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DE ALLIERTES OVERKO~~NDO ~mLDER at allierte fly fortsetter
sine dag og nattangrep-mot-sIclIla~~SarQInIa-og-det italienske faetland.
Et nytt kraftig angrep ble igAr rettet mot Messina hvor fergehavnen tikk
manfe treffere, 11kesom lagerhus og andre militrere mAl ble rammet.

Wellington bombofly angrep flyplasser ved Milo, Borltza og
Castellvetrano. Foreyningsdepoter og barakker ble sprengt og fulltreffere
ble oppnAdd pA startbanene. Av 15 Messerschmit fly som gikk til angrep, ble

4 skutt ned!, bare et kom noenlunde "helskinnet "fra det. Angrepene ble gjort
latt til manaag , tmA'Fly fra alta angrep ig~r Jernbaner og andre transpor 1

pA Sicilia. Sardinia og Syd-Italia, dessuten skipsfart utenfor kysten.
Under alle disse tokter savnes 5 fly, 17 aksefly ble skutt ned. .

. En tlyvende festning som var meldt savnet igAr. er senare
landet pl flyplassen pA Pantellaria. 3ist man sA ham var han i kamp med en
sverm av jagerfly og var i dArlig forfattning. Flyverne hadde skutt ned 8
av jagerflyane og ko~ tilpake med en ille tilrett meakin. .
LONDO~. v v v------- DET BRITISKE MARliiS OG LUFTDEPARTEMEl~T melder idag om det
ato%ete konvoyslag-som-fiii-runnet-stea-r-maI-mlnia-r-itlantercn. De tyeke
ub~ter angrep konvoyen i 5 dogn og de svermer av ubAter som forsokte A an
gripe konvoyen blo holdt pA tilborlig avstand av eskorten. 2 ubAter ble
S~nketl 3 til regner man eikkert er senket og en rekke ble ekadet, flere
alvorl g. 97 ~ av konvoyen kom helt usadd trem til beetemmaleesst et.

Fra Washington meldes idag, at pi 2 uker er ingen 1.8te
kip gAtt tapt i den vestligo del BV Atlanteren. UbAtene jager ikka leQl8
onvoyene, men blir selv jaget.

. H.M.Kong Haakon har tildelt profesor Fredrik Paaache kom
andorkoreet av .Jt .Olav mad etjerne.

LOytnant B.Wergwland er dod 1 tyek tanaole1r.
'. 'Det er nA blitt k~ nt t)O t7.k 01 ter b1e kQtt 1

.arvik for ft tid S den. ..r 4 r. 11 4eprimert v
'rkot1den oS var ei til eri.e tor' 1 ._ intern.re.

Orsanie.ejon_n To4t tyek 41 .mer 1 arv1t, er b1itt
utetyrt med vlpen, de bar tid1ig re v rt vlpen16ee.

Na~i.t_n. Svendahl 08 Bars r v r lord., d. 29/5 aD tour
Oslo-bankeno tor Mnt. j04u • 8al"Wy .011 v r depon.art der.

v v v

!?:~I~!~~;::... ~j~ ..\T~£!.-,'.~~!~~-!:30~~~LY f\ngrep inatt Tysklan s sore e
rediofabrikker fo-:: fl'''' ~..; 1. J .. ' r; 'IV .r::.r.lr~p~3Ie apparater, i Friedrichshavan.
Disse fcbrikker 1 si~u :01\[,1"r i'1 tidligeJ'3 Luftskipsbaum 7.eppeliner-

Iverk_ne ved Ccnn~ "1sa~ jOOrl i 8:'1-'~·yekl.::md. Alle lOvedbygninger ble rammet
eller ejevnct med joz(0n. Ingen fly gikk tapt.

Fritiske Moskitofly skjot igAr ned en 6 motors ys~ flyve
bAt i Biskayabukta og angrcp 3 flyvebAter av samme· t~·pe i en hav!l SJd for
Bordeaux. FlyvebAtene lA tilankers og kom i brann.

Allicrte jagerfly angrep jsrnbaner flyplasser og andre
m~l'i Frankrike, Belgia og Nederland.
x v v vi..IST-FRONTEN . . .

I ----------- ~~~_~R_!MQ~~E~_2_!R_§!~~Ntyskerne;ov9Tfaldt Russland. I
den anledning har !,tosKva sent ut et srer-KoIJIIlunj,ke m9d oppgave over de
viktigste tap pA begge sider. Disse er folgend~:

Tyskerne og deres vassal19r har rnistet:
6,400,000 faldne og fan er, 42,000 tanks, 56,500 ~anoner, 43.000 fly.

. Russer es tap av faldne, fanger og matriell er:
4,200,000 faldne og savnede, 30,000 tanks, 35,000 kanonner og 23,000 fly.

Det russiske fly fortsatte inatt med A hamre los pA tyeke
flyplasser i Oriel- fremspringet. uten A lide noe tap. ~lyplasser og depoer
i Briansk og Karatsjev.ble ogsA kraftig bombet, mel er det russ. kommunike
id .

ag. FA landfronten er dot fromdeles lokal virkaomhet. 'ed
I tsenek N/~ for Oriel har tyskerne de 2 eiste dager gjort 50 motangrep for

fors5ke A ta igjen de 4 byer de tapte for en uke siden, men alle angrep
har v~rt nyttelose, tyskerne har hatt mer enn 2000 faldne her.

Med 50 fly forsokte tyskerne et angrep mot Wolchow pA den
nordvestlige fron. men de ble matt av russieke jagere som skjot ned 15 fly •

. Den russiske flAte har sammen med .fly senket 1 tyek for:
syningsskip, 1 tankb!t og satt ibrann 2 forsyningsskip i Behrenshavet
maldes fra 1~oskva ikvell. 1 fientlig trsp.skip er senket i Svartehavet.
NORD-AFRIKA. v ·v v-----------
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LONDON 22.Jun1. - 1943._____t· OVER 2QO STORE BRITISKE bombefly angrop 1natt det v1ktlge
lnduetr1centrum ~r~LD-og-KaBtet-nea-Qenst6rete bombelast som noen gang
er kastet over et mAl. Angrepet var konsentrert og kraft1g og varto i 50
minutter. Krefeld er et av Tysklands st6rate og viktigste centrum for Kjom~

StAl, Kull og Tekstilindustri og ligger 25 km. nordvest for DUsseldorf. Det
ble kaetet ned mer en 5 to tonns bomber i minuttet og mAlomrAdet var ~t
eneste ildhav da flyverne vendte hjem. Luftvernot ble fulletendig over 
rasket, men de m6tte en sverm av jagerfly. 44 fly gikk tapt.

Tidlig pA morgenen idag angrep amerikanerne med store atyr
ker Hols-fabrikkene,for fremstilling av syntetisk gummi, ~r Rechtunghausen
i Ruhr. Veldige branner oppsto og roksoylen slo flare tusen meter opp.
Litt senere pA formiddagen kom det tredje store angrep som var rettet mot
General-Motors fabrikker i Antverpon. Noe senere ble det fjorde angrep ret
tet mot dokkene 1 Rotterdam og skip pA havnen, BV tunge britiske bombefly
eskortert av en stor styrke allierte jagerfly. Det ble notert mer ann 50
fulltreffere pA dokkene og flere skip pA havnen fikk ogsA fulltreffere. Det
femte angrep ble rettet mot Abbeville 08 flyplsssor i ord-Prankriko. Og
det sjette angrep i lopet av 12 timer, ble utfort av stupbombefly mot skips
fart utenfor kysten av Nederland. Etter disse angrep savnes 20 bombe og 4
jagerflYi

8 tyske fly ble skutt nad.doriblandt at junkers trsp.fly. 2 av
flyena b e skutt ned av norska flyvare. muligans ogsA at trodje.
!!QIm=tFIUU· FHA DET ALLIERTE HBv~DXvARTEn meldes at NAPOLI ble angre .
pet i~Ar natt Bv-tunge-or1tIska-bombefly-og-r dagslys igAr av amk. flyvende
f~stn~nger. Skaden som ble anrettet undJr disse to angrep er v0ldig. Dokko
ne. lagerhus, depoter for flyutstyrJ ~laktrisitetsvorket, ,~assverket, skip
pA havnen og hole havneomrAdet ble oombet, likesom det kgl. Arsenal syd for
Napoli ble bombet og var i lys lue da flyverne drog hjamover. Salerno ~om
ligger Syd. for: Napoli ble' ogeA kraftig bombet.

Messina og Reggio di Calabria, beggs fergestasjnene for tr&
,fikken Mellem Sicilia og Italia bla kroftig bombet igAr. skaden. .' . pA
disso havner er sA stor at trafikken vonskelig kan oppretholdes. En farge
ble trutfet og sank. Andre mal pd det italiunske fastland 0 flyp~asser

jernbaner og andre trsp. mAl pA Sicilia ble angrepet av fly fro Malta, 4
skip utenfor den italionske kyst ble sterkt skedat. 20 aksefly ble skutt
ned. ingen allierte fly gikk tapt.

"Kong George av ~n~land bes6kte s6ndag Malta, med krysseren
"Aurora". Tusonder av mennasker h~lste kongen velkommen.

Q§I=~~Q~~~J. DAGENS KOI~lm~Irffi F~vM~3KVA malder om lokale kamper i alle
avsnitt, ellers ~r-aet-Intet-nytt-rra-Ianfronten. Det russ. flyvApen fort~
sin~ an3r~p pA t~rske flyplasser, transporter og troppesamlinger 'bak fronter,
I Ukrania hor russ. friskarer omringet en tysk panserkolonnc og avsporet e1
jernbanetog. 7 tyske landgangsbAt_r ~orsokte igAr A sette troppar iland
vad Jana pA Tsmanhalvoya, men mAtte returnere. 4 av dem ble senkct.

~~@Q!. FHA STOCKHOLM BLIRvD~TvMELDT at 400 tyske soldater omkom
vod at at tysk sKIp-DIe-senKe~-vea- ronofieIm7-

Biskop Wollert Lron-Hanson mad fam. er av quislingene an
vist ploss p~ Helg6en i Mjosa.

Fylkesmann Hunseid som var en av do forste som gikk inn i
"partiet". etter 9 april i 1940, t'orsoker nA 0 forbcre e rl3tretten ved A
opptre som hedorligheten salvo I en tordentale i Pylkestinget forledan sa
han kraftlge ord til ordf6rernc og anklaget dem for korups jon 00' rot i kOE'
m?nale saker. Hund eid 'rettet ogsA an skarp kritikk mot "landbruksministar l

Fretheim for hans prispolitikk og vil pA denna m&te fors6ke A vinn~ btmdar
ne.

Tcrb~v~n hor slAtt seg ned i hrr. Pausta villa nffir Dronni~
on pA Bygd6y •. Villaan or ominredet og arbaidet ar foraert frem.

" "inister" Pl~hr har fl\tt konsesjon fo kj6p av store ekoS
arealer 1 V1.MerBkogene og Fyl.ke....nn" '-'laaeL
dom ptl CTVor 300 mILl innmarl-. vad Dt5bak. •

- v ~ ''V

to

. ..

angr
var
1 et
Kref
natt

trol
Bost
4 ty

Ital
gjor
vise
stasj
jord
Q.les

jern
ital
vise
ved d

av 48
forts
bl.a.

ST-

nd,
sette
den e
pA en
noen

distr
Londo
har

t •. ,,' ..
..

-( . . , •



Mappo

Eks I.

BRITISKE JAT~RFT·Y fAR IDAG vrert pA offensive tokter over
Nederland, Pelgia-o~ :·or~=~rdnkrIfle~-og-oDmbeflyhar angrepet St Nazarie og
flere andre mAl i Frankrike.. .

Tyskerne har drept hele den manndlige befolkning i Apaaav?
distriktets 3 landsbyer i Polen, melder d6t polske informasjonskontor i
London idag. 17 Tubestreiken i Amerika er avblust og k,ullgrubearbeiderne
har jenopptatt arbeidet.

ETa ~ashin ton mGldes at 11 hondelsskip til ble sjo tt
igar. med en samlet tonnasjv p& 90.000 tonne :da5 er 10 hand~lsskip sjosatt
fra amk. verfter pa over 120.000 tonn d.v.

ProdoJrsjonen 8: flyvende fest~i~~er er 47 ~ storre en opp
rindolig planlakt, meldor dOll amk. produ!{sjonsreinister.

Av den 220. 000 ll~f;lnn store kvote som sklllde sendes til
tvangsarbe.ide i ~y~k.land fra }':L'':111~ri1{o, har, m n hare fAtt··tak i 9Q.000 •.' v v v

sette
til at
h'Er.

J

FHA GENERAL MAC. ARTHURS hovedkvarter meldes at et japansk
angrep mot et hOYQeQrag-p~-New:~uInea-erslAtt tilbake av Australske styr
ker. I en luftkamp over oya, bl 14 jap fly, skutt ned igAr.

Under et japansk rep mot Port-Darwin forige dag, ble 22
av 48 angripende fly skutt ned, 2 al ~ierte fly gikk! tapt •.Dot alliGrte fly
fortsetter sine angrcp mot ja~ebasex i det sydvestlige Stillehav. Ig~r ble
bl.a.' 20 tonn bomber kastet ned over M~dabasen. '

v v vST-FRONTEN. . I .,

------------ DAGENS MO -KOMMUNlKE MELDER om fortsatt sti13tand pA
~ndfronten med bare-mindre~s eldertokter-ner-og der. Det russ. fly fort

setter med sine angrep mot tyske baser og flyplasser. Tyske flyplasser ved
den estniske grense ble kraftig bombet inatt, 05 20 tyske fly ble odelagt
p~ en fly~lass pA Lening~ad-fronten ig~r. 17 tyske fly ble SKutt ned under
noen spre~v~, angrep i Leningrad-distriktet.

Korrespon'enter i losxva tviler pA om Hitler vil
lovede sommeroffensiv, da en ny tysk offensiv kan fore
hl!r bryt.er sammen mot den vellutstyrte og trenede Rode

v v v

igang den
den tyske
10 DON.----_._-
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23.Juni. - 1943.LONDON. a,v

------ EN STOR STYRKE BRITISKE BOMBEFLY rettet inatt et J~ftig

angrep mot MUlheIm-I-nUhr:arstrIKtet~-en-?orstaa til DUisburg. An epct
var konsentrert og da flyverne hadde kastet sin last, var hele mAlomrAdet
i et eneste flammehav. 35 fly savnes. Flyvere som la tilbaketuren over
Krefeld og Hols, beretter at brannene raste der fremdales etter foreg~ende
natts ,angrep. I Krefeld ble det kastet ned meget over 2000 tonn bomber.

Britiske "Taifun"fly senket inatt 5 tyske eskorteskip og
trolig et lasteskip utenfor den ncderlandske kyst Moskito bombefly og
Boston jagere angrep inatt flyplasser og jernbaner i Nedorland og Frankrike
4 tyske jagere ble skutt ned, 2 br. jagere savnes.

Berlin radio kundgjorde ig~r kvell ledsaget med sorgemusikk
at Krefeld var stykt herjet av britiske bombefly.
NORD-AFRIKA. v v v
----------- DEN ALLIERTE OVERKOMMANDO i N;Afrika meldor at Salerno i
Italia pAny inatt-Ele-gra1tIg-Eomoet-av-"'Wellington" bombefly. Det ble
gjort stor skade p~ jernbanen og andre militrerQ mAl.'Oppklaringstjeneste
viser omfattende skader i Napoli etter de~ siste angrepet. Hovedjcrnbane
stasjonen i Napoli fikk 25 fulltrafferc og er praktisk talt jcvnet med
jorden. All jernbaneforbindelse med bycn er brutt og branner raser frem-
(gles. Fly fra r,~alta', angrep ig~r mAl pA Sicilia, flyplasser og ,
jernbaner, tog og barakker ble beskutt med mitraljoser. MAl p~ det Syd
italienske fastland ble ogsA'angrGpet og flyplasser inne i landet. Fotos
viser at over 40 %av det Kongelige italienske arsenal r odelagt. 2 skip
ved den italienskc kyst ble senket og 1 seilskip i Egecrhavet.
FJEP.NE-.OSTEN. v v v------------
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o V.,
star under tyske offiserar J~efal.

Ea den astre del av fro .
fienden framdeles sterk motstand for
an Catania, men det meldes at den 8.
arme treffer forberedelser til Ii , ...
storme byen.' Den bri tiske flAte under
stetter angrepene og har dessuten bom
bardert veien mellem Catania og Messin

Det blir meldt at Porto Empedocle,
pli vestkysten er inntatt og at ennA en
italiens general med hele hans stab,
er tatt tilfange. Det er den fjerde~

Det foreligger na nrermere enkelt-.
heter om angrcpet pa Ro~: Over 500
amk. bombefly deltok i anorepet. Gods:
stasjonene og skiftetomtene ved Liborlc
og San Lorenzo ble fullstendig odelagt.
Hangarer og bygninger pA flyplassen
brandt ennA mange timer etter. Et helt
benzintog gikk opp i flammer og et
stort atAlverk ble rassert, en kemisk
fab:rikk ble sprengt i luften. Det ble
skutt ned endel fientlige jagerflyiba:r l

5 amk. fly gikk tapt. Fra Sveitz b ir
det meldt at den italienske arme mang
ler vApen og tyskernes vanskeligheter
er na for store til Ii hjelpe dem.

v v v
E~~~~Q~~~~·

FRA MAC. ARTHURS hovedkvarter mel
des-ii-store-styrxsr "Liberator" bom
befly tilbakela den lange strekning
til Celebes og bombet den viktigate
japsebssis der. Angrepet varte i 5
time~ og store branner raste i et
stott omrlide. Ingen fly gikk tapti

Sent ikvell innloper det melding
om at arok. bombefly bar senket ytter
ligete 3 japanske krigsskip ved 8alo
monorene • Det var 1 krysser og 2 dest
royere som gikk tilbunds.

Fra ashington meldes, at arok. fly
har bombet den japanske orlogsstasjon
Para~rskille? Det er det forste an
grep mot Japan, siden Tokio ble bombet
LONDQl(. v v v
---BMTJSKE PLY ANGREP IGAR mAl i
vest='yiiIana-og- ranxrlie-og skip
utenfor ~en ederlandske kyat.

Tyskerne h r skutt 20 ita11eneke
arbe1dere ~ed \In syntet1ek g lJmmifabr1
fordi de st111et krav om A bl1 hj ~
sent tll It 11 •

polske pttr oter hal' henrett t yt-
terligere 6'ty e offieerer 1 Polen.

Et tyek ly ~dlandet 1 Sver fo
leden.,Ombo d y det flere e
uniform og t r 0 ..._ ...

rt val'
e 1 rn--
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~s~=r!1Q~~~~·
-- RUSSERNE R!KKET'IGAR videre fram
i omrKdet-vea-OrleI7-melder kommuni
keet fra Moskva idag. Ca. 130 tett
bebodde strok til, er befriet. Syd
for byen brat russ. gjennem den tysk
vinterforsvarslinje og rykket flere
km. frame 12 tyske motangrep ble 8V
vist med veldige tyeke tap. Nord for
Oriel har russ. erobret Ilmskoye, 11
km. fra jernbanen som forbinner Ori
el med Briansk. Det blir ogs! meldt
at byen Krosnoj sydoet for Oriel er
tatt, dessuten 2 byer til. Tyskerne
fortaetter med A kaste inn resserver.
i slaget om Oriel, uten hensyn til
tap og at disse styrker nli stAr i
fare for A bli innringet.

I Kuban, har russ. avslAtt flere
tyske forsak pA A gjenerobre de hoy
der russ. tok for et par dager siden,
~;. I et srer-kommWlike fra Moskva
sent ikvell meldes: Russiske styrker
har avskAret jernbanen mellem Oriel
og Briansk, ca. 35 ~m. vest for Ori
el. Denne jernbanelinje er den enes
te forsyningslinje for en kvart mil
lion tyskere Videre meldes at byen
Mtsensk og 50 tettbebodde strak til
er tatt i dette omrAde. Fra Oet og
Syd meldes det ogsA om ny framgang.

I Bjelgorod-omrAdet bar russ.
rykket fram fra 10 til 12 km. det
siste dogn. Samtidig maldes om vold
somma kamper i Donetsbassenget hvor
russ. har gAtt over Donats og Miue
elvene. Sydvest for Worosohilowgrad
~ar den russ. arme g!tt til kraftige
angrep. PA de nordlige frontavsnitt
meldes det ogsA om kraftige ruse.
angrePl men korrespondenter er ennA
ikke pa det rene med om disse angrep
or alvorlio ment, eller om det bare
er satt igang for! slite ut det '
tyske matriell og trere pli tyskernes
oljebeholdninger.
SICILIA. v v v--_.._--

MELDINGEN FRA HOVEDKVARTERET idag
forteIler-at-aIDk:-tropper-pK-aen
vestlige del av oya, moter 11ten mot
stand, og d~t eynee 80m om fiendens
motstand, holder pi A bryte sammen.
Amorikanske og oanadiske styrker
holder ~ med et dobbeltframst~t mot
det v1kt1ge vel og jernbaneknutapun
kt Enna, som 11gger midt pa ~ya. Her
kr,1sser aIle ve1er og jernbaner til
de oentrale deler av S10111 • 1 n 
dene tropper overg1r seg stadig ~
Det er ogsA JDBng6 t gn P4 myt r!'. to

blandt ode itaU 1tro .. v v

LONUOJ. ~4.Juni. - 1943. ~
------ ~ET BRITISKE ADMIRALITET melder idag at 11 undervanns~ater
som.oppererer i forskjelIigc-aelcr-av-Middelhavet, har senket 13 ~Ksebkip
deIl~landt 1 hjelpekrys~eT pA 7000 tonn, 2 mindrc hje]peskip, ? ~GI'nc 
fartoyer og 1 tankbAt. 7 andre er blitt skadct, dlrlblandt 4 tanksKlp.·
NORD-AFRIKA. v v v-------_._--

~R!~~el~_:~Qtt~~~~!!:-~O:,~EE!-y anor~p inatt oTlo~s·'3"ta·Sjo
nen ~pezzia i. Nora- Itnl1.R., hvor havncL1, aOKker o.~ olJ Gtc..nker ble b.om.bpt og
k~m lbrann. Dlsse f~y -..;r de samme sam bombet Frodri?I sbaven natt .til l !'Pandag
Pl:1 vei til Nord-Afrlka, hvor de f.vldte olje og b"nZln og tok ny bombelast
ombord, for sA pa hjemturcn og bombe italienske m~l. PA denne mAten kunne
flyene bli lettet for .sin tunge last og ga over Alpene bo~ge veiG~. AIle
fly kom velberget tilbake fra rundturan.

Allierte fly fra Midtostens kommando, angrep igAr Comiso
f;yplass p& Sicilia, og fly fra N.Afrika angrep dokkcne og havnen i Olbia
pu Sardinia. Et tysk fly ble skutt ned og 2 allierte fly gikk tapt.

'. :'ly fra ~,altu bombet igar tra.'1sportm~l i Italia og pA '.
Sicilia, flyplasser og havner pa oye ble ogs~ angrcpet. Ingen fly gikk' tapt
d Kdng Gooroe av England har besokt Tripoli og bIG mottat~ ·

Gr av ge:neral Hontgomery og stormut'icn av Tripoli.
All~erte f~y senkat igar ~n tan bAt i Middelhavet, meldes

fra hoved~artere~ ldag. SJefen for da frle franske marinest.vrker og 2
franske VlchyvenllgG generaler, er blitt fratatt sine stillinger melde~
fra Alger.. !. . Roma krlngkaster kundgjorde idag at dGt er utnevnt 15 nye
admin~strasJons-sekretrerer i de italiensko provinser.
FJERNE-~STEN. v v v
-----~-~----- F~_AgS~~L~_ME~ES_±D~G at tunge nmerikanske bombefly
har tll~~kelagt Clen lange velen til CeIeoes og angrepet den japanske hoved
base Moccasa. An~repet kom helt overraskende p& japsene sa de motte ingen
~otstand. ~orsynlngslagre og dokkene kom ibrann og 1 krysser og 1 lastebAt
l havnen flkk fulltraffere~ Ingen fly gikk tapt.
~ST-FRO~TEN. v v v------- .._--

D&GEN8 KOr~milKE FRA MOSKVA melder om fortsatt russisk
,:irkso~et i lUftGii:-OTysKG-IlypIasser-r-m<raina 0 0 pA Leningrad-fronten ble
19~r navt ~any bo~bot._O: virksomh~tGn pa lan~fronten, heter det i kommur'r
ke~t, at 1.::11 har lnnskoL 8t1 1<.:.,t 3Sg t.l.l n.betyd811.gu traffninger i enkelte av-anlt~, -l-me~ oller..; "bc:X'o "Y=tt 11].j(::-virk~~mlJ.0t. TIussiska gUGrilljatropper har

e SlSv0 ~ Jagar spru ~ fl~~u tySk0 tr p~atog i luft0n i Ukraina.
W~O~. vvv------. ."~ Bt~#~~~:~_~~:·~~~:~o'"Y_.~.·'~r:~~=:p ~~AQ: :'o:rs!~jell i;:,e havne.r og andre
m~l :c.oFrDn~l~r- ,.~~J.E:"D. ..:'g.·~Ci01'1::;':ld •. ::r tysE.:; fly ble kutt ned 2 fl
~~~n~""'=l_·~~l~; r \\J:;4~~.:rt:'~:Tl ~·;!l: ~{.c-;~:,~-p. :l..:S~r j8 nbaneJ' of!- flyplasC3er i N~rd-

~. r~ \.---, ~{~n~ c~ ~g J. ...kv8~·: :L ~r;.!.~~1.::l 00 1l0l.la(ld. I lopet av ddn siste
mAnvu har brltlsku ~l~ kastet nea over 10.000 tonn bomber over 3uhromrAdet.
nat mod ' d °Xe !' i? l m~~ ."...r .~Gp~~l:::.!l~rJer\cne i Fredrichshaven ble jev-
til ~or . n, un er d. .... ~. b~:~.l.~ c: J.,'~l. JIJ • .uln ty8ko radio sa i en uts,:mdin

~merlka lear: ~ t (hL'1. l~ 1 L 'h£:v .h:.r~''1;' Krefeld praktisk tol t var J' c~n(Jt
med Jordvn un O.l ct-:> h"'" "Gl-='k"' "tnrl' '4' . 'k '. .... ~.. ..... v .. Ol. a:"lgrep. H:Jr or ondel av de blomster
~~~ vo se:.l ~ann~ ·'h ..:lV011": 8t,~lpJ.C!tc~:3rker Spt3. j.Gl t for fl k 'emilcalior
til ~~l~~k~:ll~~ G~~. ~~~~~ st~i'~l,t ",l,{st~l~,:bJ:'i.kkl;r ~or frDfCs{illlng av silke
bat Jtjrm__ . ~dC1. ..!-K"='Gr for 1l'C'N:it~L,'n~ .JoV fl'rmo+.C'''I\.:l' OR d··ler til

u t er, ogll'ndIIJ v~p \n'::·::t1:rj.I-:~(;r . .L8·~ ej, J' 0 synti. ' &t" <"'1 : 1.. ~ dUf~""lld-c herl';g-
'0 or s ubI'" b J... - • • I • u ....... _'-' v , ..
.. . 13 ~ u0':! .;'J. J),}~ ,::1 1.1.413 fi Llndl~ at d,-;t bJ' ·-t ~'.,., 'kk

J..; ....1 '-l'olp-'~V~i- f'.· .f.- sp..d. slJrouLlUs~ .
Schm

';dt f .. 14.'; .- ·.• •. ;;.or .. r"S'30 ""'IT llln,. e? st~f"" iDS' 0 m~d Doris... som Ol·,r'f!' Tl' l ".1- " '1~' ~ - - 1 \JD h k .1_,' ....: ,,-: ••,)0,;; ..... l.n .L r.2,6np')si0n tt3r Q pril i 1940.
ear 0 ntor l l) a t,.. ,] 0 :l.r· t" 1" J 0 'I • , 4 I;;l t·., J e ( F.:I:,. - '" • -:restaurato"r -... ..V "?) J.l./'!.'" l"{':ISO .... r S8k_ot'l':t og :.

• "r' •lO·n I v "') no ' a l:O"" 'l"'" t if' 'h -seg ut av 'pflrt.L
l
-· "L:)~';'>'''.'''''' r, .. L4ro.,;rr::tk l' Hp., msnes meldte
• • • ':'./1 .. '. ,..,1. p.~ :pc;."c:r:. ,~;"' . J 'JIft"·l er a' ro' se 11and JlA.

\ " " ...'
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