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Nyhetene fra Lnndon.
18:1uhl 1945,

Britioke :eitngton bombefly frh nord Afrika angrep i går natt Napoli,
Dokkene var novedvalet og.det ble kastet"mange 2-tons bomber. avsgxe ame-.
rikanske bembefIy ba midt 58-1,en angrep.i går flypiasser ved Comiso NgS1-
ear1 på  Sicilia,  og jet hie voldt ntore skuIer. BombeflYene vai-eakortert
av jagerf1y fra Malta .Trangpertmål pL 31eilia og i syd Italis ble Også

''Mrigre:pet, og det.ble rettet nye angrep mot skipsfarten 1 det astlige y r5d-
,daIhav; •Alle al1ierta fly vendte, •tilbake. Befolkningen fra de bomeherje-

• dé .byene strt:mmer Met Roma.
Britiske jager-bombefly angrap. f1yplasser og jernbanemål i nord Prankflke.,

9 tyske fly ble  skatthed, Nerske dagere  skjat ned  6 wv. åt2M.

TysIerne har no eatt inn.re;:erretropper pt orelavenittct. NV for RoStov
gjorde Tusserne et overreskende angreP.og erobret •n viktig hayde. ply-

.offenelven mot tyhke flyplasser fortsettur. I. hbrd er ot 'rrigrep av  fineke
styrker slÅtt tilhake. Ramsislcc friskarer i virksomhet bak fronten har av-
sporet 16 militærtog på en ukc.

Amerikangke flrare har levcrf et stort aIsJ. mot 1;.0 japanske fIy som
angrep (ladalcar, hvorav  67  ble skatt ned. Det er det  tap japa-
ncrne nar hatt h1tril  1:)& en gang,  I  denne mAned er  146  japeru'ke fly adc-
lagt eVer Salement',yhne.

12. juni 194j:
Flyvende fcstninger hsr rett er.  et  kraftig hngrep i da(,slys mot Meseina.

.In_yplassen Milo på Sieilia, ir2 1 p. Sardinia. Skip r r  yestkyaten av Hellau,
og m5.l på det greske fastland ble "også angrepet i gr.  32  faentlish fly
ble skutt ned. 8 allierte fly savnes fra alle  dflse  oocrajoner. Utenfor
Sicilia ble 5 skip satt i rrann.•

Fra Russland meldes om heftige kamper vest for Ordl og ved Brjanek. .41(1
tyske hngrep er si“t tilhake. Ved Isjum cr en tyck avd Pling utslettet.

En rekke japanske, haser pg tew  Sdinea  er angrepet.
Uts af nr den hn1Lr 2ccict r ficrtlig- _

20. juni 1943:  _
I natt rettet britiske bombeily et kreftig anp.rep mot Sehncider cSocnfa-
brikker i Orcumot. Den e1,,ktrigke krft,3tcejon vd kont Chanin, sem for-
svnur Creazot-L:brikkenc rrc kra“ ble an;.rept. Treuzot-abriks,:ene
ble giht angrenet for  b  mdr. side, og fotografier vIste at angyfl2ut den
gang radde vært meet ve117kket. kndre britihke homberly an:Trep mai i
7Juhr og Rhinfld. ble lagt 1 fl:nttige fanann. Anglep ble ret;,et
mot Ilyplasser oz jernuana1 i Pren:srike, og atenter franskekysten.
3 bombefly savnes 1re alle disse ebera?jnner. t går ble et flentli skip

)rpn:dert og 2 nsdre antaftslig tr.)ffc l. utenfor norekekysten, under et sn-
t,rep av en austrLlek squadren i ky2tkommandoen.

I id_ddmlhavet ergrep tungr amerikanske bomhfly Rcggio di Calabrin og
fierc amdre sieder  I  syd natt angre:. fly fra  MdltR  vest Italla
•og skip atenfor  ftt,htkyt.'r, tv Sicilia. AM‘:rikenCrnt angrup Syrakun på 21-
cilia. •

Russerne hg r mr:Inet terr(rn‹:r vù Orel,  og h:t r-js.  flyvr-vn har pc rev
rdttet ungrsp meL Brjan.K or, jirnom:a.1 75st -.fer Brjansk.

Prc) deL  fj(rns st r fUiplass ved elbuul er angrepet fra
lurten. I Burmt. har amerilipanske fly an,":ruPet Yangt".
dulen har  kinerne  -robret 4 steder.

LItt:  1,7  IIVKRT:

Jct er,wis et anta.11..t ev u-b:Ater i lun 9 .ncr,-, tid
overtreff,r j:ocihningune.

Bres-idcht Beeserilt har fLtt ft,;1mskt tit g irur en million deflais
til rk:ct bygging invesjonsfrtumr.

.2=1,1;r brstunt hIu1 tYgy,s luG Cr.() derr,-, 33 OGO
bombelLy, 52 000 je, og 12 Ou0 tranrr'ertfly.

1 2:00 milliog,/ i til og

produserifig ny gmsarter 111 brui, i _n g-h3skrig.



VICTOR Y.

Nyhetene fra London 21.  juni 19
Messina Gr på ny ra ulg angrepe Angrepe le utfart.at Marnuder

bonbefly eskortert av Lightning jgere. 17 fientlige fly ble skutt ned.
I et luftslng hvor 15 Messerschmidt ajagere tok dcl,. overlevet bore ett
av dcm kampen: Alle de mndrc bla skutt ned. F17plasser ved Borit7.a og
11110 ble angrepst nv fritiske .Wellington bombefly. Den förste btilge kas-
tet eprengbonber - såkalt• Block busters deretter ble målene overstrådd
med brannbomber, Fly fra Mnita angrep jernbanemål på Sicilia og i syd
Itclie. .7 egne fly gLick tupt, mens fienden mistet 17. De siste meidinger
går  ut på at krisen innen fuscistpartiet vokser, og tyskerne er ikke for-
n6yd med utviklingen i Roma. Den Cranske nesjonalkommite under ledelse
av generalene eLe Gnulle eg Giraud  hur holdt mete i Algier 1 deg, og fort-
satter fornendlingens- om reorgnhiseringen av den frnnske hEer

Det blir meldt: fra aashington at  pa  2 uker er inen skip senket i vtst-
Atlantoren. Det Lritiske maranadeportement og luftdepartenent har meldt
at et av de voldsomste slag i ubåt-offensiven er blitt. avvist. Under

aom fandt  »stsd  d mai eg varte i,5 d6gn, 2 ubåter sonket, 3
antage11g senke andre skenlet. 97 o/o av skinene: i; konvoyen kom trygt
i havn.

Britlske bembefly angrop i natt Duftschiffbau-fabrikkene i Friedrichs-
hefen ved KonstansesjOen, Det er en av Tysklands viktigste fabrikker for
fremistilling av redlematerde11, og b ira,  ble hovedverkstedet truffet..
Zoskito  fly skjJt  ned an tyck flybat cver Biskaya. 5 tyske mineeveipere
er bsskutt med kanonor. Flyvcre som tok del 1 sngrepct mot Creuzet sier
at de bare ble mdtt med litcn mctstand, og i strålende v  kunde bombin-
gsn utferes med sts! presisjon, 2n av bombeno rev taket ey en av de vik-
tigste fabrikkbygningenc, cg der  oppstod  store branner, ,angrepet ble ut-
f6rt udelukkende av stare 4-motors bombefly.

Russerne har angvapet tyska fdyplasser bak Orcl-kilen natt til i gar.
15 tyske fly ,31r ukuat nod  unaer egc ungrcp mot Volchow samme natt. Flcre
tYske motnngrep Nb for Cral ef slatt tilbnke, I Bahrentshavet er et tysk
forsyniggsskip og on taniebate senkat, cg fierc er satt i brann.

22 ev 48 japanske  fly  som angrep Port Darwin CT 6delngt e1lor olvorlig
skadet i går.

IITT fl.V HVERT:  
R.M. Kongen har utntvnt profcesar FredrIk: Paaske til kommand6r av St.

Olav med stjerne

500 000 grubeerbeidare er ny gått til strcik i De er misforidt
ndyd med grubeelerne, men ttlibyr Jeg  a  sttte hele sin arbeidskraft inn Lfor
staten, hvis man kan kuna til ca ordning,

I alaska er det bygg. sture eljeruffinarier son skal forsyne Amerika
i.krigen mot Japen.  h  nye %11osknvcien" bbe ferdig for noen måneder
siden, og er nå tott •aruk. Den er en betydelig lettalse for transporten,
som kan gå så megeJt 1:ctrtigare enn fdr.

Den tyske nulmimp,rt fro Spania or nå  25  o/o mindre i år enn til til-
svarende tidspunkt ifjera spunsk malm er ikke  sa  god som den svenskc,
men er megat jernhtddie,

3 frunske kardiraler  h;a-  sendt ut at hyrdebrcv mot fransk arbaidsmobi-
lisering til Tysk1 mnd, og oppfordrer 211e franskmenn til å sta samlet mot
denne.

I nord Hellas GT et stort område  I  hendene  pa  greske friskarer, tross
tyske og it-lienskL forsåk  pa at  drive dem ut.

7 itnlionske provinsof til i den vestlige del av det sydlige kdriater-
hav er erklært operasjonssoner. DignSnde skritt er tatt på Sicilia, Snr-
dinia og deler av dat syditalienska festlond.

Llle itnliencre, menn. i. ilderen  18 - 36  år og kvinner mellom 18 og
24 er utkalt til tjeneste for sitt land,

I Italia er dat sa tt n_cpp belönninger for dsm som oppdager fallskjerm-
tropper.


