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De vikti ste kri s heter pr. 25/6-45.

SYDNHONitN. Algerkrinek. sendte fredag aften ut en kraftig advarsel til '-
den itålienske befolkning om nye voldsommo luftbombardementer mot krigsindu-
strien, kommunikasjonssentra og andrp milltscre mål. Den ital. befolkning opp-
fordres til å forlate de truede distrikter-straks da de allierto vil bombe dem
.sdnder og sammen. Denne advarsel ble etterfulgt av massebombing av Sicilia og
det ital. fastland. Den begynte natt til mandag da Wellington-bpmbefly bombot
Mbssina med mengder av brann-og spre4gbomber, deriblandt flore på 2 tonn. An-
dre Wellington fly bombet samtidig Reggio di Calabria.og San Giovanni. B.B.C.s
korrespondent i Alger telegraferer at de alliertes slag mot disse 3 byer nå
fèllor så tett at italienerne ikko has...noon chanse til å roparero skadene,

Storbombing av Napoli ble også innledet natt til mandag da britiske Wolling-
tonfly kastet en kraftig last av spreng- og brannbomber. Nben få timer senere
gikk ea. leo flygende festningor til fornyet -angrep mot byen. B.B.G.s korre-
spondent telegraferer at raiden var en av de hardeste son noen sinde or gjen-
nomf6rt mot deu hardt bombede byen. Spoiderfotografier viser over 25 heftigo
brannsteder. Angrepet ble koneentrart til indåstrionrådene og bomber Palt på
indUstribygninger av alle slag. Det agolige arsenal ble stukket i brann, og
fabrikker.fer fremstilling av totpedter stod i luer. Nbpoli har opPlevet noen
-av sine nhyggeligste dbgn. Mene de-,flygende festaineet.laget kjampebranner i
Napoli, angrep tunge amerikanske 'tombefly fabrikket fot.fremstilliag av Tlydo-
lerT vbd Salernol,syd for Nåpoli. Treff ble..ncitert blent magadner og jernbano-
'nettet ble revet,epp'i et-vidstrakt område. 40 akejagere laget etbalvtimes
luirtelag.Mango ardem ble,skutt:cned. Etter det amer..angreplfulete et angrop
av  britiakeWellingten:bombefly på Salorno. Det oppstod maage brannor på jorn-
baner og :skiftetomter,t- Bombefly av typon Mnrauder og Boston har angropet de
vikt.igste 1 lassone idet  syddige o vestli.e Sidilia.l4 akzefly_blaskatt

n" rigs orrespon ent belegrafeiSr: Systematisk beanger å-Jonnordti not
det fientlige komounikasJossnott p4 fastlnndot og.på Sieilia. Hele jernbanosysto-
c- -
mat i og emkring NapoWer,desorganiSert.

VESTFRONTEN. B.B.O.Hserdtemaniag ut varsolom bombing tiI Belgiat "Bel-
giske arbeidere, hold .dener.så langt vekk som mulig frd krigsfabrikkene og send
dores familier bortj Hvis dere  or  nbdt til å bli, må dere-forlango offoktiv flys.
alarm oe solida beskytteisesronl." Britiske Lanca'ster-bombetly angrep natt
til mandag radioftbrikkens ved,Frdedrichshafon. Natt til tirsdag gikk et stor-
angrep mot Krefeld i Rthr. Se 4. side, Noen tå timer etterat de britiske bombe-

, fly haddo forlatt Krefelå, startet_sterke formasjoner av aMer. bomhetly for dags-
lysraider mot Ruhrdistriktet og Belgia. En formasjon av flygånde festninger bem.-
bet fabrikkene for fremstilling av syptetisk gummi vod HU1s, ca. 6 mdl nord for
Krefeld, Fabrikkene er de störste av sitt slag i Tyskland. En annen formasjon av
amer, bombefly bombet General Idetore fabrikker ved Antwerpen i Belgia. Hottige
branner brbt ut i målomaddensi: St  stOrt antall fientlige jagere ble skutt ned.
-21fltiske Mitchella bombefly eskortett av jagerfly angrep samtidig dokker og
skipsverfter ved Rotterdami 2o bomblely og 4 jagerfly savnes ettor disse ope..
rasjoner. Natt til onsdagiple.Buhr 1:jen angrepet. Hovodmålet var Mfilhedm. 35
bombefly savnes. bbrmere enkeltheter foreligger ennå ikke. Av mindre operasjcps
ner er moldt bombeflyangrep mot flyplassen ved Abbeville, offonsive jagerfly-
toktor over Nederland og Frankriko,og torpedefly har senket 5 eskorteskip uten..
for Hollands kyst. Under operasjoner natt til tirsdag, tirsdag og natt til ons-
dag har de allierte mistet 102 bombefly og 6 jagerfly,

ÖSTFRONTEIT. Russ, bombefly htr rstet nye angrop mot tysko flyplasser
bak fronten. Andre bombefly har 6delagt7tyske fly på en flyplass på Loningrad-
fronten. Tyskerne foretok flore flyangrep på Leningradfronton msndag. 1? tyske
fly ble ödelagt. Bet er intet å melde om kampene tillands.

ANERIKA. Kullstreiken er avb'låst.



MUSSOLIMIS SUBILEUM.

Faseismen Llir myndig iår. Det ver nemlig i 1922 at redaktdr Bonito Mussol1ni
i Milano foranstaltet den så1e1te "mersjen mot Roma" og ifBrt svart skjorte tratte
feemfor kong Victor Emanuel smn landets redningsmann. Eah befridde hurtig sitt land:
Batongene hvinte, ricinoljen kom til heeer solaloverbevisningsmiddel, og de lipariske
öyer ble rekreasjonsstedet for den motvillige intelligonsen. Mateott1 ble myrdet og

-med ham hole don itaIienake ånd. Den dynamiske utenrikspolitikkon ble begynt ned
Korfu, der noen vergeldso sivile bleemyrdet ved et uventet 'bombardemont. Englend og
Frankrike sette imidIertid stopp for den planlagte erobring, og Muesolini måtte noen
år frenever teskjeen i den pene hånden. Men så-åpnet herlighetens vei seg. - mot

-Etiopia, hvis "utålelige og grusomme" opptreden måtte straffes. Tropper ble sendt
,o yer, Massoliels sden og svIgersdnnble tordenguder, dor de feiet hen over etiopiske
menneekeklynger og forvandlet dam til blodrosor. Til sist toget man inn i Addis

Abboba. Nå sitter keiser  Halle  Selassieeegjen 1 sitt paless i Addis Abbeba. Italie
holdt Etiopia i 5 år.

Dog, d8t var jo-spörsmål om noe langt mere enn Etiopia. Det Skulde skapes intet
eindre enneet romerlsk imporium. Detto ble klarlagt fer ital1enerne på elle enlige og
-tankelige måter. Middelhnvot or vårt hav. Altså måtte Mussoline leire kraftpolitikk
mot elbenla, Hollas og Frankrike. Albanle ble angrepet on langfreidag, Apenbart for
å demonstrere en ny måte å feire påske på. Albanoree forsvarte seg så hardnakket
som baro et gammelt krigerfolk i belkanNellene kan forsvare seg. Itelienerne trengte
dog over doras lik ned til grensen av Hellas. Der mdtte,de grekernee.. De forevarte seg
som Isoniedas, og tyskerne måtte gripe inn. hitlex Sendte sine beerskarefx Mut  Termepr-
lerne. Han fikk da demonstrert overfor hele verden nob ytterst.viktIgemlig et
helteånden fra det gamle Hollas levot ennå. Også jugoslaverne skulee teincoe!til å
hylde den nyo ebsaar. Bn italiensk hertug, ble "valgt"til kOnge.e7  Kroae1a. lqen har

ennå ikke behaget å holde Sitt inntote  i Zacreb. Kroateri soebere, delmatiere og
emontenegrinere kjemper stadig,for sin erihet,.og-yeken-begYnner å bli-oVerbevist
om at de.eldti-vil einne  see  i hverken tysk eller italienak regimenta. Frankrike
m4tte også OVervinnes:fdr-Italtes "naeurLige:aspirasjoner" var tilfredsstillet.

-MusoolinI il"Att8 ihn ekkarat pt det tidspunkt da Frankrike sank V kne.
Et lett dolkestöt 1.ryggen trengtes, ekke mer,

Idag, tro år etter Itelias inntreden i krigen, gjenstår ikke en kvadratmoter
env-det iteleenske imperiam i Nord-Afrike - detta som ble bygget opp mot Mussolinis

eille protester.under krigen mot terkerne i 19121 På seive-treårsdagen kom meldin-

gen om at de.allierts hadde besatt det fdrste egentlige italionske punktet,eBantel-
laria. Mussolinis dynamiske politikk har med ea frekteltgebeekvens.gett fram mot

ein fieale.-NS regner bombene oVer laedet, og verdee-venter bare på  nye  lendetignineer.
-Ikke.et måhneske utenfor Italia tror lencer noe annet enn at Mussolinl synger.på det
siste verset i leveropereens sluttakt. Ean kan kanskje holde sitt hdye c ennå en 11-
ten stmed, men luften holder på å gå ut,av lungene på ham, og heltotenorene riest
er tynnslitt etter 21 års solosang. I Ilalia longter man etter hele den gamla styg-

•neememen, liberalisme, kooperasjon og internasjonal forståelsespelitikk.

' Man nå tro engelskmennene når de hqlt fra kregens förste das har hekleget at
cla  må före krig mot Italia. Det engelske fo1k har en dypt innpreget kjarlighet til
Italia. Mussolini har kanskje regnet msd denne sentimentale fdlelse. Hen ber nå he
våknet og forstått at når engelskmennene endelig biter tennene sammen, så er det
ieke.leke'Evor "degenererte" de enn kan oppfdre seg når de sitternedsunket i sine
elubbstoler egtlesper eram sino tilsynelatende sleve betraktninger over verden, 3a

ear do ubohagelige harde kjeker og kindtennor.

Nå skjelver luften over Italia av bombeflyenes motererl-og dets skjönne jord
restes av eksplosjoner. Verden vet at hvis disse ekspetlosjoner ikke finner sted i
Rone, så beror det på tlIstedeværelson av en makt som Mussolini forgjeves har for-

sokt å parelysere: VATIKANET. eaven er Italiener, men först og sist kristenhetens
representant. Julen 1941 fromla han i en kringkastingstale et prinsipielt fredspro-
gram. evie de allierte akeepterer det, kan Italia prise seg lykkelig.
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PATIENTENES TILSTAED.

Vi gjengir 3 meldinger fre Italia. Lerdag ble det opplyst at fascistene her ut-
stedt en flom av nye vedtak og truefet endre nddsforanstaltninger for å imbetegå de



alliertes stadig ekeade invasjonotmUssel. Itdlienske krigssårede og italienere SOM

bor  iu utlandet er blitt innkalt. Dot er trulfet foranstsltninger for å skaffe hus-
dy til de evakuerte., - Syv av de sydligo prev-inser er blitt erklccert for oporaLtns-
soner',som militært sett må holde seg beredt. I en rekke provinser på det syditali-
onske faStland, på Socilia og Sardinia, er det allerede blitt erklært krigstilstand.
Anti-invasjonsforholdsf..eglene er.blitt utvidet til å gjelde også den sydlige del
av Adriaterhavetc --Sekreberen i facistpariet, Scorza, har i löpet av de siate
dager tatt nye forhpidsregler. Scorza synes å ha stdrre.Makt enn noon av hans for-
gjefigere hadde i innenrikske spdrsmål. Ronakringkasteren opplyste fredag at Scorza
harkipplåst do italienske irredentagruppet, som har voldt utenriksdepartementet van-
Skeligheter;

Det-er uro i deiren, aksemakterms leir. Motstandon vokser d de okkuperte land.
-}i'kbekusjonspeletongene er flittige. 27år egne quielinger synes besattglvånsket om

lage- så mye-rot sommulig i samfunnsliv og forretningsliv för de likviderew.
'Dares sol synker mot horisenten-i vest, deres fromferd blir stadig mer hektisk.
Goebbels arboider energisk for å tale mot og fortrdstning inn i det tyske folk. nos

',Hksebroweh er stemfiingen flau etter nederlagene. Det fremlegges stadig nye forslag
cor å hindre at motlösheten tar overhånd Ingen av partiets botrodde penneknekter
r-rnes å tenke Seg muligheten av- å få bukt ned mismotot på overbevisningens vei. Do
Hfbefalor strammere töylero Blant-do forslag som erafremkommet er å um fste hVer
eheste italiener med'en anmerkningsbok. Her skulde enhver forseelse noteres.. Hvis de
ble tilstrekkelig mange, eller graverende, settes vel synderen i strykeklassen.
Ideen er jo hentet fra skolen, og det er helt konsekvent av fascismen-å behandle
alio somumyndige burn. All frihet er tatt'fra dem..De har bare å lystre blindt.
Den enkelte er-ingenting, staten er alt. Da alle er umyndiggjorte, må de også be-_
voktos eg behandles soa umyndige. Il duce er rektOr for hele skolen.- "MUssolini har
alltid rettft, Rektoreautoritet må ikke antastes, Så må pedellen Scorza bruke-kra-
basken flittig. Tankon å utruste allo med.anmerkningsbdker er enTölgeriktig ut-

' vikling av den enekelse.som gjdr alle og enhver umyndig, og som betrakter viljen
til å'handie etter sin samvittighet og forstand som.det værste onde i ståtslivoto

- Goebbels Sier. at de allierte her skylden for krigsutbruddet. -Det- sob:  utldste
-krigenvår som-allevet tyskernes innmarsj i Dolen. Vostmaktene hadde forsdkt å und-
gå krigen lenae. De hadde sett på hvordan hltler tilsidesatte den ene bestemmelsen
etter den andrel. Versaille-traktaten. Bån lot sifie trdpper rykke ihn i det frede-

lyste- områdekved-Phinen, han innfdriemImindelig vernepldkt, han innlemmet C)ster-
rike i Tyskland, han tok-Sudetland eg tilslutt hele TjektosloVakia. Så tiikjennega
vestmaktene at de vildo gå til-krig hvis Polon ble angrepet, hitler angrep Polon.
Han overfalt siden Danmark, Nbrge, Holland, Bolgia, Jugoslavia og Hellas
slutt også sin daymrende forbundsfelle.Russland, Dot er dette son Goebbels kaller
at-rhitler har ikke  lefflt  noe være ufors5kt for å bevare fredon".

aSnMluttsats tvinger seg på: Krigen må vwwe moget upopubsem i Tyskland, ettersom
de mpst halsbrekkendo påstander må frenföres for å frita Ahrern for skylden. Hvor-

-for den er så unopulmr, ligger rett opp i dagen. Sa minnes vi alt det som i sintid
-Iikk Goobbels til A lage gloson "Grauelpropåganda", Ainnes-alt dei. som-lå bak de
opplysningor -som amn satto denne etiketten på, og husker hans hensikt mdd dotte. Når

. ea  sa  fiffig fyr soM Goebbels fremsetter anklagersmt de allierte for grusonhet, så
n befinne sag i en nddssituasjon. Bombingen må ha tatt hurdt på det tyskm folks

nerver. Sa elår han på den strengen som han wed forkjwmlighet har lokket toner av
den siste tid: Oddvendigheten cv å holda swnnen. Fienden vil "platt forderve" det

Cyske felket, De hater "Jordens stolteste kulturfolk".
Det-er aldedes riktig at tyskerne er hatot, og hvorfor de er-hatet er alle folk

då hærtatte land villig til å avlegge vitnesbyrd OHL Dette har 4penbart ogsd det
tyske folket på fddelson..Det frykter frertiden. Dot har det grunn til. Odebbels ti  ord
kan ikke vende begivenhetenes str5m. Utenfor Tyskland granskes de söm natientens

. feborkurver. De jddisk-bolsjevikiske plutokratene er meget tilfredse med-de opplys-
ninger 20M Goebbels eir.

FAKTA OG KOMMFETAKERO

-HANDELSFIÅTEMS TfiP, Den norske handelsflåtens menn har tilkjemPet seg en ubestridt
ledelse i å redde besetninger på krigsforliste fartdyer opplyses det t London. Det
'har lykkes nordmennene å redde 83% av de forliste fartöyers besetninger: Forholdet er
bemerkelsesverdig, idet andre alliorto lands handelsflateroppviser omtrent det motsatte



tall. De norske fartbyene har försteklasses redningsutstyr, men rlig spiller
de norske sjbfolks medfbdte sjbmannskap stor rolle. De kan fre barnsben av
kunsten å navigere småbåter. Tapene av fartdyer er mindre enn i den forrige
krig. Det ble da senket 629 fartbyer, som er omtrent det dobbelte av hve vi hnr
.udstet i denne krigen. Fartbyene er dog betydolig stbrre denne gang. Tapone i
mannskap er omtrent like store som fra 1914 til 1918.

ANGREPET PÅ KREFEID Over 700 bombefly feiet inn over Krefeld natt til
tirsdag. Angrepet var ytterst voldsomt og konsentrert. Angropet var det 22.
mot byen. Fra opposisjonelt tysk hold neldes tirsdag ettermiddag at Krefeld på
det nærmeste er lagt i ruiner. Antallet av dade har man ennå ikko ovorblikk ovor,
men hittil  or  1.736 porsoner dratt fran fra ruinene og indentifisert. Hele kver-
ta1er er styrtet sammen 1 byens sentrum. Brann- og redningsmannskapene kjemper

desperat for å nå fram til de hundrevis av menneskor som er innestengt i besket -
telsesrommene under de bruanende bygninger. Man frykter for at antallet av dbds-
ofre vil stige katastrofalt p,g.a. at det er umulig å mostre de mango brannene.
ÅN Krefelds 17o.000 innbyggere er menst  36.000  blitt uten takk over hodet. sto -
re skader er gjort på de bekjents tokstilindustriene. Fabrikker for fremstil -
Iing av fallskjermsilke er lagt,i ruiner, og dossuten kemiske irdustrier. Stål -
verk og kullgruber er ranmet, og store doler av byen står i flammer. Det bri -
tisko flyministeriet opplysor at raiden pågikk i  5o  minutter, og i lbpet av den-
ne tiden kastst Storlings, Halifax, Lancaster og Wellingtons en av de tyngsto
bombelastene som i noe tilfelle er kastet mot et onkolt mål i Tyskland. Dot blo
i visso perioder av raiden kastet fam 2 -tonns bomber i mnuttet. Det feentlige
forsvaret ble overrasket og luftvernot og jageeflyene trådte fbrst I aksjon et -
ter at angrepet hadde pågått for fullt i lengretid. Senere viste et usedvarlig
stort antall tyske nattjagerfly seg og heftige luftkamper ble utkjempot i det
klare måneskinn på tilbakeveien fra Krefeld. Alleredo den fbrste bblge av spreng-
og brannbomber voldte heftige branner som hastig sprodte seg og forandrot målom-
rådet til en massiv blokk av ild og 13k. Raksaylen ble slynget  5,000  m. i varet.
Besetningen på et bombef1y sior at dot var trengsel i luften ovor Krefeld da de
tunge bombeflyene smermet inn over byen.

AIZREPET P1 SCHREIDER ORKOSOT. Flygorne melder at det bare var svak mot
stand fra antiluftskytset, og dotte i forbindelse med de utmerkede værforhold
gjorde at bombingene kunne utfbres mod stor presisjon. Mannskapet i ot av bombe-
flyene så at on av bombeno mnadrot takot på en av de viktigete fabrikkbygningene.
tieen få minuter etter at angrepet var begynt t  grop brannene om seg ovoralt og
ble fulgt av voldsomme eksplosjonor. Angrepet ble utfbrt utolukkende av store
4 motors hombefly, og det konmens tyskerne frondoles var opptatt med å reparere
den skaden som ble gjort ved angrepet i oktobor i fjor, Havas melder at det var

25o dbdsofre ved angrepet.
ibflREPET Fi FRIEDRIWISHAFEN. Britiske Lancasterfly angrep natt til mandag

de store radiorabrikkene i Friedrichshafen Ved Bodensjöen. Bombeflyone tilbakela
en strekning på 1.600 km. Speiderflyfotografier som blo tatt mandag ettormiddag
viser at samtlige hovedbygninger er skadet. Friedrichshafen er at av TysklanAs
vdktigste sontra forradioindustri. De storo radioindustreenea er innlosjert i

de tidligore Zeppelinverkene. Argropet betegnos i britiskeflykretser som et al -
vorlig slag met den  rtyske kricmnaskin t  som for byeblikket har stort behov for
radiopeilingmmaterie11.

INVASJONSVARSKL TIL HOLLAND. Prins Bernhard talte sbndag i kringkastingen
til det hollandske folk og erkleerte bl,a. at "do alliertos kounende operasjoner
kommer til å vokke forundring ikke bare hos aksen, mon også hos hollenderne".
Prins Bernhard oppfordret sine tilhbrere til ikke å dra forhastede slutninger
når operasjonene innledes. "Som seg hör og bör er det bare på aller hbyeste hold
mnn kjonnertil de endelige hensikter, Med tanke på hvor godt man kjennor til de
okkuperte lands lidelser er målet en total befrieise og ikke et ærerikt eventyr,
Seg forsikrer dere at man arbeidor hårdt, De allierto regner med hollondernes til -
lit t  deres utholdenhet og deres medvirkning i ot byeblikk som skal bli moddelt
dere herfra",
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