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ilwaaltrep, Interessen eamler seg dag om maldingen om det kraftige angrer
eem britikke tly  utførts i natt mot den tyske •sterejøhavn Roetock. Angrepe
ble  utført av en stor etyrke under meget gode werforhold. Det britiske lul
departement opplyser at angrepet var meget vellykket. Det anrettet stor
de og eatte igang evære branner.- Brannene var ennå større enn brannene ved
angrepet  av Lehook  for en tld stden. I likhet med Ltbeck er Rostock et vik-
tig  letd  i. ruten til Ruseland og Pinnland, deseuten er den et viktlg jern-
baneknutepunkt og sete for flyprodukejon. Avetanden fra London til Rostocli
er om lag 850 km; Det var en //ten styrke tyske fly over England i natt.  44-
av dem ble skutt ned. Det Opplysee nå fra London at det tyske slagskip GnE
senau ble så sterkt ekadet under farten gjennom kanalen den 12 februar at
det fremdeles ør under reparasjon. Det befinner seg nå i Gdynia hvor det
ligger ved siden av slagek/pet Graf von Zeppelin som er under bygning. SchE

horst ligger fremdeles i tørrdokk. Det andre slagskip, Tirpitz og lommesla
skipet Admiral Scheer, samt krysserne Prinz Bugen og Hitler ligger i Trond-
heimafjorden. Herfra har de ikke gjort noe for å hindre da britiske forsen-
delser til Murmansk. —
Middelhavet.  Malta elår fremdeles kraftig frn seg. Således har  fly  fra Mall
angrepet tyeke flyplasser på Sicilia. Det var tre flyangrep på Malta  i:..g$1.3
Herunder ble 6 tyske fly skutt ned og 4 skadet. Zn stor del av den tyske
luftstyrke blir bundet ved aksjonene mot Malta. Engelske bombefly har utfø,
angrep på aksemå/ i Libya. LandOperasjonene er blitt hindret av sandstorml
Piendtlige infanterisoldater og transporter er blitt splittet opp.
Ruesland. Rueserne har initiativet d lokalo operesjoner lange hele frontenj
og det er ikke noe tegn til at tyøkerne forsøker å ta initiativet frn dem.
De tyeke tapelistene stiger dmglig. Det er ikke lenger mulig å atjule sann-
heten.Por første gang nedgir tyskerne at de troppene som holder Staraja
Ruasa ør omringet. Tyskerne melder for øvrig bare at det dreier seg om to
eller tre divisjoner og nt de vil holde ut eg være beredt til våroffensivei
kommer. Fra Karelen meldee at ruseerne har overtaket over finnene og tyeki
ne. En tysk soldat som nylig er tatt tilfange her forteller at hans reginu
har fått foreterkninger 9 ganger siden krigen begynte. På Krim har ruesen
inntatt en befestet tysk etilling. Hitler har nå mobilisert 1.9 mill. mani
Zor våroffensiven. Derav utgjør goo.000  17 og 18-åringer. Zn halv million
er tatt fra den tyske krigninduetrip og diese er allerede på forhånd trett4
Videre ekal en halv mill/on  tvaligetelekrivesfra det okkuperte Zuropa. Loscr
ski understraker Russlands veldige reserver som alene er nok til å knuse
Hitler.
irankrike. Dot Sydafrikanske emmbandet har brutt med Vichy etterat Laval
har overtatt regjeringen. Den franøke koneul i Rio Grande er gått av. De
5 tritaike embetsmenn i Waehington har alle atillet 88g til tjeneste for De
Gaulle. Over hele Zuropa viser tyskerne sin nervositet med ny vold og ter-
ror. 120 franskmenn er blitt drept denne måned og mange hundre arrestert
"Laval er en innrømmelse frn tyekernes side om at de har oppgitt alt håp  01
samarbeid mod Frankrike." Gøteborgs Handele - og Sjøfartstidning skriver a'
hvie quisling eitter på en rullenda isbre, eitter Laval på et krutthus.
Fra Holland kommer melding om at alle jøder skal sendes til krigeindustriei
Belmia er 3 rexister (belgiske fascleter) blitt drept ved en eksplosjon .

rexistenes hovedkvarter. Ekeplosjonen skyldtes en tidsinnstilt bombe. Et m:
tert lager 1 Namur og en filial av Renaults fabrikker i Bruxelles er blitt
bembet.
Yra jultoflavta  meldes  nt  generml Michailovitsj 1  hustru og barn er blitt ta .
sem gideler av tyekerne for at generalen skal overgi seg med sine offiserw

ete . Porsterkede japanske styrker rykker frmm lange de tra
vene rawa Sittang og Salwin. Allierte styrker arbeider voldsomt for å
sinke  ftenden.  Allierte  fly har rettet et nytt.angrep på Rnboul på NybritE
nta. General Mc. Arthur opplyser at nederlandske tropper fremdeles kjemper
på Timor eg Sumetra.

ttfif Statemintster hygaardsvold er komnet til  -1-;ew York. Han skal oppholdi
t par måneder 1 Amerlkaog konferere ned forskjellige mnerikanske mynd

heter. Ifølge  en evenek melding er do tre prester Ingv, B. Ko.rlsen, Indreb:
og Wieløf løslatt.

I t1110 w  ro rammet talte prof. Worm,nellor -riprF'-
d/ge kamp.


