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SYDF.tnIEN,. NUtt til fredag bl e ma1  ved Olbia på Sardinia bonlet av brit.
Wellington fly. truessir:u på Sicilia ble angrepet fredag av amer. 91yeenda fest-
ninger, oo natt til lårdag av tunge brit. bombefly. Bomber falt på dokker, skif-
tetomter, oljotanker og ved hovedjernbanestasjonen. Lerlag var virksotheten
innskrerket til patruljevdrkSomhet. Under operasjoner torsdag, fredag og ldrdag
b1e 23 aksefly Odeleet. 3 all, fly savnes. Eatt ti1 jindag angrep Wallington
fly dokkone og industridistriktene i Napoli. Sondoe bombet tunge aner. bombo-
fly 2 tyske flyplasser ved Athen. 17 aksefly ble ddelagt under dissa 2 opero-

•sjoner. 2 all, f1y savnes. Erit. bombeily anerep s-andae mål pa Sardinia.
VESTERMIEN. I da,..:s1ya fredae onerop en stor styrke amer. bombefly uton

eskos3/4 mal i nerdvest-Tyckland. 17 bombefly gikk-tapt. I de 2 siste storongrop
på Ruhr, torsdag og fredag, har eserikenerue skutt ned nesten loo tyske jager-
fly med tap av 37 esser. humbefly. Seneretpå ettermiddeeen fredag var brit, fly
over nord-Frunkrike. Ue bombut bl.a, flyslassen ved Daen. Det var også jegorfly-
patruljer ov= Follund  oe  Belgia.  B.att til ldrdag gikk et nytt voldsomt ongrep
ar brit. bombefly mot Ruhr. Målet var Bochum-Gelsenkirchen områdat, et av de
viktigste områdax i Ruhr for produksjon av kull og syntetisk olje. Det-var vold-
som motatand fra luftvern og nattjagerfly. 2 ev dem ble ekutt ned,/do brit.  21y,
gikk Lardag gikk lette brit..bombefly _til angrep mot måt i nord-Franktike • -
bl.a. flyplassene ved Aebsvil1e og ved Bornay, syd for Le Pare, ug skdfteteseter
ved EU i rheten av Le Treport. Ingen fly gikk tapt. Senaru på dogon gikk tuuge
amer, bombefly, eskortert av jegerfly til angrep mot tyuko flyplesser og.industri-
mål  i nord-Frankrike. De mdtte kraftig motstard. Floro tyske jagorfly ble skutt
aed. De all. tapte 5 bombefly og 7 jagerfly. Sdndag foretok brit. fly-forskjel-'-
Uige.offensive operasjoner over nord-Frankrike. 3 tyske fly bleskutt ned.  7/an-
dee  ettersiddag engrep store styrker amer. bombefly mål-i nord-Frankrike.

iST.F,RONFEN. Det röde flyvepen fortsetter sin borleoffensiv. Kwsm. nevner
vellykte unrBp i Erianek-oMrådet, et mot Faratjev og ot mot måt loo km. vest

for  Smo1ensk. ar også anerepet. Angrepene mot de tyske flyplesser nor for-
arsaket store ddoleggelscr blant de tyske fly på bakken. I forrige uke ble 211
tyske fly skutt ned og hundrevis ble ddelagt eller skadot under nottengrepene
mot tyske flyplassGr. Det er ubetydelig virksomhet på landjurdes, deo tyskore
er falt under motangrep syd for Welikie LUkt. Den russ, presse hur sondt ut. et
versel om at det snart kan bli slutt pausGn i kampen. Meskva-kringkasteren
muddeler at den russ, tanksrodukejon er stegot med 38% siden i fjor, og at den
fremdeles stiger.

DET WERNE ÖS=.  Den vikties jenanske basis Macassar har vhrt utsatt
for sitt heftieste angrop hittil. Raiden som var på 3.2oo km, ar den farste som
Gr utfert mot 'Jocassmdr fro australsk basis. 38 tonn sprene- og brannbomner ble
kastet. Lranneno som ble entendt kunne seus  ea  loo km. avstand. Elnesiske styr-
ker angripur i det vestlige flu-phe pd Jang-tses sydbredd. Japanske styrker som
nar rykket fram fra Pak-tou i Suiyumn-provincer.er drovet tilbako.

UBITERIGEN. Tyskernes oppgaver over skip senket ev deres abåter dosse ma-
reden innskrenker seg pr. 27.-juni til 58.00o tonn. Pa amer. skipsvorfter ble
det ldrdag eldeatt 9 lastebåter til. beroc samlede tonnGsje var 74.9oo tonn.

juni i fjor senkst den tyeko propeganda over  75o.000  tonn all,  skdp,  og for
6 måneder siden attalte hitler: "Våre ubåter har overtruffot vero forventnin-
ger, eg jeg kan forcikrG om at de oil fortsette å gjdre det".

Akrcita.  De foronte staters koneress har i begge lohsre mot president
Roosevelts veto vedtutt en lov som forbyr streih ot; lockout. Forslaget ble ved-
tatt med 2/3 majoritet som er n5dvendis ifolge den amer. ferfatning. .

, ADVAPSEL: Det advares not sjefkeraikor Erlandson ved Lilleborg Febriker.
Han or angiver,
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.Lingrdost natt tid vor det 7, fortlepandd sterangrap som
dst b.rdtdoku fm.?-apea Pdr  ruttet fra Englandi -natt til söndag Ruhr og Rhisland,

natt til ane natt til tirsdug Krefeld, natt tii onsdas
natt bid Dpezde, nutt til frsdag Elberfeli, og natt til lördag Beehum-Gelsun-
kircher,

Yra t7sk hold modeeles st sivilbefolkninsen lidar alvorlig under
de staSibe nd-stangre,:one, ds mangolen på såvn virker nedbrytondu på moimalen. DDIT—

netsmLdde:_z1-;ujca ar manga stedor kritisk,  es  dot ilde tilradte jernbenenettet
vanshaLigder hiulputransporter. •

R7.11I2! FTWC.I g ROMB1=1. Briterdes holdning overfor bombingen or blitt
nv lenUonsiis4,n Daily  Horeld som s-wriver: Goobbels forsdker å utnytte de

humåne inetiakt::r  kus dot britinko folk for å få istand  on  opposisjon mot bombingen
Både han og hlticd 7ilde ofro holo Ruhr og hole E.71inland hvis de trodde dat vilde

tjene dbros ånaker at bombingen skal opphdre, ikke  p.g,a3  do lidolser
den medfirsr, mun u. aun virkning don hur  pa  T3;sklands krigstiltok. Ingon her
i landet sr skadorge over Ruhrbefolkninseet skjablie. Det Gr ingen som glodels seg
over st hjem stj fibrlkker blir lagt i grus under vare bombeangrop. Dot bri%iske
folk önGken nt flyvåpnet skal brukos BOM ot rodskap til å ddelogse nasistenos kries-
potensiol, og til dst brukes det og ikke til terror.Sår vi tonker på Duhrbefolknin-

ens lidolsor. ts:kar 7i ogsd pd do lidelser som nasistene hor påfdrt hela Europa,
redde disse tflkileaer  av  mennasken fra elsvdkar og fri den fra lidelser, er Aen-

neskehetens vilM.dgste oppgsvo. Det ken bure gjbres  pn  en wåte, nemlis ved makt d slå
ned nasityrandiet, vdd d bruke udnnskrenketmakt mot nnsiambeene og mot de industri-

er som fdrm-fner ddsnd srmoor. Det 02 en uhyggelig oppgave, men det er en oppsave
som vi md isestre. nondonavison Observer skriver idag: "Insen i Ctorbritundå
er blind for  ao% :,tore tep av eionneskeliv  Og  den utholdenhetsprdve dot betyr  fer  du
unge Ilygoso fra ds alllerLe nanjoner, som er bldtt palagt 4enne grunolude opPgtve

utfåre det Cdoleggoloesårbeld som ble begynt  oc  tvunget pd den av fienden."

AåC-Idi= d fl&-=TA som bla nevnt d forrise nuldmer ble utfört av over bo fly-
.gonde fnotnirm-or Og gikk mot don tysko flybecis Sedea i mrhoton sv Oeloniki. Over

25e tenn sp=g- ‹)zbsannbomber ble kastet mot fly, hangarsr, olje- og bensindego-
.ter og stårtbsner. Tyskerno synes å ha blitt fullstendig overraskot av angrupet, eg
de umerikannke ndlotene arkleerer at flyplessen ble etterlatt i fullstendig uanven-
delig tallstund, f-dybasenved Sedos var en av tyskernes stårste  oc  vikticsta tre-
ningsleirom i Hellas, br omerikanerne forlot gresk område, kastet de hundretusen-
vis sv Ylyroblsd •Ltd cr,rsillantrondo cipprop til befolkningen.

ANC-Dat OV.2ARDIDTA OG SICIL1A, Torsdag var cs, 3oo bombo- og jagerfly i
akujon Eilga  na Wlms  hjemsdkte dya fra Gelf Aranzi i nord til

syd. Jernbaner, febrikker, flyplasser og skipsfart er angrepet, og öde-
leggelses hc-zXrj-Tee soei fryktelire.

Andre hombeilformasjonsr vsr sattidis over Sieilia, bl.a. ovor AuguGta, Cste-.
nia og Llento. korr, i klver skrivor at jeserflymotstanden blir stadis hoftd-

&;ere  os  at J,t r z:.±.-sabart at aldsen er bosluttat på å forsvare ses til dot ytterst
DEDDDM3W.ILIOG.• Dulv om mon må ant. Royal AirForna i fremtiden hovedsakelim

kommece til å o:!:re •:;indedmorksomhot på Ruhr,  sa  åpner dos den nye toktikk store

perspoktlier. IM:H-osksperter påpoker ot dst na ikke lenger fins noe mål i Syd-Itsk-
land allar Itudis sot, 'ibkoken  dion trir britiske nattbumbere-hvis man skuldo ånske

angripe eflhe åil hil avveksling fra Ruhr. '-Por Italias vedkw:ilende bf)tyr det
dets industristudor og havner for fråstiden må regne med raider av Laneaster- Ster-
ling og Enlifagfly voS nattetid, foruten de allierte kraftige dagolysraider som
lanseres ev amoriknernss firemotors bombefly fra Nord-Afrika.

Orsnnitcsjenotek;nisk d-tyr pondeltrafikkon noppo på uovorvinnoliso vanskelis-:
heter. Endel sloss bådsor kau lnetes bado i britisko og amerikanske maskiner, eg
flere nyö store f1yplasser ar byggot såa strekker til for hvor store fly det sks1
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