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LUSSLAM: Dagens MoskvekommunikeT melder at i løpet av natten befestet
roda arm6 sine nye stillinger i retning av Kerkow.- I Izjurs Harenke-go -

•-esnittet her de russleke styrker gjennomført defensive operasjoner mot
t yake tanks og infanteri., T dette evsnittet er det at marskalk; von Boe.
'Ejer, sitt store framstøt mot ruseernes flanks. I en kommentar til komme-
-„ikeet heter det at de tyske angrep ble slått tilhe ke og at tyskerne had.-
Le store tap pv tanks. Tyskerre tar sikte på å avskjære de fra,mskutte

stillinger som marskalk Timc1/2jenko her tatt i retning av Krasnograd, og
den tyske merskalk setter inn store mekanIserte styrker, "Prawdaus kore.
opondent i dette avenitt he r s end t en slUldring ev slaget der det heter
:et kanoner av alle 1llbro drønner uavlatelig. Middelsstore og store

er ustanselig I eksjon. Enhver tenkeliF.- tyne av moderne materiell
rA blitt satt inn. "Times"s Moskvakorrespondent melder at i Karkow-

„-eeådet blir de tynke styrker av mennesker oR ma teriell mer og uer opp-
e-uirt. Die Luftweffe 1-Ar fått forsterkninger. Tanks er kommet i hard

lgjen. Bølgn etter bølge av tysk infenteri blir servit e,ot ,qe rus-
:- s ke imnone  r  rekalk TLnos jenko he r all erede onpnådd me get av sitt
olktigste mål, nealig å tvinge Bock til å kjempe når emIsserne, og ikke

7,kerne velger tiden. De tyske tap av tanks til mellom 2 ot 3 diVisjoetir,
: irrespondenten gir felRende liste over de infantoristyrker som er blitt
o teekt opprevet„1 Den 79, infanteridivlsjon fre Koblenz den 1bl lette

fra Stuttgart,den 62infanteridivisjon fra Schlesien, den
enfenteridivisjon fre Seebsen,

Dagens britiske kommunike . sier at det er 1kke noe armet
:gelde enn a t trul je vi rksombeteen 1 hibye -fortsetter, En

London sier om i tilltesten: er sterke nok tU et
ken tvinge , som e n defen-stv forholdsregel , til å. holde sto re s tyker

o.leitesten)estyrkar-eorn aksermaktane ellers Yille hs trengt andre steder.
Cffensive operesjoner av disse sksestyrkepil ikke -på noen måte kunne v1ne:
reen framgang av avgjørencle betydning, da de blir ba re et sterkt mings i
stedat f or å j utvikling „

Bterbritannia har levert M tt 4. krigsskip til Tyrkla Em undervanns
'flåt på 690 ton, som er bygget 1 Sterbritannia, som koM til ALIcandrette

LAVAL er venit tilke til Vichy etter nye forhandlinger i Pris med
tyekerne. I Itelia hever det seg stadig raster for å få overlatt
Oteesika og Tunis. B.B.C.er medarbeider riGker på a t Hitlers Plan om •å
e tille Italia og Frankrike ut mot hverendre har fort til i meget sterk

ftlenning. Da haval kom til makten igjen i Vichy for en måned siden,
han at han håpet å oppnå fred med aksen, slik at det ble garantert

teritet og uevhengighet både for Frankriko selv og f or dets besiddelsee.
;2htler hadde imillertid for lenge siden lovet Mussolini at han kunne få

•

Korsike og Nice. I -likbet med den uoverons stemmelse som er oppstått
Ung,, rn oF. Roma nia , er han .nå stillet . overf or d e innbyrdes mot stridende

tilsagn han har gitt Laval og Mussolini. Det franske folks holdning og;
amerikansk pågang har hindret Laval fra å hjelpe Hitler.

121:tr mis tet flåt ebasen Mada ga ska r oam har aelsgt reseen a v Amerika s
rympati for Vichy-Frankrike, Han bar skreot en okende flendsImp i Frank-
:2_ke mot samarbeid med Tyskland, "I;ews Croniele" skriver 1 dsg at Laval

Lttil ha r spilt falitt i sin slavepolitikk overfor tyskerne Dette skyl-
det franske folks holdning, og, 1kke mangel på vilje fra hans side.

n våger ikke å utfordre folket,
DIT FJERNE CSTEN: I Kina er det livlig kampvirksemhet på ostkysten •

ev Che kianpr ovinsen. I 'e t kemmunikg i ettermidda g he ter det at kine serrles
forsvar ev Kinwa var meget effNkti.Vt 1 går og t Japanernes forsøk på å
ta byen med storm ble avslått. Det jopanske angrepet ble ført fram fra
nere kanter, men kineserne slo angrenene tilbake med store tap av dede

•

tveng flenlen t{":„ å trekke seg tilbake
I Burma har det britiske luftvåpen væri ttivt4 •Communik6et fra New

idag sier et breltitke bombefly fortsa med obfattênde 9,ngrep mot
mål I Bunna i går. . Blenbe imfly angrep med bombe r og masklhe,eyeer



' I '  
s nffirnet4n av Chtnstwinelve. IMet osetså rette.t-sngrep mot anare japansee

De britIske flyene hndde ineenetaspe
SJEFEN  FOR DEN AUR1KANUEE HIERS luftstyrke og sjefen for den amerik=enele

me rines flyvesen er kommet til Storbrltannla. De står i spissen for en
avleling amerikanskr stsbsoffiserer som er kommet over Atlanterhavet for
å konferere med de britiske ledere om et videre utbygget britisk-amerikens:(
samarbeide.

Det foreligger nå noen nye epplysninger om det arbeidet som cr utført
ved den a Ilierte konferans en i Ottawa om trening eav flygere. Akkurat sone
ely  nå blir avgitt tll tjenente på hvilken som heist front vil flygere og
eeeenskap fra hvilke t som helst alliert land heretter .kunne ta del I offen-
civ eller defensiv aksjon på en nvilken som helst frent. Den opprinnellee
plan om oppoving av  2o.000  flyeere og besetning. tll  3o.000  fly pr. år, er
ellerede overskredet. Kampmn skiner, bygget i erika blir nå fleyet ll-
lekte fra fabrIkkene tll kampplasser på de forskjellige steder aV kloden,
Helefen for en av Amerika s Starste flyfabrikker ferteller at. Airoe obra- d

egerflYens blir særl1g utstyrt slik e t de kan fly tilstre*kellg langt.
TYSKLAND: En tysk elvdlingenior hcr berettet om den som det te

tiske luftvåpen gjorde ved dagangrep mot Augsburs, Tre deler av  MAN d'eeil-
f-brikken ble satt ut av spillet. Han anslår 2 t det minst må gå 5 måneder
a.sr det igjen kan bli normal produksjon, og sier a t nesten hver eneste
bombe var en fulltreffer på fabrikkene. Mange nv bombene var tidsbember,
cnm eksploderte etter at det var blItt merkt, eltsså lenge ettec a t angrepe-
flyene var fleyet sin vel.

Den tidligere sjef for den britlske Midnelnevsflåten, ADMIRAL CUNUINGLeM,
o -plyste I deg et den britiske luftetyrken i Miedelhavet har fått nye foI-
sterkninger. Den gang det franske sammenbruddet kom, skulle de frenske
krInesskip som opererte sagmen med den britiske middelhavsflåten ta del
stort nnlaste operasjoner, som bl.a . omfattet et bomberdement av Tripolis
T en oversikt over de tinligere beJivenheter I Middelhavet sn admiral Cue-
eingbam at den brItiske flåten og  fly  reduserte den ltallenske flåten
eanske betraktelig. Samtidig ble den itnlienske hær I Libya Odelagt ved
enaral WaweTs offensiv-. Tyskerne evnet'et storre nederlag og styrtet inn

:or å redde sttuae jenen. Siden den tid, sa, admiral en, hs  r  tys ke rne truk4,
ket sammen -store mengder fly for å angripe britiske konvoyer til Malta.
9et fjerne esten har noivendigvls utsatt de britiske styrker I mIntosten
for påkenninger, men den briiiske offensive ånd i Middelhavet er like
levende• Det ble det sItt et kraftie bevis fpr da en britisk konvoy L mi
e lo seg gjennom til Malta mot en overlegen italtensk eskedre. De etørste
nrigsslap 1 den brltiske eskorten var bare lette kryssere, men de itali-
• nske slagskip ble skadet og ltalienerne drog ildsomt hjemever. Britiske
fly  os  krlgssklp angriper statlig fientlise baser i Llbya. Admiral Cunnin
pnm sluttet med å si nt Storbritannia stabiliserer nå sine verdensomfat-
eende forplikt,elser. Når vi hittil hnr klart, med så små resurser, å ut-
eette så meget, hva vil man da ikke klare n,?,r man hnr utviklct cin fulle
styrke. vitv  ...-

I tilleegsprogrammet ver det utenrikspolitikk ved Arne Ording.
vVy .•.-

LOICALT: Fredag 1 forrige uke ble det foretett en re:ske arrestasjoner
ved Stabekk Heyere Almenskole. I Undervisningstiden kommer mlnisterpre-
:ident ;4u1s1ing, ledsaget av ministrone Lie og Skaneke samt stabsjef
grondsen og arreseerer Samtlige tilstedeværende lektorer. 4uisling
ferst en tale, hvori han avvekelende truet se exåt, og bekkset- seg over
et lærerne odele alt for ham. - Lærerne presiserte atter nt 3e ikke var
cre ikke ville være medlemmer av "sambendet", hvorpå alle ble fert bort,
De lektorene som ikke var på skolen under dette opptrinnet, her fått på-
legg om å mote for mlnisterpresidenten olasdag 27. mal.
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