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EUROPL: Dttiskc  luftv4~ ytate  I natt atter.en gang sin cvn.e til
å slå hz.„'SYlt - til :not TyakInd. En stor styre svære bomefly fly ovcr 2.coo

å E:n?-Tipc Skodsverkene ved Pilsen i Tsjekkoalovakia. ;3kodaverkene
er de storste våenfabrikkene i Europs, Samtidig ble Rostock, den bycn ved
estersjcen hverfra tyskerne sender forsterkninger og tilførsler til den nord
russiske front, bombet av en stor styrkeloombemaskiner, bl,a. av dc nyeste
4-motors fly, Det var tredje natt pd rad st Fostook ble sngrepet, En
trcdje nvdelIn bombefly angrep mål i syd-Tyskland, mens en fjerde bo:;lbet
dokkene ved Dunkerque, Jagerkownandoens fly angrep fientlige flyplasser
i det okkuperte Frankrike: - Frs alle disse operasjonene savnes 5 britiske
bombefly. Fotografier som ble tatt under angrepet Mot Rostock, viser SV:2—

re brander i den scndre dcI av Hcinkels flyfabrikker c); på forskjellige
steder i havna,

En liten avdeling bombefly var i nutt over den engelske kyst. 5 sv dem
ble skutt ned. Den 1-11storiske by Bath i vest-England led betydelig skade,
og det var temmelig m.ange ofre.

I dag kunne man børe store Btyrker av br1tisk4 bMbe - og jarz,er - fly tordne
av gårde i retning av Frankrike og Belgia, Under dtoktene 1 går opererte
de britiske bombe- og jager-fly over en front på 4o0 km, fra Dunkerque til
Cherbourghalvoya. Det er klart at tyskerne har øket sin allerede store
styrke av jagerfly på vestfronten, for å søke å motvirke de ustanselige
britiske flysngrep. Det foregikk luftkamper 1 opptil en hoyde av 7 km. så
det var umulig å telle tyskernes samlede tap, men minst 8 tyske jsgerfly
ble sikkert skutt ned, mens 1 britisk bombemaskin og 15 jagerfly gikk tapt.

RUSSU,ND: Også på den russiske front har det vært stor virksomhet 1 luf-
ten, Under tyske luftangrep mot Eeningrad fredag og lørdsg ble 35 fly gde-
lagt, p resten av østfronten mistet tyskerne 53 fly, deriblandt 9 som ble
skutt ned st det russiske luftvern på den finske front. Russernes tap fre-
dag var lo fly, Til lands har de russiske arnhr fremdeles initiativet på

--fe r  CF.r.
2ang under en rekke lokale operasjoner, - I Nordishavet har russiske krigs-
f"artøyer senket et transportsk1p på 12,coo ton. En tysk u-båt ble antakelig
senket og 2 tyske fly skutt ned øg 2 til antakelig, ødelsgt av en alliert
konvoy som ble angrepct mens den var rå vei tllbake etter st den hadde los-
set krigsmateriell i

LfI'DTØSTEN: 4 fientlige skip cr blItt scnket i Middelhavet av britiske
undervannsbåter, Lt offisielt brtlsk kommunik' melder at en britisk under-
vannsbåt fikk en fientlig konvoy i slkte i den midtre del sv : iddelbavet,
Den valgte seg ut et forsyningsskip op' senket det, Nocn dage etterpå torpc-
derte og senket den samme undervannsbåten ct middelsstrit forsyninssk'_p scm
ognå hadde svær last på dekk, En annn undervannsbåt torpederte  ftrb  forsy-
ningsskip, som sank på 2 minutter, Et annet forsyntngssklp sem QP:så hadde
stor dekslast ble senket ved kanonild, En fientlig skenn3rt og et vepnet
frtoy ble skadct, 4 aksefly ble odclagt og lo skadet under al-cens fly-
angrep.på malta i r;!?tr. -lovedangrepet ble rettet mot flyplassen på øya, da
de sllierte fly nylig rettet 3 angrep mot dic Euftwaffcs bsser på Sicilia.

I Libys har det vært en del tyske og ltslienske troppebevegelser i sør-
avsnittet, melder dagens britiske kommunike fru Kairo. En britisk kolonne
angrep en fientltg styrk som bestcd av tanks, kanoner og infanterl 1 laste-
biler, Den ficntlige styrke trakk setIlbalce i vest11g retning. Britlske
bombefly har ater anrepet havna i Bengazi.

DET FJE= ø;:;TEN: Kinesiske tropper i østburma har drevet japanerne ut
av byen TLng11. Det meldes at det var veldsom kamp, men byen heldes til
tross for en rekke japanske motangrep, - .,,merikanske tropper er etter over-
neskomst med de frie fransko landsatt på dtillehavsøys Ny Kalcdcnia. -
11 ,Ipanske fly hl i r]:_år ode1aL-t under ct sngrep på Bort Dsrwin,
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LOK1,LT: LordaR LTjnP",a vi 3 telegrammer i Lendon-flytt, nemlig ct fra fylkesi
msnnen i Sor-Trndelisg, et fra biskor 3teren og andre prester i Trøndelsg,
ssmt uisl1ngs svar t1].. bIskop tøren. - Vi er anmedet om å dementere dissc,
ds det viser an at det delvis cr N,,propagand, for å ta motet fr lærer-
standch. Lt telegram fra Troms!:') meddeler at"Skjær3tsd" har passert denne
by, og slt skullc vrc vel ombord,
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