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A7TGREPEql MOT S2 NAZAIRE, De flyv. festningor som mandaz den 28. juni angrep
• •, as et om er mou slusene i ubåtbasen, Tyskerne hadde anvendt måneder

til å bygge en 3dje sluse i ubåtbassenget, og arbeidene var nesten avsluttet,
Led tanke på bmtåleligheten av disse sluseporter, som er den eneste adgang
til ubåtenes "tilfluktsrum" hadde tyskerne begynt å bygge ut et bombesikkert
tak av armert betong over den 3dje porten, Efter at de hadde lagt ned mye
arbeide og materiell på dette, slo amerikanerne til, Man kan regne med at bom,
bingen får til resultat at de tyske ubAtoperasjoner fra denne basis vanskelig-
Ejdres i hdy grad, og at tusenvis av tonn og mange menneskeliv på denne måte
blir reddet. Plere hundre tonn sprengbomber ble kastet, og tallrike fulltref-
fere ble notert på alle 3 sluseporter,
ANGREPET LIOT BEAUMOKT LE ROGER Dette angrep ble utfört av en mindre gruppe
ameri • es ninger ma ag kve samtidig med angrebet mot St,H. 3eaumont le
Eoger(som i vår melding den 3(1) 6 ipz±feilaktig ble kallt Veaumont le Roche)
er en tysk flybasis llo km, n„v„ for Paris. Angrepet var en. overordentlig,

flott opvisning i amerik, presisjonsbombing, nundrevis av projektiler i prak-
tisk talt et eneste knippe gikk loddrett ned, slo istykker barakker, sprengte

ammunisjonsforråd og bensinlagre„ ddela startbanerne og pulveriserte alle fly
som. eventuelt kunne være gjemt under kamuflasjen. En flyver som deltok for-
teller atb3oo bomber ble sluppet ned på en gang. En koaossal lue slo momen-
tant opp fra flyplassen, som var et hav av Eulerdde flammer, som sprutet mot
himmelen.
ANGREPET MOT BOCHUL'GELSENICIRC= den 26, juni hadde samme virkninger som
a e andre angren mo- in ustriomrsdene, for så vidt angår ddeleggelserne,
antallet av ddde o.s.v, men i befolkningens holdning var det inntrådt en for-
andring, meddeles det fra tysk opposisjonelt hold, Vreden over de fortsatte
angrepene ga sig luft i hatefulle utfall mot regeringen, Plyndringer forekom
og som fdlge derav henrettelser, Den S3-divisjonen som er forlagt til indu-
striområdet og som bor på den rolige landsbygden, men fdres i biler inn til
byene for å sdrge for oprettholdelsen av ro og orden, har bedt om forsterk-
ninger, og en Sd-divisjon til er sendt til industrionrådet, Om det vil lyk-
kes de ca, 3o 0000  mann  SS  tropper å. holde en befolkning på. nesten S mill, i
schack, beror på. flere omstendighetw", ikke m ust den fortsatte intensiteten
i de engelske angrebene.
BOM.BEFLY ' DOIISEPLY
he e England snakker om bombefly. Luften er fylt av duren av bombefly og av
snakk om bombefly. Det hersker ingen tvil om at de all, luft_ffeneiv_mot
tyskland skal intensivieres kraftig i de n=meste uker, Da de fdrste meddel-
elser innldp om.at en uventet kraftig og uniddelbart forestående dkning av
de all. Ilyanzrep mot Tyskland skal settes igang, steilet til og med presse-
eksperterne, og et bar av dem erkinte at en slik eksnansjon var umulig. Ldag
er de helt ut overbevist eeter å ha sett de tiltak som gjires for å. gi "han,
garfartdyet i Atlanterhavet" ytterligere ct dekk, Eorberedelserne inneb=er
kort og godt at offensiven mot  r;yskland f3r utgangen av juli skal dkes med
45 ;.
SW, ROfl 13=3.?
E en e spuru i Underhuset den 5o, juni on den brit, regjering vilde anmode
den ital, regjering on å erklwre Rona for åpen by, Dden svarte : t Den brit,
regjering har ikke henvendt si(L: til dan ital, regjerinE i anledning av bom-
bing av Rona, og vi har ikke i sinde å gjdre det, Jeg gjentar at vi ikke vil
nble med å bonbe Rona så meget vi kan og så. kraftig som ûlig , hvis det
skulle vise sig å. hjelpe på krigens gang." Et medlen spurte Eden om han
trodde det var dnskelig å legge ansvaret for bombingene mot militaLre mål i
Roma på. Mussolini, fordi han ikke har erklært Roma for åpen by, Dden svarte:
"Jeg mener at ansvaret er helt klart. Ingen ba Mussolini anEripe Prankrike,
og ingen bad ham om å anvende sine bombefly mot London, I tilslutning til
andre uttalelser i dette spdrsmål sa Eden :" Jeg tror at det skulle ligge i
menneskehetens interesse at Mussolini gjdr det klart for sig, at det beste
han_kan gjdre for sitt land er å gi sig uten vilkår, son han allerede er
blitt opfordret til," Ifl, Ronabressen har Londonavisere publisert et kart
som viser at Roma idke baro består av Vatikanet, kirkene, palassene, galle-
riene, Forum homanum- Colosseum o.s.v., nen ogsa  av  manze militmre og indu-
strielle mål båds i selve byen og i dens omegn, og at det der-?or kan komme
et dyeblikk da ingen hensyn tas Ien eer til kulturelle og andne
2Jsr 47,:onas skjebne diskuteres, ninner nan om at ekspertisen vil 2 tonne
bomser kastet mot Rom  f orArdake Ideleczel se  av  Feterskirkens kupbel,



llansett ombombene faller på den ene side eller den andre siden av Tiberen,
I denne krigen har man mange eksempler på lufttrykkets katastrofale virk-
ninger.

NORGE

Natten mellem den  5,  og 6, juni ble en tysk offiser drept på Raufoss•
Rediess har kunngjort at det er tatt 2 gteler, Dr, Torgny Maroussen og
Magnus Severin Smetorp, Kunnejbringen sier at disse 2 vil bli skudt hvis
det ikke innen 1, juli er gitt oplysninger som leder til on-dklaring.
5o.000  kroner utloves som belönning for slike oplysninger som leder til
opklaring• Oplysmingerne  bakattg a loves behandlet strengt konfidentielt,
Rediess gåt ur fra at det er en nordmann som er gjerningsmannen. Eans
antagelse er vel grunnet på bevisstheten om hvor uhyre berettiget tysker-
nes voldsfmrd har gjort slike handlinger. Vi vet intet, Rediess vet intet,
men det vet vi at intet vekker i oss et dypere hat og en mer fanatisk
vilg—Til hevn enn ffe-HFittelsenav ukkyldige gialer. Måtte vtt brdd klebe
til ganen og vårt vann smake beskt,  hvis vi ikke  balanserer regnakanet
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