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De siste 14 dagene har dot ikke foregått, h("en 'krigsbeg1venheter av
avgjørende betydning på noen fr~nt.Veøtmak.teno innskrenker seg, etter
sin seir i Tu."1esia~
til. _1.uftk:rig.Langs holo åen russisk-e front er det
relativ-t roJig,når' en da unntar avsnittet nordøst for Novorossis}c,hvor
angrep og mota...'"lgrep
følger etter hverandre' U1;':;:1 litan,e.Både russerne og
tyskerne drLrer heftig bor::bi~ av hverandl es kUIr,::nunlkasjonslinjerog .
troppesamlir.:ger bak frontrm. Ingen bestemte .opplysninger foreligger' som
kan gi oss noen formening omhvor o1'f'ens1Yenvil bli satt ,inn.
Hvor de alliextes invasjon vil sette inn,må også overlates t1l
gjetninger"Bombingen [31 0~_cilia"Sardinia (g P:;r1t,Gllarla drives så sys~
tematisk og uavlatelig a-~ italienske av1sr r fort'ereder sine le~ere, på'
e:1.invasjon av disse .0yene.Vi gir her de \iktigste
hendingene de slst'e
14 dagene:'
.
,
,
Middelhavetø Iforgårs ole Pantellaria 2 gr.'ngc'}"peskutt av britiske sj~
stridskrefter.Kystbatterier
besvarte llden,mc11 ikke en epest'e c,ann' på ,
de britiske skip ble såretuEllers bombard,'res 'Øya uavlatelig fra luftaw,
, FlåtestasjoncrJflyplasser,..komnunikaSjoner
og havner på' Sicilia., '.~
Sardinia
det italienske
fa~tland bombes
dEgSio1.lia
u8.natt og
•.Fo~gia
.1 Oe1:-'
.'
Italia er o~
bombet
3 gangerllFerjestodene
mellom
astlandet,.
MessinatReggio di Calabria og SanlGiovario er :)li tt stygt oal traktert •.
~opa.
hittilble vGldsomste
luftangrep
ble ned
rettet
løpet Krigens
aVen tioe
2000 tonn bomber
sluppet
over'mot
et Dortmurtd.
omr&de]Jå .;
4 kvadra#kmoTil samoenlikning kan nevnes at Ovc~ ·Londonble 1 den verste
tida sluppet ned 8000 tonn på 1300'kvadratkr.i
l~et aVen· hel måned.
38 britiske fly vendte ikke tilb~e.I
forhold til de oppnådde resulta- .
ter regnes det·te for bil1igoI begynnelsen av ångrepct v.ar luftvernil;..
den yoldsoI:l,men den spakne·t svært ætter hvert.·
.
Emdenog Wilhclrashafen er blitt bOI:lbet dags'lys av Brtlerikanske
flYo13 fly gikk tapt.
"
.
~~oDen
ungarske
arme
hans har
stats-i en
tale gjort 2
merksam
på at
~etskal
ikkedemob1l1s8r~seStatsmlnlsteren
var hans skyld eller
minister-t:.d det ble bes t.er.r';at ungsrerne skulle d€l ta. ved østfronten.
Gro dette av
mot
~skerz1~,
påstår
har se~ket
46 ikke
skip mer
i mai()Sely
mng
skulle
være de
rikt::.g"
blir det
enn eJ:J.brøkdel
deformod";':
aI:ler1•...
kanske nybygg i samme"tidsroI:l.
' ,
.
Norske flyv-ere skjøt ned 5 tyske fly over Frankrike tirsdag.·
r; nordmen...'1
til har mL-tet livet i tyske k( nsenii:.:-asjonsleirer •.
Russe~e. 'har skutt nec 3(7 tyske fly på e.1.uke.:1e oener at en tysk
c:ffensiv er umiddelbaTt forestående~
~.~ntyske ~uftoffens: v ff :not England bestEl.r i at de sender over noen
Jagere som fører med "n r.inimal bombelastoDe slipper ned bombene sine
11e:.tpå måfå,og prøve::: å 'kommeseg tilbak3 til Tyskland så snart som
mulig~Skaden er forsv:Lnnendø."
Sveri~_oBeck-Friis er utne'Vnt til sendemaJ.m~os den norske konge
LondoXleDetvar ikke f(~r tidlig.Men det vi::3er at svenskenes frykt for
tyskerne er i avtagende~
SISTENYTTo Fotografier fra Dortmund viser at 250 hektar 'industriom~
råde er rasert.Av 300 fabrikker er ,200 øoclagtoTyskerne klarer ikke å
flytte tungindustrien fra Ruhr,men de arbeider med å flytte lettindustrieno Utenfor Italias sydspiss ble' en i talien"k konvoi observert igår .•
l destroier ,ble satt i brann og måttå settes på grunihl torpedobåt ble
senketo2 seilskip og l skip til er blitt senket av brit.langdistansefly
i Egeerhmrat"Voldsomme::!.u:ftkamperraser langs )~s't:f'rollten".186tyske fly
ble slru:tt ned i går) de fleste over Kursk ••Russiske fly foretar ,2000
utfall omdageneJDetpolske Nasjonaldirc}cl;orat har latt henrette 54
Gestapoagenter, de fleste i Lublln.
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