o Rr. sukker,56o gr. kaffetilset-
ning, 4,2 kg. poteter cc 250 k. att pr, uke,

1 Vi norske som lkke ,:zjet cL4. vnskel og. tun2t rbelae får: 1.82o gr.
brød, 210 gr. smor, 2oo nr  cu'-k2r, 28o P:r. k:ffetilsetning, 1,5 kg. po-.
teter og ca. loo er. kjotL, pr. uke.

•"  vis • •  • •-
Skjærtorsdag -stod minister j:,YEenes yed 3jordammen 0: nappet rode topp-

luer. En dame beme2ket ove":for ministeren at hun syntea det var merkeli(=.
at N.S. måtte bruke slike mifler for A hevde st.g. Rinisteren svarte her .
til meget arg: ;fifle er ingen norsk kvihne, De er en JW3ING".

• -
"KincidirektortE-ine< ,Iikevel ±-kke Aschehowis- --

Forlag. I steden får foriket t;t1aomme ære å akulle lystre den
sleipe presseslabedask Finn Myk*Tga:.rd, hvis 111ustrerte bIadforetagender
som bekjent mottar subsidier f,.-E'Kulturdepartementet",

I tilleasupre:rammet i daa-, ble KONO Hri.KONS tale til det ,--•merikcnske
folk den 9. april i. år epplest. Den,le tale vil sannevnlicvls ble medtatt
i sih helhet ilvårt neste rulak,leo av a;visen.
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