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'RussLAJD.Ruestirne—fPri-setter fraary-k4d.ngen långs bele-Trentren.----
loo tyske dtriajoner er nå kastet ttlbako. Sordve rs`-ror Moskva
rUsserne orobret den viktigo nekkelstilling Klin. De tyske tropper
som stod her-var. i forrige måned en alvårlig trussel mot Moskva.
Store tyske styrker er nå avskåret fra hovedstyrkene. Slaget om
Klin kostet tyskerne 13.coo mann i falne ou sårede og en mengde ma-
teriell, Russerne fortsetter opprensninzen ved jarnbanen sør for
Meskva, oz har gjenerobret 3 byer i Tula-området, en av dem ligger •
vedlernbanon Tula -Orel og en annen mellom Tu1a og Jelez. Andro
stoder i Tula-området har russerne gjenorobrot 50 landsbyor, Longro
syd har russerne også hatt nye seire„ I Kalinin-område raser ot
voldsomt slag og tysko baktropper zjor forgjeves forsek på å dekke
de.tyske hovedstyrkor. Siste uke har tyskerne tapt- 8.000  Mann her.
I Leningrad-området presser-russerne frem fra Tikwin langs jornbanen..
_Russezac zjør også kraftige angrop på tyskornce kilor syd-og syd-
øst for Loningrad. Langor syd i Donncts-området går russorne videre

t fromover og det pågår voldsommo kamper vast for taganrog og på andre
sidon av olven Mius, .Over storo delor av fronton har russernc nå
1nitiativet i luften, Gencralono Zukows Timosjenkos offcnsivor
lar don storste militære betydning, for det-første fordi de har gjen-
,erobret store områdor, for dot- aanct-fordi don har vist at ryktenc
:om forberedelson av vintor ceinnkvartoring foretyskorno i Russland or
bara snakk, og for det tredjc fordiden tyskc ovorkommando var for-
vissot om at  dc  skulle grcie å besette Moakva, Laningrad og Rostow •
på cenno eidon av jul. Stemni_ngon blandt do tysko soldator cr meget
dArlig og dette ga on tysk avis nylig uttrykk for da dcn skrov . at
ettc:i krigcn i Polen vontot mann fred. Da Frankrike var falt vontost
man at man skullo sotte over kanalen. Don 22, juni . begvntc foltto-
got i ost.og nå 5 æånedor soncre ser man at.intet t tått som vontot.

LIEYA: Bo engolsko trepper har nå-utflankort tyskorn oz itali-
enorne ved Gazala cz igår kvold meldtes•at de alliorto or iådd ot
punkt som ligger 45 km. vost for -Gazala, og fortseftor vidcre vest-
over. Britiske og indiske angrop 25 kai. vest for aazala bLe møtt
av alt akeon hadde.iSjon av materiell, bl.a. allo tanks, men all
motstand, inklusivo 2 motangrep-under slagot ble brutt undar kraftige
kamper. Dot vzr undor dett0 lg andro britiske.pnsorstyrkr utfor-
t:_utflankoringen. Inntil igår.haddo nyzoelansko tropPor taet 1.loo
-f onger, På den Egyptlsko gronso har syd-afrikanakc trappor fortsatt
ine angrep på do aksastyrker som or isolort i Bardia og-Halfaia.

STILLEHAVET, Kinosisko troppor utkjemper hårde slag med japaa
nerno SOM cr på vei mot Hong Kong Deot p?gar heftiz0 artillerikam-
per mellem  non britiske garnisSon i Houg Korg og japanernos bette-
rior å fastlandeto I malaya har japanarno ettos hortize kamp)r
vunnot on dcl grunn i do nord-vostro pråvinscro Det hor vcert kraf-
tige japanako luttangrep på Hong 'Keng. .Australske bombefly har scn-
kot ot jarmIsk skip på. 4.000 ton. Jsasonorno  cr  stanset på Filipi-
henc oz de japanoro som-har fått fotfeste der har vært utsatt for
kraftige luftargrop. Oyone Wake og Michczay holder stand. Don amori-
kansko slogflåto cr nå på tokt 1 Japanernes forsok på
å s1".ut Amorika for krizen•var bczynt or mislykket, opplyste Was-
hington idag. Amerj.kanorno har miståt slagskiect "Arizono!' oz den
gmmlo "Oklahoma", 3 dostroyere og en minelezgor under -3,ot fers t o an-
grop på Poarl Harbour. Dosouten blo dct gjnrt stor skade ja3, fly og
hangarcre Amcrikancrne mistet 2.7no mann  oe  .55o blo saret. Japoncr-
no mistet 41 fly og 3 ubåter. X09,flX, MClo, IX, Xell,XV, KC12, 11,5.

Wenriksdopartementot meddolor at alt står vol til mod dc norsko
i Shonshal oz Sanzkok. X346XI,5, XE47L, ME48C:BKIK, X549I1,6,
XA3,SXV, X£51IV, XE521, KA361, A371I, X553XXIX,3)
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Av det amerikanske mmc. "LIFE" 31.3.1941.
sr-ur .Dr•rdst..L;r_rlaziutztu_.kpud,.P1A4UP.11i.:...s4L.rep_

- pyerlNorize.

Den 4. mdrs utfdrte encelokmennene sin mest suksess1ul1e.1run )-1n anjon av akssne nrunn  tal  dato. Det var lkke deres fcrste nn,
grsp p. tysk eller italiensk territnrium  ng  det varte bare 595 minut-
ter, men det var den •ff.rste "raid" som det ble luscitt fotatrafder
fra.

5 jaceere og transpertskip gle stille op Aorses vestfjard -611 Svol-
wer, den stmrste fiskehavn på Lofotoyene utenfor dot nordlicste Aorte,
Utvd.1;:te conelske soldater, med fri norske narinesnldater som veivi-
sore, klatretned skipsol s ene til de pansroda skrof: av Enclands nye.
"invasjons-barkasser". DiSae •earer 55 mann hver o•: er forsynt med Die-
selmotnrep. I bauEen har de cat hdYt stlskjola med 18 hull som auto-
matiske ge= kan skyte gjennem. De reprosenterer CW3å, det f.rste bo-
Vis på de gruntt'aende båtsr som tylkerne mul1rans holder på. å by re
td1. sitt lovede anvasjon av Enrland.

'92v2a-formålet for anrre»et var .dalocce1sen av av de 5 Svolv e'rfab-
rikkor snm tyskerne bruker for å laiao fiskeolje tll 1yeerin for hUy-
ekspinaivc stoffor oc tnrnkeolje til mat. Det fbrste engelskmennene
f:jnrdo vår å sprono it:ee febrikker i lufta. På 10 minutter hadde do
faoldadt elld lesismuniksjeeslinjer med fantlandet og så mdela de sys-
tematisk alle oljetanker, Edela en sjfflybasis og senket 11 skip 1
tysk tjaneate på tilosmmon_18.22o tonn..

r•led unatncolse av en liten tysk marinotråler ble det ikke 'iort
mntstand. De enests offre var 7 tyskere som ble drept da traleren
sprang 1 lufta.

Fancct uten ett skudd on tatt til Sn(Jond som fanger var 215 tysko
re oc lc norske "Quislincer". For fortsatte kampen mot Ditler ble
325 norske frivillige med til rtc1and. Til de nordmenn som ble lcjen
delta enr-ele'srenifeme-Ut-  -ee-kimr,. ,

Tyskerne bai:atelliserte ancrepetsom"en ren bagatell", men dEros
senere reaksjon beloi deres nonehala,nse. Hjenmet til hver eneste nord .
mann som ble med engelskmennene bloHjevnet med jorden. Aordmenn som
hadde hjulpot engelskmennene arrestert  OL  en ble yeblikke1lr
skutt. Svolvær fikk loo.00n krennr i

Ved raidet på Svoln hadd'a ao enralska lint et kort fra Hitlers
kortstokk. Mens fcrerens styrkar sto fordire men ute 2V stann til å
rjoro  invasjon 1 Enfdland, hadde ence1stmennene snekst swe til on invo
sjen i et tv Hitlers lensmannsdistrikter. De-ha d-do odeiæ.t. verSien av
Lofnten for mange måneder. De haade rEist labet om å ondslIppfl hns
noramennene som lever undsr nazistyret i kystbyene, Som i Grakenland
heade de vict vnraien av Ditlers 1 fte fra 24de fabruar om-at " hvor
encelakmennone viser son pd kontinentet t. skal vi nyeblikkelic mste de

Jec blo roddet av eaaelskmennene. Et norsk ovenvidne beskriver
raidot. Av sersjant Stremholt.
tro-
Kanonill i havnen veeket mec. Je.L sprang ut av senfesn o•f  ltp  ut

med en fr,•kk over nattskjnrtso for å få vite hva som var iveien. Jer
kunne ikke se noc da det vor tykk skodde, men skytincen tle knoyere
or h_vero. Jug matte en venn som kom lupEnde oppover bakken. "Dva er
ivalen", sou r te jet."Kco_dor  aEt  flere tyskere?

"Jec vet ikeo fl, so-arte han. "De har kri fr eishlp ute på havnen  nb.
av dem or alleredo ved isnd. Soldatene bmrer brane uniformer".

Je2 skynato mec nedovor :tedon n- 1 plutsallt på cn 3tor odaol
snldat maa ker,bin. Vi ka  de  sett enceloko soldater rmndt Aarvik
jef kjenta irjen unifernan ned sr. :an: . -

"Dvor okal du, cutt?" spurte C.an, ar  jo la saa.-no til et hon  iyfdto
mavon min imod karablnen. Jet svarte inke, mon lesaynte dalv 1 atill

sp.rsm,l, sejent je- var avfert nphjdo-set. Jo: hudk-t  ikke mdofe en-
2e1:ka erd.


