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SUIGS07:fijIkT forste invasjonsti• n. De te Umr•r vil komme
, kj mte undor :olt furskjejlige forreelt, tettil

åomunikeend fra do viktigere.frentavsnitt consar t titsiumk 4  t-Yer invaøjenou i ks vil
r-ldor rnr tiden ber: nm lokale kamphandlinger bli Kj=nt før ganske kert tid 1 esrvalan.
atell,  for  etorw:sn ,r den elminjelige mneing. pet cr fsitektig  r  tee  n t invssjonen vil  ell  on

Imett; ear he ein grunn fornt Øj fr-mst i lynkrig. Bertsett fra  od  ituisdende operenjoner
drnttden. Vinterststyret tksl  bytta s ut oc tyder megst på. nt ten vil fa karekter v atilling
sermereestyret estt e s enn. Ifjor pr stu r t Hneg otteret brohadene er crpreotot. Tymem trep-
riktesnck odesurns  e  •olde offonaiver rullonde pefore=yvnin,er  fra  egest tel ,mt v11 da ble umoli
eiltress fer emskiftningen aest til vint e r dort. numvir eot m•lieM de to allieroe frmezer
mon te  njaltt det fe.r dvm at de flyktende- vil lønn scg ev eg selV ktits ikke engelekm,nnete
4vskere ikke  t ikk tid til tv,tto seg fast i og annerikanerne vent=r ee iange med invasjenen at
frmer-linjen. Ideg er det srnerlodos. ruascr- tyskern o  far et renterum.

eos forete fo a søkte : - trong e  ejennem IftrottJm

stteedet  sk  ruseerno fant det b åt sjore -J(SWIG3f'GR  ett“Lsefko
nemtt. 'yskerne mi tut oele terrenget tere.n

4 ,r nnm tet  pt -notmenkollbanen vvrt ekikktrustenn ,m Ipoo, nan i sin nåværende stil-
nerde nn kn s so veeelinger ker de bedre muliikIttd idon vghoter fer et mere

tyekurne. MeorreMtOket"iiker ikke e,nuomhot  ngoffersivt forovor. At tvtkerne fremdeles toldcr
temm, plasser. ‘;ttersom krigen her g;:mt dem imotJ e viktmeo fletehavnen neunsetonol gjør ogra •
er do alttt tervese ev å sitte alenc. Det or slut

effensiv

ettt til nt rueserne noler med den ventee,
med deres rniersdrømmer, demot Don,mmunnIngen og "Den L.iatinke
csker eom tr ncer andre sneneskers ner}ut ogeort" mellom hareatene og uerteLavet.

•Ue r e ctsiske linjer dregns av trepuefer-
yarm:. fe ITelmaak011bunon or det nu forb:dt

s, lorge det er  eledige" ulsmser. Betjeningen erskyvninger og stigende luftsktivitet. tter
eadevarligmedstillingegfiendom for at publikuntroepokonsontrasjoneno å dømmo kommer den
Setter swg. Holmeåkollfolket venter  n  spent påruseiske offenedv til å  ge  mot to steder: mot

E_WOW og mot don idyske syd-flanke. Offenstven neste forordnIng p banen.  tnvaajonen  kommor

mot syd-flankes vtl eatnainligvis ta ttl for- til kansko tystotne ha des På  faAget.
å bryte gjensom de tyeke stillingor dellom

tysk ølaket ble for en ttd siden kllatret oppKifehinew - jasal og ,ivartehavet området
t getone t Oslo ved nattetider. Den lnd:mellon truth og tereth for avskjwre.for-

dem "A. Ulkorbem, orgen CeS flutsebenbindeleeslinjene til tyskerno ved nedre .U.tastr
ug de som befinner neg mellom Fruth og .Sereth. mårrens. Leiehenlaubtråger M,Jbe murrt nleht mehr.

Wir aber fabren fort.Tyskern står da I fare .fer ebli emring,8t

hvib de ikke trekkeu s€:g tilbeku til linjen Te.reuves-sIste erire til Vinmencflelet:
G”latz - 1000 lier Grand Ptarn,ur.

Ved Lwoe hr tyskerne samlet stere styrkur e00 og
red henblikk  pt en motoffenstv. 000 regnrtrouse

Det ser  et  sem om russerne vil gjøre storne

bruk av flyveenet  under  do kommende wierasSnx Den noråke regjering ålltt kjent med at
jemvirket med eengelske on amu.rikanske fly er I3 gjør et nytt forsøk på å naøtfisene flsker-
ster betydning. nnringen. Dcnne gangen er det flakeeakkerne og

Undor bsdømmelsen RV styrkeferholdet p østr fiskettlytrkerne som skal tvinges inn i Fiske-
Cronten m. det legges vekt på ruseerneo numer- ng fangstforbundet. Rensikten er å sikre naSis-
jece ev-raegonnet og at de er tysknrno 0, fl'rr tene monopol pi og kentrell Uver fis'keavset-
',gne i artill'rikehendling. Tyskerne ler tapt ninget og sk,n.fte VS elementene i næringen
f:rre felk enn vent a t ifjor vintar, moget reøve nekke1stil1inger. Hvls dette skulle lykkes
av derun tyngre matertall falt i rmsernes vil det bety  CA etu.r fare fer landets ffåtfer-
hcn=.er. Dette tau hsr den ty3ke inedstri cg syni.g. Regjeringen vil rette en sdvarsel tll
trenfecrt vansk,lig for å stfylle. fiskeoppkjøperge mot medvirke til dannelsen

nor forste gung under krtgen tUr ,yskerne av dette forbund. Enhver sem medvirker må regno
evor for menknetnn ev -n eammererdnnt krig-  I  mud st hen for alltid vil bli sott utenfor be-
a  rOng øst - v=st. amorentngoa mere ellttec- fatningon med fisknemsetningen,

vel ikke v=nto sog fer muget ev und.r  an

I.



rek1o1RdtAG eV RY11,SIEdS ft-SYRG  el  LOReuGo fteNTYRN Tla ?URfte1 StNBRG TIFht ISIRO.
Mosnuitefly angrey natt til fredag mål i. Vestfrenton. Forlin tjt andre mål i V Tysklynd

tysklond: Frgdag angrop amerikanske bombuflya ble angropet idag mergos av store formesjoner
jernbonustasjanene i Sambral, Valenciennes eg. -nv br1tiske bouhefly og amerikanske flygende
somaine i 1. Frarkrikeå Dat ble lagt ut ming,t i ftestnerger. Godt og 150te fly ble satt inn 1
fiendtlig farvdnn. Fra angrepenu savnes 4 fly.. angropet. Fsrmere enke;ltheter foreligger ennå

fas de Oalais ble angrupet tra Luften lo'rdas og ikke. JernbaneknUtepUnkter i Frankrike og Belgia
mineutleggingen fortsatte. - Britiske bombefly ble egsa.angrepet i dagslys idag. Natt til

hor angrepet Feseara-dammen i Italiag Degtte var idag ble jernbanemål, ammunisjonslagro og andre

en mindre.utgave av angreput pg damenleggere  i  mal i distriktet ved Nantes ved Paris bombet.
RuhrdistrIktet  ifjot.  Flyverne baUde fatt shrl. Andre angrep ble rettet m st Ludwigshafen.
trenlng i 1 kasto bomber mot et Dereneet mål. Operasjonene omfattet ogs; mineutlegging i

Bayene angrep  i 3 bølger. 20 minutter etter det fiendtlig farvann. 5 bombefly sevnes fra nattens
første argrep kom em4 flodbølge ned til byen operasjoner. Ved de.Friisiske  øer  senket Beau-

gescara. Sprentningon av demmon vil forersake Fighter-fflaskiner 3 større og  2 sMa nandolsskip,
kaos like bakde tyskh linjens som star  not  den .og flere eskorterende fartsyer ble skadet. -

8. arme. Hovedvoien Fellem Roma og k'eseOt.ra og 2 . norskekysten b/e et tysk handeleskip torpo-
on ax de viktigste jernbtrelinjer for de tyske dert. Det var endel fiendtlig lurtaktivitet

tilføreler, følger elvoloptgt..Bh grunn av tmgh>3.England inatt. Et sted krevet bombene
sprengningen har store av ostfl og endel ofre.

Italia mistot sin viktigstu elek-trisitetskilde. Italia. Fra italienske baser bombet.svmre ameri-
Dette vil ha stor virkning  pa  rustningsindu- kanske bombefly inatt og idag mål i Bucuresti,
strien og elektriske jernbaner.- I de 2 siste Det ble notert flere treffere på oljoraffinerier
dager har atliorte bombefly angrepet jernbane- log krigsviktig industri. Vod Brusev ble 1 fabrikk

tomtey i Budapest, oljelager oa jernbanemåi  i  bygning lagt i grus ug 2 andre sterkt skadet

Cambine 1 Ploesti-distriktety Store skader ble tga annen utyrke bombefly angrep og ødela den
forårsaket og ;Iet moldes fra Schweim at det har viktige jernbanebroon Fantsevs utenfor Beograd.
vært opptøyer i Budepest som følge av bombingen.Igar angrep 500.amerikanske bombefly 5 av de
- Sovastapol ble bombet natt til fredag. Fellomviktigste jernbaneknutepunktene i komania, blant
Sevastopel  oe  Sonstanta sonket russerne h min- disse var Camudna og Turnu Severin. Igar ble det
dre fartøttur  eg  5 trepaetransportskip. Sunk- gjort ialt 2000 oppstigninger fra Italia. 14
ningene- ble utført av russiske krigsskip V for fly er gott tapt.2a grunn av bombingon i ftema-
Khersor. Russorne har tatt havnen i Odessa i nia er jernbanenettet kompht i den grad

bruk igjen. gilsoerno har slått t ilb Rke tyske uorder cgttsgere til Galats ma stoppe 20 km

angrep ved Stanislavev og Tiraspel. Fru rus- utenfor byen.

sisk hold anføres at tyskerno i mars og første Titos hevedkvarter mulder om harde kamber i
tel av april mistet flere tropper og råerå:nt- Slovenia. Videre meldes det at 2 tyske- baser
rustning enn ved Staldngrad. Ca. 5C-0000 tys- som-ligger mindre enn 10 km fra hovedstrden
kere er falt eller tatt til tanse. I løpet ov Slovenla er erobret.

sista måned har tyskoree tept 5000 tanks i S Sstfronton.ntussiske fly og sjøetridskrefter har

-Russland.-Den-bld dividjd or nd trukkot til- senket ytterligere 8 skip i Svartehavet.- Under
bake sammen med da øvrigo Spanake frivilligo, russiske flyangrep mot Stanislavov-omr4det ble
Sjefen, general Grande, er blltt stemplet som 12 tyske fly ødelagt  pa  en flyplass. Fra øst-

krigsforbryter av russerne fer sine ugjerninger fronten forøvrig meldes om lokale tyske- angrep

i bovgorod. - Det forfligfter ingen nyheter fra scm alle•er slltt tilbake. - Romenske fanger
havrebyen Split, som de jugaslaviska friskarer fCrtellor om ferholdot melltm de tyske  og ro-
beleired.  Friskarenethar. oes emringet Mrkowji- meneke tropperat det cr svmrt ddrlig og at det
grad i V Ebsnia. Uht mrldes videro om voldscmme ofte inntrdffer regulhre ksmphandlinger mellom

kamper i 0 Bosnia. friskarene har trengt inn 1, dem. Under en overgang Ve'd Dnestr avgjorte en
Zagreb, bemektiget seg viktigo dokumenter Gg tysk og en romensk avdalirs med vapen hvem som
trukket seht tilbake igjen,Friskarenes tap er skulle komme.først over bruen,o .
mindre.enn tapene under.nazistenes massakrer. . Frankrike. Radio France advarer befolkninsen
før friskarene opptok- kamben. r. I det S.V.St11- 'Jjarseilles mot tyskernes plenur ot  a  sette byor
lehav har amerikanerne gjert ny landgangepa New under unntagelsestiletand med følgonde arresta-

Cuinea V for det nåværende kampomrade. Den. sjonor og nenrettelser.- Gri de tyske srusomheter
japanske adMiral Koga or falt i •o'n i Frankrike meldes det fra Loadon om  3  skole-
indis1te folkufarer Gar.dhi.er satt på frifot, gutter som er henrettet i fengslet i Lyon.
utere muldeplikt. - De spanske myndisheter har 3wntlige  3 var undar led år . I den anledning har
stungt de itallen8ke fascistiske kontoroce, i Vichy-myndighetene måttet utferdige et dakret
Tanger. Det tyske konehlatet fertsed;tter frem- hvcr det heter at mindrebrige fra 15 - 19 år ktn
dules. - De tyske diplomatiske . utsondinger i dømmes til dtactun fcr alVorlige politiske for-
Stookhold og ka,drid vil bli kalt hjem til brytelstr.• I franske kreetser i Iondon har donne
teranse. forbrytelsen vaktstur forbitrelse.


