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Uynetene fre London deri 21.februar 1944

Undur flyoperasjoner.du siste to døgn var ner enn 6000 en.
gelske  Og  år4erikanske fly i 41ksjon mot fiendens mål. Natt_
til i går rdttet kraftigc styrker britiske fly et voldsont
angrep mot det tyske industrisantrum Stüttgart, mens Moskito-
fly snntidig rettet angrup mot-MUnchen og jagere la ut miner .
i fiondtlig farvann. R.A.F. tnpte 10 mkskiner under disse
tokter. Tunga amerikanske bonbefly med jagereskorto fortsatte
sin'oflensiv mot militære mål i -11ord-Prankrike og TIordvest-
Tyskland. Både i går og i 1a.g var de ute på dagslystokter,

dagslysangrepet i går cr det Voldsonuste angrep som er
kkttkt hittil uot militære mål. Ovor 2000 fly deltok over
nyskland Hovedtungden i angrepet ble rettet mot Leipzig,
hvor en rekku flyfabrikker og andra industrielle mål ble bom-
bet i br:]hn. Det- angrepat komosom en fortSettulse av angrep-
ut fna britiske fly natten i fprveien. Blant  de  andre mål
sou ble hjemsøkt, var 3koda t  Bernsburg, Braunschweig, Gotha,
områder syd for Berlin, mål i POnnorn og Rostock. Fra disse
toktcr savnes 21 bombefly og 3 jagere, mens 136 tyske jugere
ble skutt ned. kt de nnerik:nske tap var så -små, skyldes i
første rekke at det tysko jagarforsvaret ble helt desorgani-
sert ved at angrepcne fulgte sr1Hbutt på hverandre. cyskerne
kan nok ennå gripe kraftig inn ned sitt forsvar, særlig når
de alliertu fly trunirer  sa  InIgt inn over fiendens linje som
tilfellet var denne gangen, men de maktdr ikke å holde mot-
standen på høyden ved langvnrige angrep, Bet viser seg, at
tHF_ProSenten_fordelt på de tokdigns,sist0 angrep blirkunderm
3%-- av en styrke på ca.4000 fly gikk 113 tapt. - Desbuten
ble det rette angrep Mot militære mål i :dord-Frunkrike, t.).gen
aindre ancrilcnsk styrke rettet . ot- angrop mot en flyplass vad
Helgias kyst. Ingen allierto fly gikk tapt under disse opera-
sjonar. - _61ndel tysko bombefly trengte dgår natt inn over
ulyd-Hnglnnd og London og kastet bomber son vddte.endel skade
og krevde-enkelte ofre. Minst 5 tyske fly ble,skutt ned over •
zngland, Angrepct sto ikk2 på noun måte i forhold tj.1 de nn-
grep son ble- rettet mot-2rn;land i 1940 og1941. - Foruten at
tyske jngere nå natt og dag holdas beskjeftig2t ved de a1lierte
fly:ngrep, lider da ct følelig tap hvort Høgn. I sine fortvilte
rnider mot Hngland er tapsprosenten Også meget stor, - og
:ltfar kostbar for et lend son skulle prøve å holdu  sdn‘ luft-
klåte intakt for den kaende invasjen1 Santidig knuser da
alliortec bombefly långsomt og sikkert hule deres flyproduk-
sjon.--
ITALIA:_Fra knziobruhodet neldes,det t de Mierte styrker
h7Ttt tilbake et tysk motangrep, son i løpet av de.to siste
lager i intensitet og:omfntning overskygc2r alle tidligere under
Itnlinfelttoget. Frn det allierte hovedkvarter meldes det at
den 9.tyske divisjon Som nå kjenper ved Anzio er identisk ned
14.tyske arme under  r2neral Mackensen, som inntil for kort tid
sidon bcfnnt seg på 6stfronten. I kampene ved Anzio or dut
satt inn i nit 6 tyske diVisjoner, og for 4 gi. ct bildo av
hva tyskerne setter inn, malder kommunikeet at langs en
front  pa  ikkd fullt 1000 m ble satt inn 5 tyske reginenter. -
I lt nar tysk-rno nå 18 divisjoner på Ikblinfronten. -
Flerc hundre tyskore er b1itt tatt  15i1 fange - bare i løpet av
lørdng 700, samt en mengde utstyr
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Allierte fly foretok i gAr ner enn 900 utflyvinger over
Itglia-fronten mot tyske nål, hvorgx dc fleste ved Anzio,
og tapte i nit 3 fly. Tyskerne foretek ca.100 utflyvinger
og tapte 4 naskinor, drs 5,arn3s novedfront neldes det
st presset not Cassino forteetter, nene det ikke ne1des
nae av sarlig interesse. Lener nord avviste franske tropper
et tysk franstøt. Allicrt. In-igsskip understottet npera-
sjonu,n ned angrep til e;j:Js. I det estlige Middelhav ble
myens dalntos og Rndos bonbnrdert. 2 tyske ekip ble dess-
utun senket i 2goerh7,vet. Pra .Gibrdltnr neldee dot at 3
tyske ubåter til er sunket sg flere skndet. Santidig ned
at dattc ferergikk, passerte 3 ndlierte konvoyer Gibrnitar
uten d bli arcreput i det hele tntt,
S21,;EA1 GT: De anerikdnsku sjo-og luftoperasjsner not
don japnnske fldtebasis pn rfruck i forrige ukc resultarte

nt 19 jnpanske skip ble senket  eg  201 fly skutt ned.under
2 di.;ers angrep. ik=iknnerne nistet.17 f/y og fikds ott
skip skadet. Av de jnpanske skip Sen ble sonket.vnr det 2
lettu kryssere, /3 dostrovare, 1 .funnunisjonsskip, ot tinder-
skio  for sjefly, 2 tnnkbatdrsee.2. kansnbåter. dosten var
lastebdtar. Av flyeno ble; de 174 skutt ned undor luftknnper
sg de 27 odeladjt pgfbakkon. Ettor den fowste dags,angrep
nåtte aserikanerne ingen sotstand;frs jearo mer..Pra Tokio
neldes dat nt isineralstabsjefen o,g stabsjefen i den japansk
0srine er avskjediget,  of  don japnnske prenierninister har
etter codt fltlersk nenstur utnevnt sag selv til generalstab-,
sjef!
RUSdLAJDt Russerne bos_de i går ny frengsmg i ratning av
Krivoi dog. Etter det tyske ennenbruddet i Kanjav, hnr
russerne drSielfsitt angrap til den østlirge del av tyskernes
linje, ot; stillinen for de tyske styrker ved Krivoi Rog
er blitt ennå nur utsatt4 I nord fottsatter fremrykkingen
net Pskov, og tyskerne treI:ker seg tilbake i retning av
denne byen og byun Dno• Oarndet nellen Leipussjøen og Il-
nenujoen renses stndde; ner for tyskere4 I gr wykket r„usser-
no 35 kn videre et'Jer erobringen nv Zapolye, son ligger
nindre osn 60 kn frn Pskov. Dessuten instok do i går byen
Utogish Hon

.
pn jornbanelinjen nel1on Leningrnd og

Dno, Dessuten bC5fridde den rwile hær aer enn 100 bobedds
steder til i dutta onråde, lit lenger syd,
P:JAL•LAND: Finske rejorinskretse i Stockholn innrganer
ai Ted-fInske regjering har vert i kont.kt ned den russiske
nnge4de FinninnAs stilling. PasekiVi befinner seg fremdeles
i Steekheln, men ventos nå tilbake til Holsinki med rap- -
port on forkandlingencs forløp.

Det runenske reserveoffiser-forbund, son bosto
av pensjonerte rusenske offiserer og tgtiserer sOn'sto i
opposisjont-er,bditt" opplost av:tYskorne.
ALGIGR: Preseseen not-de 11 anklr,gude krisforbrytere ira
Vicny-konsentrasjnnsleieren for antifasistiske -fanger fort-
satte i dag4 De bla fort frem an rekke vidner, sard-
li[je la skylden pa en korsitanar fra freanedleienen4 son
ble belastet med alt ansvar for de mor1 og den tortur son
ble forovat, Blant de cnklagede var det en russer4 flere tysk-
ere, en fra Algier, nr.en franskmenn4
4ORGE; 4..2PRINJ li A R d i D PYL5FER 7 ÅR IDAG. Vi sonder
nrJ! vår Rjertollste ,2:ratulo.Sjon og le beste ønsker og
ludper de når hnral
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