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Landkrigen har enda ikke tatt seg cpp tor alvor.Når tyskerne
IKke 'har begynt noen off'ensiv,mener rU8SelTG det skyldes at tyskerne i
ikke J..er.ger har herredømmet i lufta. Under eldsomme s-luftslag blir en
mengde t~ske fly skutt ned.I løpet av 3 d[gec i forrige uke ble 409 fly
skutt D.ed.•I mai skjøt russeme ned 2069 r,Jo Se·l.vfortsetter
russerne
.
systematisk sine angrep på tyske kormmmlkc..sjonerog ;forbindelseslinjer.
~iddelhavet, PantelIaria angripes uten 8tt4~S dag o~ natt.Lørdag ble
øya ~lgrepet fra sjøen også.
.
Flyvende festninger angrep l~:rdagcn del av den italienske.
slagflåte som ligger i Spezias havn.Over : 00 :ny del tok.3 sl.agskip på
3~000 tonn ligger der,men det var ikke m~'ig å ebservere om Loen av dem
b~j,8 rammet.Ingen fly gikk tapt.
,
Allierte ubåter har gått til en kraftig offensi~- langs
fiendtlige kyster i Middelhavet.De har senket 6 sklp,og sjeIlerer seg
heller ikke for å beskyte :fiendens kystbeJ~estninger.Av andre mål for
lUftoffensiven kan nevnes Napoli,en flyplass vedBr1ndisi~en aenen ved
Milo og ferjestasjonene
ved Messinastrede'~.
Vestfront~.
Norske sjøstridskreft~r
senk~t et tysk forsyningsekip ved
Innløpet til T.r.ænsØ14.juni.Et eskorteskip ble skadd.TIe norske ~kip
fikk lite skade og hadde få sårede.
30 tyske ubåter ble senket 1 ~ai.Det 'et yr et tap på 1506
apesialøvde ubåtmannskaper.
~_ge'1~;ji:::laoDet
er meget syrlige kommentare:r tysk p;re,sse gir tiJ.. :3tatsi:cuppe'tIBuenos .Ayres.Det betyr nemlig at aksen har -tapt SiL er-leste
4;ilLenger i Søramerika.Kul'pet var et I:l1li'lmrku~p,6.6 fomåle":; 'I{ ar ft
skai'fe landet en en regjering på konstitusjonel:I.tDosis.Revol'Jsjonen
ble
mot-tatt med beg~string, og folk ropte leY:: clemokirat:iet.,l'oli'<:i ~åtte
beskyt·te tilhengere av aksen.
' -,
g~i~.E.?-De GaulS?e,Giraud eg Oatroux har h)::'1t ·møte 1 A1gier,.En fransk
llas jor..ai frig jøringskomi te er blitt dromet
~o.§..o-'~o:1ar
S j0'satt 697 ski; i år.Kolgruves ;:c'eiken som atter b:J:'0'tut og
~Ol:l omfattet en halv millien r.lann, er bli i::~ stms~t av Roos€vel t.
JL~1dsforr.ædere.Disse
klli~stnerne
er landsf
rrænerefog mener
må boikottes:
'V'i nazister
Er1Ingxr-:Ogh,dohn Otnes
eg Bjarne.Med
lan,\sfcITædere
11

,J
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el~er folk som benytter seg av demoKrqgh~~ger ,å Løwenbrau og skal
i ~adama
på Nasjonalteat--r t"O-tnos
elevarrangør.B
87' Bjarne,j arne
~;rnge
of>
bruker
BrandtButterfly
Rant,r,jause·makkompagnatø:'
UB Rulleer som
benyt-l;er seg av den n~.~eti(ls mennjog er lL-,tså helt igjeIlLom illojal.
P!3__~.::j.!.i~k.eminer SC)B1
for en tid siden se:lket f:ere skip i Oslo eg andre
D.av:leo.y-eTyer
na-nænnere un(;ersøktoDe best tr aVen avlanfClgrønnlakkert
hlikkdåse som er forsy~t ~ed 8 hesteskom8Gneter0Minene festes til skipssiden like under vannlin: e:J.Jog eksplodere.::" n~J.ren vokskule s·::-mCJmslutt'er
enden på en elektrisk katel,er oppløst.Dette tar 5 mzxm%t tirner.Minene
er av utenlandsk fabrikat~
Sist_~2llt~~etI
U:1joIo3~

Underhuset
~:pplyste
Churchill ble
ettertatt sin248000
tilbakekomst
fra
under
felttoget
1 Nordafrikn
fanger, mens
falt.V~ skimter seiren på alle frontex'
ove~ 50,000 tyskere og italienere
og heftigste form.
sa. h3..Y)., og nå skal kraf-t an~;endes i dens ~:.~1-tensiv-e8t'e
Pantellaria er blitt tmg::eepetsom vanligoI:lange fascister eksk:'uderes
av det fascistiske
pårtiQ}ra Sovjet meldos at et tysk forsøk på A gå
oV'er nonets ved Balakleia er slått tilbah:e.Oanada har sendt over 1000
tank,s til Sovjet. U.SoAtoharbygd 1'200 fly :1 mai,På Oannebiere-guta 1
marseille sprong en bombe i går.12 tyske:r'!::.30m stod i en kø i nærheten
ble såX'~t/)
-

.

