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Russland. Presidenten for Sovjeteamveldet, Ealinin, har gitt en oversikt
hvor det'b.eter at det russiske flyvåpen nå er det tyske helt overlegent, både
når det gjelder mannskap og fly. Det har likeledes vist seg at den tyske
tank ikke er uovervinnelig, tvertimot er de russiske tanks de tyske fullsten-
dig overlegne. Kalinin sa videre at mellom  2-3oo.000  tyskere er frosset
iheel iå østfronten i vinter, borteett fra alle dem som har fått ffiestskader.
Den tyske motstandskraft er blitt svekket og dens kampmot betydelig redusert.
De eascistiske hærer, uttalte Kalinin, lar passert høydepunktet og er nå på
vel nedover.  a  Tyskerne innrømmer at de  elir  trengt tilbake i området om-
kring Brjansk, hvor det raser et voldsomC slag. På nordvest-fronten taler
tyskerne om blodige slag, hvor  600  tyskele og-2o tyske  fly  ble tilintetgjort
på en dag. Det foregår heftige kamper nord cg syd for Kharkov. Det forlyder
at russerne har erobret Beigorod, 8c km nardøst for Kharkov. Fredag ble det
meldt at russerne har brudt igjennom de tyske stillinger nord for Ilmensjøen,
En tysk  7o00  tonner er senket i Barentshavet. - En britisk sjømann har gitt
en beretning cm en konvoi fra Storbritennia til elurmansk, bestående av bri-
tiske, noreke, hollandske og russiske skip. Da da nærmet seg Murmanek var
den russiske flåte på vakt og loset dem sikkert inn til land. Han fortalte
at farvannet der nord nå helt er rensket for tyske fly.
India.  Kongreospartiets leder, Pandit Nehru. uttaler at til tross for at det
britiske forslag er avslått, må Indias krigei'orberedelser fosette. Inderne
vil heller ikke leege hindringer i veien for 1- ritternes krigsfersel. Nehru
sa: Vårt problem er hvordan vi skal kunne crganisere vår egen krigsførsel
et fritt og uavhengig India. Kongressen vil kjempe nct ethvert overfall.
Det flerne østen. Allierte fly har bcnbet japanske fly ved 1:ew Britain, 2 ja-
pamsje fly ble skutt ned og 4 ødelagt. Over Raboul på New Britain ble 7 av
9 japareeke fly skutt ned. Fta Burma meldes at japanerne har trengt igjennor
de kinesieke stillinger ved Sittangelva nord  for  Toungeo. På Cebueya på
lippinene har amerikanske og filippieske tropper peført japanerne etore tap.
Poiske flygere som er gått i Chang .Kai Cheke tjeneste har allerede skutt nee
flere japanske fly. - Under et angrep på Ceylon 5, april ble 57 japanske
fly skutt ned eller skadet. Samme dag ble meldt at amerikanske ubåter hr se-
ket en, muligens to kryssere utenfor Juleøya i det Indiske hav. Viders ble
18 japanske fly ødelagt av australske flycere. lo. aprd1 neldtes at japanern
har senket det britiske hangarskip Kermes utenfcr Ceylon, En amerekanek ter-
pedobåt har senket en japansk krysser utenfor Filippinene.
Libya, Den tysk-italienske styrke på sydfronten har nå trukket oec tilbake
syd for Gasala, Det var to heftige flyangrep på 11 t'.ske fly
ble ødelagt eller alvorlig skadet. Tidligere er blitt m&dt on at en britice
ubåt har senket 4 italienske skip i :Ilddelhavet (lc, aprd1). E'lere fereligee
det lite nytt fra Frontene d Libya.
Flyanwep...  I løpet av siste tike er det stadig bldtt meldt om elyaneeep eeee

•• okkuperte områder og Tyskland. Således er Pcissy blitt anc r epet to netter p!
rad, likeså en fabrikk i Belgia. Deeekene i Le Havrs er bceeeet gjentagne gan-

. ger, likeså Ruhsdistriktet  oc  andre mål i lyskland.
Bulgaria. Kong Poris besøk i Berlin er blitt guct av en cmdannelse av den
Bulgarske regjering. Pilov forblir statsmindste:::, nens nfc:iotrene PflPov og
Dascalcv har fått avskjed. De avskjedigede ifinistrc  vag imot utleveringen
den bulgarske eær til Hitler for å kjempe på øst=ronten,
Amerika. Sjefen for De forente statero generalstab, general -12arohall, ar
tiden i England hvor han forhandier med sjefene for de fogskjellice britinke
våpen. En antar at drøftiagene gjelder de felles 2rdtdsk-amer..il:unske planer
mot Tyskland til våren og sommeren.
Nuse, Det er komnet meldinger on at Universitetets rektnr, prof, f:eip eg sen
sendt til Tyskland, Likeledes er Zverland  oc  f'egs andgc:  SLe:e  om vflr  pc
Grini blitt sendt dit. Faniliene hie ikke  va gslet og fancone beee
vite at de skulle reis e  neste dag.
-"Den kjente sveitsiske protestantleder gg teo'og, Onr1 Dart: sent

et særlie budskap til det norske folk i rnledninc
,lærere og presteg.


