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østfronten. Det tyske sammenbrudd
på Krim nflmer seg sitt høydepunkt. .atter å ha avansert
60 km i hurtig tempo nærmer nå. general Tolbule
hins tropper seg utkantene av Simferopol,
og
framskutte panserstyrker
forbereder
seg allerede på å rykke fram langs hovedveien til
Sevastopol, dit tyskerne i all hast trekker
seg tilbake.
I ettermiddag meldes at hurtlge
tanks og motoriserte imfanteristyrker
i samarbeide med flyvåpenet har opptatt forfølgelsen av de flyktende fiender. Stadig flere
tyske og romenske troppeavdelinger
overgir
seg. Utenfor Sevastopol ligger den russiske
Svartehavsflåte
klar til å gripe inn hvis
tyskerne vil forsøke seg på noen evakuering
større skala. Tyskerne faller også tilbake
mot havnebyen Jevpateria på vestkyston.
I est
har gereral Jeremenkos marinetropper
nå renset hele Kertsj-halveya
for fiender og de har
brutt igjennom sterke tyske forsvarsatillinger utenfor havnebyen Feodosia.I SydUkraina inntok russerne igårkveld ifirasspel.
Le fortsetter videre vestover og har satt
over Dnepr på et nytt sted. Det meldes i
etterniddag at russerne har begynt framrykkingen fra dette bruhode i retning mdt fruth
som er den siste elva før Galats. SV for
edeasa nærmer russerne seg havnebyen Ovidiopol ved Dneprmunningen.
Russiske f1y bonbarderer fiendtlige tropper som forsøker å komme
seg over til vestbredden.De tropper som
rykker fram vestover fra elva Sereth i Rom
inntok igår det viktige sambandsøentret
Falticeni ved foten av harpatono. rravda
skriver: Våre tropner i Romania har i vesentlig grad bedret sine kommunikasjonslinjer
og
på eamme tid forverret fiendens, hvis stilling ved Jassi er håpløs.-Lonjevs
tropper
står like utenfor
len mot Kisjinev,

Jassi. Samtidig øker trushovedstaden
i koldavia.

husserne står både å og V for byen, og nærmer
seg fra N. - Schweiziske kilder opplyser at
tyskerne er i ferd med å evakuere alle sårede
soldater som var sendt til knrpatene for å
komme seg. Tog med sårede har fått førsterett
pa alle romenske jernbaner. - Iforgårs bombet
russiske fly Svartehavehavnen
eonstanta som
er mUnningsstedet
for oljeledninger
fra
floe9ci. - Moskva har opelyst om de fiendtlige tap ved Skala i tiden I.- 1014. Tyskerne
tapte 26000 i drepte ug 7000 i fanger, og
haddd bare 10 000 mann igjen da unnsetningen
kom.- I Nordrussland
retter russiske fly fra
hæren og marinen kraftige slag mot die Luftwaffe som fra baser i Nordfinnland
forsøker
Dot
å ødelegge de russiske kommunikasjoner.
russiske luftvern har opynådd glimrende resuk
tater. 20 tyske fly er skutt ned på 2 dager i
dette område.
Finnland. Den finske riksdag holdt et lukket
møte igår for å ta stilling til statsminister
Linkomies
rappert om fredsforhandlingene.
Stookholm mener at det•er mulighet for at en
beslutning blir fattet idag. Washington rettet igår en ny kraftig advarsel til Finnland,
oer det bl.a. het at don finske regjering

fikk ta bele ensvaret fer de følger stm un
i krigen på Tysklands side vil
satt deltakelse
medføre. Amerikanske aviser minner i den .')rbindelse om Eulls advarsel til vasallstatene
og de nøytrale, som forøvrig i disse dagenblir
livlig debatert i verdenspressen.
Invasjonsbombingen.
Den kjempeme ssige allierte
luftoffensiv
som må betraktes
som en forløper
for invasjonen, har i det siste degn omfattet
angrep mot 7 forskjellige
land: Tyskland,
Frankrike, Belgia, Ungarn, Østerrike,Italia
og
Jugeslavia.Over 500 tunge amerikenske bombefly eskortert av nesten 1000 jagerfly angrep
i Augsflyplassene
idag 4 mål i Sydtyskland:
burg og Oberpfaffenhausen,
flyanleggene
Lechfeld og kulelagerfabrikkene
i echweinfurt.
Tidlig idagmorges ble tyske militærmål ved den
franske nordkyst angreget med godt resultat
Bare ett fly sav.les. Senere pa. dagen angrep en
stor styrke middeltunge
bombefly eskortert av
Spitfire en rekke mål i Nordfrankrike
og.Belgia,
bl.a. jernbaneknutepunktet
Namur. Mosquitos angrep inatt det viktige tyske jernbanesentret
Osnabrilek i Vvestfalen, 65 km Ø for den nederlandske grense. Pra detto angrep og fra de utstrakte minelegginger
savnes 2 bombefly; 9
tyske jagere ble skutt ned.
Mange spreng- og
brannbomber
bIe kastet mot OsnabrUck, bl. dem
ti to-tomis bomber. Angrepet sto bare på et
kvarter.
Igår ble Charle:rai i Belgia angrepet . Nesten 1000 fly var over Vesttyskland
ra:1 3
1.sk:t!age :Zelet
::11 .rjralegeirlå
e).Gjør i Ungarn ble også angrepet. 4ellingtonbombefly fra Italia var tid1ig imorges over
Budapest. To-tonns bomber ble kastet mot skiftetomtene og store branner oppsto, en av dem
skyldtes et oljedepot som cksploderte.
Budapest
er blitt angreøet 3 ganger cenne måned. Tysk
kringkasting
melder at fienetlige . fly også var
over Ungarn ved middegstider
idag. Luftkamper
utspant seg, heter det.- Igår rettet over 500
tunge amerikanske
bombefly fra kiddelhavsemrådet et kraftig angrep mot ^gesserschmidt-fabrikkene i .iener åeustadt og datterfabrikkene
i Bad Voslau og Fischament,
alle S for dien.
Flere av do viktigste bygningene
i de tre eaidrifter kom i brann.
To flyplasser i samge omrade
ble også rammgt. Minst 28 tyske jagere ble skutt
ned. 9 bombefly og 2 jegere savnes,- andre fly
angrep igår jernbancmål
i 7cgreb og en febrikk
i Split. /dag har fly fra Italia bombet jernbaner våd Rivieraen og nord for Roma. Igår foretok flyvåpenet 2250 opestigninger.
Minst 31
tyske fly ble skutt ntd. 14 allierte maskiner
savnes.
Antiinvasjonsbembing.
Woan få tyske fly fley inn
over Fngland inatt. London
hndde sin første flyalarm pa 12 dager.
Kong Viktor Emsnuele
beslutning om å abdisere
til fordel for sin sønn blir godt mottatt I Leedon, og anses
som et skritt på veien til Iteliensk samåoli. Timas
skriver:
n konge sot i så
grad har misbrukt sin stilling og sa lengegfuneet
seg i Musselinis mektmisbruk
hadde lkke noe annet
valg. beslutningen
må gjere det mulig for alle
itelienere å. enes om en ny konstruktiv regjering,

