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VhSTFECtiLIN: De ooto 4/; hdr x'ker hamret løs not
Natt til sn.dac0 atccrep l. A. Fe. Leipzig; 2300 t.

bonne'r ble sitp2at gjcrde ajr fly sitt srrste daga1vaangrep hit-
til mot lvskasnri. Flyfabrikker i ble ancreret. rcrit'a-
flyene vexr eskertert av onLiCsko, og allierte juge.-e. UMer oe heftige fly-
kampar som utspsnt seg, b5e 120 tvske fly skrtt ned, mot ta2et av 24 allierte
fly,

Tatt til nandag argrep R. A. F. Etutgart med 2000 t. bomber. Store brander

takttatt. Stut6art 2i,ger de stsra Eosshefabrkene, som leverer elektrisk

utstsr for f:J.v, Andre.nå:Li.lrki nd hLc scx**.eic angrepet. aare 10 fly
savnes fra disse oserasjoner .sireziaz rontscrttkr. sine ancrep i like stor
måiestokk son dagen førc Det var tydeiic at det tske.jagerforsvar var gått
tratt. -rormere op?lysninger forelirgar ennu ikke.

5 tvske fly ble LkuSt ned nnler snake an,rep mot nmeland mandag.
Det 9. ar.r. flykorpa sorn er :)re•ført fra riddelhavet til ,ngland, har vært

aksion over ord-Frankrike søneag Trandag.
Lørdag morsen bogynta 3 tveks divisjoner et kraftig angrep mot

Lnkal fram,ganc ble eleminert ved notangrepi De tyske tap var over-
velene; flere hunee fanger ble ta*t. I Casseno fortsettr gatekampene.

Store alliorte flystyrker har angrepet tyske jernbaner, eg tatt del i mark-
stridene. 1000 flyru:crall ble foretatt søndag.

Tyske ulåter son har•forsøkt å forsere.Cibraltarstredet er blitt

-.an(r;T:eflv-engeiske-sjøstridakrefter. 3 ubåter er blitt senket, og flere
andre skadet. _

nflierte fly fra baser i. Siellem-østen har angrepet og•senket 3 tyske transporrt=
skip.
RUSSLrND: Der melden om en ny russisk offsnsiv i Dneprbuen.. Russerne har tatt
WdLeder, og rykker inn i Krivoj Hogs forsteder. Der pågår nu voldsomme gate-.
kampor.

Den.russiske fremmarsj mot Fskov fortsetter., Jernbanestasjonen Dno, miåt
mellen Staraja .russa og iskov er falt..

kuldeperiode er inntrått. på nordfronten,.og Feipussjøen vil antagelig

fryse tim Tyskarne venter.derfor rssiske angrep over sjøen, og søker der-
far å Lgge  aiTp  en foTsvarslinje på vostsiden.
ØSffNr Fritiske styrker fortsetter angrepene på alle fronter i Burma. Ny-tt

er vnnnet. Santdig fortsetter kinaserne sin fremrykning i Nord-rjurma.
---er'kensko f:y med baser iL ina har-angrepet japanske sid.p utenfor den

kinca*ske kyot. og sanket 2 av dem,5 at på 2700 t. og et på 1200. To jern-
banebruer i Indo-Kina ble o s4 ødlagt.

:Pra :3tillehsvet keldes om ry e r.rs;rep mot jap. baser. Rebaul er bo-bet

av stose-styrker arr, borbefly. Det b3.-3  gjort stor-skade på militære anlagg
ogs  1ï.p på novnen. lit bonsinskip eksplodrsrte,

Xr_ssie 1 den østlige dol v  rareilness har også blitt bombet.
STCrY:LO-L.: I forb±ndelse med fr3d:4ryktene on linnlan , meldes det at den
svells'ke arbasadeur i oskva hai• an:omme::: til Steohholm. Det anses som san-
synlig at han bragte med de russiske krav til Finnland.

Faudikivi er vendt tilbake, til Finnland, antagelig for å avlegge raport
til rejeringen.

Ny eXportvaret Vi har lenge merket at tyskerne forsøker å utvide vår export,
og dblatrikker il er i det aiste blitt svært i. skuddet. Fredng og lørdag forlet
" :flse Fuss " av "'Jaburi„, oc en annen båt Oslo havn, med "blåtrikkers-som

dekkslast,
Da (lo tyske myndighater for eh tid siden hendente seg til dirk. Kielland

med forespørsel til 0s)o Sporvoier om de kunne avse trilrker til de bombede
byer i Tyskland, stillte hielland seg meget velvillig til det'se. Denno popu-
laritetsjeger, som fortjeves har fersøkt å *rlynde seg hos es12,--publihn,. for-
står at han må se seg oet efter nye jaktmarker. en her rer.ner han nck fail, han
har gitt fanden lillefinceren„ng....osIopublikm-vi&grnntjr-kmarke-på-skosålene_at
hånden er fulgt erter.



eleiceeft  Motetep‘n: De førele allierte motangrep i Stillehavet, skjedde etter stort

sett samme mønster som på de øvrige frenter. rån søkte å drive ja. tilbake meter

for meter, og øy for  øy. De lanee sårharforsyringslinjer ever havet, og det
ufraelto-nelige terreng viste snart at med donne feanganesmåeon ville let tu år
å  nå eålet. De stare eateriell- og personaltag ved an,repet mot Guadaleenar,
og fremryekningee ffa Fort-eoresby, mot Lae og Salaranna, ble de avgjerende
bevis forst annen taktikk måtte nyttes.

De alli rte regner med at jap. trenger opptil 20 mill. brt.reg. tonn for tran-
sportone mellom &pan og de erobrede ø eers Do disporerer antagelig bare en
tredjedol av dette. Den mest ov_rhengende trussel fer jap. er derfor tennasje-
mangel.

De alliertes offensiv mot jap. forbindelser, ble innledet med angrepene mot
Gilbert- og arshalløvene.. P. earshalløvene får de allierte den ypperlige.fliette-
besen reajelain, og flyplassen  hoi.  Det neste hoppet er fre Eearshallgruppen til
Larolinene.. eovedetøtteounktet  dah  Trueled,a ligger 170 eil fra flyplassen eoi.
Dette -spranget er så stort st det  ikke  kan ejer s uten store forberedelserkanskje
blir det nø,eendig frst å erebre nindre øyer son ligeer imellom. leen med en arner
base på Truckeva, vil en CYID kile awe kjørt inn i det jap. støttepunktsystem.
Videre er det sannsynilg at ee  e llierte vil en.ripe ariannene nord for harolinene,
flb re" 200m11 fr e. de ja øyer. Fre Karolinene ken de jap. sjdforbindelsen angripes
på det mestutsatte sted mellom Fillipinene og de jap1 øyer. de
driver denne kilen 'fln 1 den japforsearsring, vil Japans forblnelse ned ,r-
obriefine i sør v rr meget utsatt og øyene vil kanshje unne sUltes ut.

- - -

LEot lysere tider: oenite sa i en t, le han holdt for en tid siden: ' ot er den
Tyske fUtos te opegave å holde havene åpne for tysk handol1

I hvilken gr d tys'.'.erne rar re!aM dette.emål vet vi. I krigens fdrste år ver
det nok er del tyske skip som slapp ejennom blokadenettete, men etter hvert som
stadie nye'oerader er hlitt trukket inn i krleen er oesD nettet blitt nere fiere
masket. thet godt sgme ingen 8.4 de ensomme tyske blokadebrytere sent greier
å lure seg igjennoe, • -en hvorfor vå ter tyskerne freeedeles sin knappe torn-
aeje i dette hasardiese foret gende? Det lille de få skipene son vender hjem
kai bringe  Ted see, har vel teeen betydning for den storo tyske husholdninj
Jo, Delv snå kvanta ev tinn, veget-bilske oljer. rku mi, kinin, og framfor
alt tolfr m, soe n envendes i semme øyemed som ragnan, har betydning.

ver en del av sa-mu slaget som stormen  pe  Ibbkopol, slaget mot
(lysklands stålindustri,

vinter har enge tyske skip, lastet med vere: til Japun, ligget.klar 1 Syd-
Frenshe ea atl enterhavshavner t håp om å- få Eneket seg. ut. Noen har også forsekt
seg, men de har ikke 'ommet langt før marinen eller fly frm ksytkomAndoen har
vrext over dem. ,en de fleste ligger ennå i sine trygLe havner, men sjangsene for t
å sliepe ut blir  isdinde for hver dae, eller natt er rietigere å si. De lan,e
netter er blokadebryternes eneste sjanese.

Len det er ikke bare for blokadebryternes skyld at Doenitz må beklage ut vi g'år
"- ot lysere tider', han kunne trenge nattemørket til å føre Tirpitz eot sud tll
reparasjorse rksted i Fiel eller Gdynia. Det er 5 mnd. siden Tirpitz ble skadet
og ennå ligeer sle.fielpet i _ltgfjord. I flere uleer eet hatt et reparestons-
seip.ved siden, men all ekeder kan sikkert ikke utbedre:. før skipet koeeer i dokl:
For å bli dOkksett må Tirpitz til Tyskland, og dangs den norske kyst vil skipet
kumne engripes av allierte fly- ng sjøstrieskiefter. Doenitz har altså valget
nellem å la Tirpitz ruste 1 eltaftere, eller å ta risken på, å føre den hjem,
en risk som blir etø re dag for dag. Om Tirpitz ble senket, ville det Vare

en katastrofe for TysIland; den siste rzst av den tyske marines preetlsje
ville være tept.

em.

Send dette blad videre til venner oe bekjente, men husk: Det er ikke bare
euislinger og stripete som er ferlige. Løsmunnede, såkalt ,ode jøssinger kan
teere til mere nkade for. vår sak, enn den mest hårdkciete ang,lver.
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