


VESTFRONTEN: Royal Airforce rettet natt til ig r krigens hittil voldsomste
angrep mot Tyskland med Berlin og Ludwigshaven som hovedmAl. Det la under
angrepet et tett skydekke over Berlin s en ikke kunne iaktta de oppnadde
skader mens himmelen over Ludwi~shaven var lettere sa et veldig flammehav et
ter angrepet IDwL~e vise de britiske speiderlfy vei til maelQt. Skydekket
ever Berlin var purpurfarvet. 32 av de angripende fly gikk tapt. Dette antall
v en ubetydelig prosentsats av den angripende styrke. Det deltok endel
flere maskiner over Berlin enn over det annet mal. -- Sterke britiske og
aflerikanske flystridskrefter har i de siste par d~gn rettet angrep mot andre
m~l ·i Tyskland samt mot 1 i tyskokkuperte land.
SYDFRONTE : De allierte stridskrefter har oppgitt motstanden pa ~a Laros og
lagt ned sine vapen. Dermed er britane ~astet ut av den siste 0Y de hadde
herred~mme over i Dodekaneserne. Den dristige offensiv de satte igang mot
0ygruppen har s ledes ikke f~rt med seg noe positivt resultat. Etter erobrin
~en av Leros har det tyske flyv1pen satt i ang heftige flyangrep mot den
nordenforliggende ~y Samos og de siste meldinger forteller at et innvasjons
f~rs~k er innledet. -- Fra fronten i Mellomitalia foreligger ingen forandrin
av betydning. Det r oppstAtt en pause i kampene pa~ av frost og sn •
Det uttales fra London at denne pause kom beleilib pa de allierte styrker s ~

for ereder en ny offensive -- I Jugoslavia fortsettet kampene trass bade k
de 06 sn~var. I Serbia har friskarer ~delagt en kulgrube ~om forsynte kraft
stasjonen i Beograd med brendsel. En rekke tysKe militrertog omkring i landet
~r sprengt i luften, Den t ske offensiv mot den dalmatiske kyststrekning har
lyJce f0rt til noe resultat. Nord for 0plit er 500 tyskere falt under de siste
agers kampeJ;'. •

,

~JERNE JST.r.;r:- ~ Stillehavet har det funnet sted omfattende flyangrep mot
JP..panske baser 0 japSDsk s 'bsfart. .jap ~ kr sser. en j er 0 en sto
del handelstonnasje er senket. 102 japanske flyer skutt ned over Raboul i
10pet av de siste par dager. I l~pet av de siste syv uker har japanerne mis-
tet 1.200 fly. .
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~f.r.E DJDSDOM1,mR. 8 av de nordmenn som nylig ble arrestert i Trondhjem er d~mt

til ~den og skutt. De d~mte var medlemmer av et tidligere arbeiderungsoms
lag og ble beskylt for fors~k p a reorganisere det kommunistiske parti, ut
~ivelse og distribuering av illegale blad og 'gement mor~'.

Vi vet ikke hva de ~mte har ojort seg skyldig i, men vi vet at de d0de
som rakryggede nordmenn. Tyskerne lar t ha utseendet av at de arbeidet for
utlevcringen av Norge til en fremmed stat, men vi har kjennskap til hva den
tyske propaganda kan nedverdige seg til og vet at dette ikke er riktig.
Propagandamakerne fors~ker pA alle mat r tils usse de d0mtes minde. Vi vet
at det altsammen er l~gn. De d~mte var hverken landsforredere eller mordere
- de var nordmenn som gjorde sin pliktl
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l~"'u.J'JEh ~ I FOL ErO lllE GATER!LA RIRD

REDAKT0R FREDR RM er d~d i odense av dobbeltsidig lungebetendelse. Ramm
ble i 19~1 d~mt til livsvarig fengse1 men ble frigitt fra konsentrasjonslei
r n da han ble angrepet av lungebetendelse. pa veien hjem til Norge avgikk
han sa v d d~den.

Fredrik Ramm ble f~dt i 1892 og innledet in pressekarriere som medar
bei er i''Verdens gang". Siden var han nnsatt som medarbeider i en rekke
avise:r. I 1927 ble han ansatt s:)m redakt~r av "f.1orgenbladet" og fra 1933 av
var han redakt~r av"Tidens tegn". Redakt~r Ramm de1tok i Roald Amundsens ~ -

lyvning ovor or polen i 1926.
Med Fredrik Ramm r n av Norbos framste pressemenn gatt bort.

v V v ~~_::.o--i Rovin ank iro.~ r I' e har meldt
grunn er ' OIL en e 1ge fra sin ordf~rersti11ing.

~vr Tel ark om s ogs med planer om slutte s

LOVE! DE OER. Ordf~rer

seg ut av parti t. Av en
En rekke andre nazister i
til roklubben.
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