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RUSSLD.

Rusderne hor utarseidet de stillineer o. 'bruhoder 30M ble erobret ved •
Lizijansk. novosossisk er bombardert i hele natt uv russisk artilleri.
12 tyuke krigsfrtUyer sem forsbkte an:ripe riissisk s2ipsf3rt_i Svarte-
havet er blitt beckutt og avviet. Ruccishe 21J har engrepet tynke kom-
munikasjoner bak frontlinjen.

YORJ A11-..L/UL7J2LiuM:

Von Arnim uttnite de tyske tropper kapitulerte. i Turia'aia bt de hadde
kjempet til sist&:p:tron. benne hans lbrn metsies  flL al  de tyske krigs-
fangei 30M opplyser at de nsdde forsyninger og ammunisjOn for minst en
miTned,  En stor stirke britiske f1 fra baser •iV i natt over
Rom5 p vei til sjönybsécn Outis 20- km s/V for ROm. Begi;e.byer vir mbrkt

og det inntes nesten ikke luftmotstynd.  ,b •spani p .Sici1ia ble kraf-
tiy bumWet liira . natt, brener_l Mense everJtkomanderende for'de iteli-
enske.stridskrefier i Tunesia er kommet til Storbrit&nta som kriesidnge.

JLLTlihL AmerikEnske bembefly h. rettet kr_ftlge angrep mot japunernes
jerrau:ner og tilfbruelslinjer. .ritiskd lly har angrepet buk fronten ved

-Araksn, hvor det ikke har vær ncen kamovirksomhet siden'brittnne trakkk
noe tilbake for et par daer silun.

•
34er  Archibald Sinclair utt,elte uttelte i da ved det store mdte i Albert
dIsli i unlednins av dcn norse ftstli,:holdelse dV 17. irb;ei . "Jeg har store
n yheter i dag, Bombekommendocn rettei i nett et kr3ftis. slas mot tyske
kommunikasjoner 20m ik,e tidligLre er blitt angrupet. De to stbrste dem-
d  ingcr i tycklcnd - 1:ohne og Eder. Jer 1. med  b7  kapasitet  pA 134 milli-
flfle:r to-n  den undru p. ,202 mil“Zze4 tonn er aprungt og vhanmassene
har oversvdmmet Ruhr- og Eler4=121en. - otogrufier com er tatt viser at 100
av (-7bnedemnin,en er sprengt  vukx..  k:,ftstadjonen nedenfor er sprengt

sort  uv  v•nnet hder-demnin:sn ee 03å sarcngt tiVa redenfor svdmmet
over sine bredder,  8  Ldnesstertlyikk tapt, man ungrepet•ble gjennomfört
pt. tross et -ferev..,r0 hendyn til hva det,hrstet. R. A. F.
ungreo ogst n-tt o. la ut •incr i fiuntlig'frvann. 4 tyske fly
ble skutt ned  r ver Stor,Ilt  nid  i of. 5 ?ly' til  ble bd_lagt under of-
fensive to-ter.i dag. fxitise fly fra har ansre7et syd og vest
italin, 3 fly sevnes ntter alle disse 7eer3sjoner.

EVliPT,
Aftenenu program blu innledet med et kort av td1:, kron2rins
Olav noldt i Albert Hall. Som avslutnin sblidte nan en.hilsun  fra  slle .
nersku ute til,de nje2,me i Uorge.
I St. Paul Katedralun hvor konun og Kronprinhdn Vdr tilåtede og noldt
improviserte taler - fore,ttet en  rsorsk_pcstor,d7bVmessen i
ca. A  OuU Menne isker. og  :TePe  er artectUrt og fdrt til•Grini
foranledningen til str:Jstasjonen ;m..1.kke  jr r,t, men det  Æt  sannsynlig at
den protestsrivelse- 7u scwi t c. til'quislinc r rjort sitt til. Vi refe-

, rerer en annen uttajciss i mftet f lbart ur,asnsynlis at
hitler snart  vil  be den  -samms  bUnn  Som s mcup,e  dte er jrrr:bc:t fbr i
tiden, de Irfu'e forfbdre seg i r,Li7ekt. '"Gud, fri oss fru formen-
AeSsS raseri."
Gicen juni 1940 hcr tyskerne og italienerne tap4. tilt nrn.n 6ou 000 m3rin

i bgypt , Libyn oe Tuliusia, Ved iclgenn uttpn hadde dksemLYtene ca.
200 000 mbenn i De fleste NaI gdmle Krigcveteraner med erfering.

eg utStyr var fbrste klasuus eY, for.ivnigane var store. Stil-
• lim..uns var de beste com naturen kunne gi. ilike vel hadde troppene
mistet sin godu kampnd. jet sr bete-mendubt tvske krigstanser/Uttalte
at'Uudskjelov, n cr 7n kri',.en slutt for virt vcdkommunde."
Tiden er r.3 innb for du, alliurtu tis foresili den itslibriske arme å over-
gi seg b-cen betingulsur, men mbd full miflita7 honndr.
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Nyhetene fra London  14-15-16  mai  1943

RUSSLAND: På det mittre Donetz-avsnitt har russerne hat fratgeng og erobret
heide. 5 000 tyskere  er  falt i lbpet av de sieste 10 dagee

På Kuban-fronten har russerne hat ny framgang ved Novoressisk. Bet kjempes
no tildels innenfor tyskernes forsvarsr&ng om byen. Byen bombarderes stadig
av russernes tunge artilleri. Over hele fronten fra Lendngrad i nord og
til eovorossisk i syd,angriper det ege eeeke flyvåpen de tyske stillinger og
kommUnikasjoner. Sendag ble melt om usedvanlige sterke angrep på 3rel og
Gome1.
I.FRIKA. De sisste aksetropper har no overgitt sig,og uten å kjempe til sisste
2atron,som Berlin mente de ville. Fangetallet er no kommet opp i  175  COO,hvorwe
20 generaler. Ali instilling av fintlighetene har været på basis av
betingelseslbs kapitulasjon og uten at våpen og maderiell måtte bdelegges.
Såde fredag og lerdag ble melt at Pantelaria pny var angrepet av store styrker
allierte fly. iTedas ble desuten melt at bia også var angrepet av flåtestyrker
som bombarderte bia med sitt grove skyte,.Qnsdag natt anexep britiske fly
Aeapel. Mål på Sicilia og Sardinia har været ahgrepet uavbrutt  i 3 dbgn.
et stort angrep ble lbrdag natt rettet mot Palermo der dokkene Ag lagerskur
fik betydelige skader. Mange skip ble senket på havna. Fra alle disse angreP
savnes bare 2 allierte fly. Civitavecchie.Homas havneby har været utsatt
Jor et sterkt angrep og et jernbaneknutepunkt nordeöst for byen  har  fått
store skader. I Civitavecchia ble 3 skip senket og det opstod store skader
på havneanleggene. Fly fra Malta gjer stadig anfall mot Sicilia og det
sydlige Italia.
CSTEe. De allierte styrker nar måttet trekke  sig  litt tilbake i Burma,meldes
TFI-Fe7 Denli.
Allierte fly har rettet sterke angrep me)t de japanske baser i Stillenavet.
Amertaanske- trOppe/  hare gjOrt-landgang på. Attu-ha,err av de vestligste bier
i Aleutene.Kampene fortsetter. I  edna opretholder japanerne sitt press uten
å ha nogen framgang.
-FLY-FRONTEN. Fredag: Det stbrste ented fly eom er drett på togt på en eante
flrlot inatt England. Tyskland ble hjemsökt fra vest  til öst.  Speeinle m 1
var: Buhr - Berlin og militære mål i Tseneko Slovekiet. Bare i pre.r-området
ble kastet 1500 tonn bomber. I Berlin ble de vestre og syd/ves t ee bydele
angrepet. Eatt til torsdeg ble Duisburg angrepet ev atore steeker og ruesiske
fly angrep  Yarzava. Ved degslys aneTep jagerfly mål i eollend,Belgia og
erankrige.  5  tyske fly ble skutt ned.
en  norsk ekvadron hax i årets fbrste månter eeest ne.lekytte fintlige fly.
I löpet ev de sisste 9 uker nar den skutt nea 21 tyske fly.
eerdag: eatt til idag /ettet SVETC styrker britiske fly angrep mot Kiel.
Svære brande opstod. Andre fly sngrep mål i nollend og Frunkrige.
Ved dagslys rettet amerikanske fly angrep mot Antvereen. 12 tyske jegerfly
ble skutt ned. Efter alle diese opperasjener savred 11 fly. eritiske fly
edela igår 2 tyske fly og rettet angrep met skiesfurten utenfor Hollands kyst.
3öndag: Amerikanske fly rettet inst angrep me c Emden. 2 fly savnes.
Britiske fly angrep flere vigtige mål i Frankrige. elle fly vente velberget
tilbake. Britiske fly angrep mei store styrker Serlin. Ved dagslys ble
atter Holland,Belgia og Frankrige angrepet.
Litt av dvert Onsdag natt ble der over tysk område sluppet 3  000 tonn
bomber. - Trafikken i Tyskland har no så store vansker at det synes som om
de- kan bryte sammen nårsomhelet. - Tempelhof-fabrikene i Berlin kan antagelig
ikke  brukes på 3 menter.Alt det ferdige materiell som befant  sig  i fabrikene
er bdelagt. - I Afrika er 2 500 fintlige fly blit ödelugt mot  770  allierte
i tidsrummet mellem 8 november  194 e  til 11 mai 1943.  - Den Amerikanske marine
vokser hurtig. L  1941  bested den av  907  skip wv alle slag,idag bestex den
av  3183  skip og den vil i juli 19ee bestå av 5141 skip.
Bulgaria er blitt besatt av Tyskerne.


