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Tyskerne meldte i ettermddag at bo'ddelen fra Oslo og
i:anfacydrich er død. Heydrieh var SS øvelste grutpsaeder og ble 53 år
gan. Ifølge den tyske neldingen som buakte dette søbgelige budskapet var
hår  eiss  av de største person.ligneter som nasjonalsosinlismen har skapt".
In bommentator i Lundon skriver idag at det er helt i sin orden at Leydrich
På7  fAtt leve nå lenge at han har fått vite at av 10 millioner tjekkere ikke
fj villet gjøre krav på de 2.0 nillioner krOner son var oppstillet son

fnr den som fant gjernJngsmannen. - Siden attentatet er rtå 157
henietteis, de:bnblant Pn 60Arig prest og hans hustru.

tVi Britisks konmandotiepper foretok tidlig idag ne2ges et nytt
sneieb:nkt Dologne-åtan:tes-åmrålet på franskekysten. Verdafulle opplys-
nifer ble Inn:Jentet av landgar.gtubpene som nå er tilbake England.
arrie Var lette. Troppdne ble Jekning av jagerfly ført ombord nå de

bn:tdoke narineenheter som lå uetjflli,7sys-Cen, Kannen som planlegger disse
tiktet,e, Durd Louis ilountbatten, er n i. Washington, der han drøfter ferskje.
lige ndfltære spørsmål med de anerikanske st.-bssjefer, - De kanadiske styrke:
i Stp:I.r!tannia. er nå nettopp ferd_ig med en omfattende manøvre son har vart

d.LAer - nens britiske tropper gikk iland i det tyskokkuperte rranktike
gSk5  Leske bonbefly til et kraftig angrep mot D:anzn. Dette er det fjerde
stibe UrdiM_ske fdyangrepet mot tyske byer på 5 døgn. Også havnen i Dappe
Gg 2H•2lasser i Nederland, Delgia og Frankrike ble angrepet, dessuten ble
det slupyst miner i fiendtlige farvann. Etter alle rn. operasjoner sav-
nes britiske fly. Igår utførte det britiske flyvapen ialt 4 hovedangrep
not Frankrike. I ett av angrepene deltok 200 fly, Ll a. ble Cherbourg, Cap
Obinez ug andre mal angrepet. Ingen britiske bonbefly gikk tapt, men 4 jager
fLy savnes. - Noen få tyske fly angrep U2ngland inatt, Angrepet krevde ftt
ot:b og gjorde liten skade. Ett av de angrpende tyske fly ble skutt ned. 4
tyske fly ble ødelagt over Prankinke. - Letydnbngen av de franske dagslysan-
rep frangar av advarselen til d-s franslbe cenentarbeidere om at franske fa-

brWkker vil bli bombet. Det LaTL neldt at tirsdåg d s- tok tilsammen 1000
fly i dagslysoperasjoner over TysLå.and Det vil si at det tilsammen fløy
over 2O0C brdtiske fly over Ty:k.:_:A.nid  på 24 timer.
Libya. Voldsomme kamper og kraftdge sandstormer fortsetter i den utstrakte
slognark i den libyske ørken. Dpgge parter foretar angrep og notangrep. I
dagens bldt.leke Kairokommunike neter det at en italiensk avdeling forsterket
med tyske panservogner har forsøkt å angrdpe Dir Haeheim, son blir fersvart
av frie franske styrker, men ang,-epet førte ikke fram. 7 tyske stupbombefly
ble skutt ned. Som tidligere meldo har britiske tropper besatt Rotunda Signa
som ligger 80 km. vest for de britiske hovedstillinger. Fra dette punkt blir
det rettet voldsomme angrep mot aksens forsyningslinjer. Tyskerne er også
drevet ut av den befestede stillingen T•mar (?), som ligger 10 km. vest for
det viktige veiknutepunktet Naiprisch. Reuter melder at nye tritiske tanks
er satt inn i slaget, og Hurricane jager-bombefly har angrepet fiendtlige
koens:er vest for Bir Hacheim. Det er første gang denne type fly er satt inn
p'• eçte frontavsnitt. Tnini, Derna og mål på Sardincka er også bombet. 8 fly

I Russland har det bare vært lokale operasjoner, og det siste rus-
s. kåmmunike melder at det i siste døgn ikke er inntruffet noe av betydni
Buy"i?2,: d. De engelske kullgruber skal stilles under statskontroll under lede]
av Jen nye minister Gwillym Lloyd George, som er sønn av den bergmte premies
minister fra forrige Arbeidernes lønninger etc, vil bli tatt
vare på av et særstyre. Planene er trukket opp for en almindelig rasjoner1n6
av brensel.
Zsten, 5 japanske skip på tilsammen 22 tusen tonn er senket av alleerte ubå'
på tokt i det SV Stillehav. £1stersøyene i den Lengalske Dukt og Raoul på
hew Guinea er angrepet av allierte fly. På Ladagskar er 2 franstående mari-
neoffiserer blitt skutt. - Under det japanske angrep mot Dutch Harbour på A
utene ble det voldt liten skade. Churchill har opplyst at 4 japanske ubåter
(og ikke tre som tidligere meldt) ble senket under japanernes nislykkete
forsøk nå å ahgrine Sidnevs  hdyn.


