
På sydfronten ble der å går igjen rettet angrep mot Sardinia, .eieillat
og Pantellaxia. Den viktige kraftstasjon ved Tirso-dammen på Sardinia ble
ödeiagt Tirso-dammen er den etörste kunstige damm i Europa. Villacidra

spå  Sazdinia og Comiso på Sicilla ble angrepet. Falltrefferé ble oppnådd
startbanor og fly på bakken. Fra alle disse operasjoner savnee to alli-

erte .11y. 5. fientlige fly ble adelagt under laftkampe Britiske bombefly
har angrepet skip utenfor den greske kyst uten selv å lide tap. 1 skip
ble senket, 1 satt i brann og ett forlatt i synkende tiletand. Malta har
hatt to r  flyalarmer nå  24  timer.. Db få fientlige fly som kom oVer bya ble
drevet bort av illen fra luftvernet. I Italia er det fra offisielt hold
gitt ordre om at alle stridigheter mellom arbeidere og arbeidsgivere aye-
blikaeligmå avgjöres.

Som fblge av de britiske luftangrep mot Ruhr, forsdker no tyskerne å
flytte-sine industribedrifter til Sj Buropa. Dette.betyr en ny påkjenning
a4 det allerede.fra för overbelastede tyske transportsystem. Under 6 StO-
re angrep mot tyske industrlbyer siden 1. mai er der sluppet like meget
bember soa i cin tid under 90 nattangrep mot London. Den britieke vice-
ctatsminieter Atlee sa i underhuset a dag at bombingen av Tyskland er av
den störste viktighet, og at luftangrepene mot tyske  aag  italienske Mål
Vil fortsette, inntil de forenede nasjoner har vunnet en fullstendig seier.
' Mb for Novorrossisk ble i går 67 tyska fly skutt ned. Russerne tapte
20 p1;1Y, Men merker enno intet tegn til ventede tyske sommeroffensiv. Nt,
tyak wegrep  a  nddre Kuban er slått tilbake Slovakiske soldater som er

'tvangsmobi-eisert av Tyskland, er i stort antall gått over til ruseerne.

LITT SV HVER7:  

Krigspremiene for sjbassuranse er igjen satt yderligere ned med  lf o/o  til
nenholdsvis  13k og 12k clo,
Det blir  opplyet  offisielt at Sovjet blir medlem av den permanente inter-
nasjonale matvareorganisasjon. De farskjellige delegasjoner som tar del

konferansene i Hot Springe, er blitt enige grapå 5 avgjbrende punkter.

sjbmilitre medarbeider i Nord Afrika har skrevet en artikel om
2 ak±a, hvorav det ene-var norsk, som på den irske nasjonaldag  den 17.
mars år ankom til en havn i Nord Afrika med den irske garde om bord.

. .På Norges nasjonåldag, den  17.  mai, kom igjen de samme to skip til den
.samme havn, denne gang for å ta om bord 1000vis av'tyske fanger.. Det
norske skip, et tidligere hvalkokeri, var pyntet og alle flag heiet an-
ledning dagen, og befolkningen iland stod beundrende og så på, mens alle
fangene, glade og fornbyde, vandxet om bord. De bar hvermed seg en kurv
•med den tildelte resjon av mat for reisen, og de sang sine muntreste san-
ger, glade, 6ver å vame ferdige med krigen. En gang spurte  en ityjk kaptein:

a"Wohit fahren wir"Y "Gegen Engeland" kom det prompte evar.

Kong Rapkon har gitt Röde Kors i London en ny gave på £.. 1000.-

e...

VICTOR Y.

Nyhetene,  27.  mai 1943.



VIGTOR Y.

:Nyhetene fre Londbn.
25. mai 1943:  

Store.forMaspner av alliertsebombefly angrep i går havner og flyplasser på
Sarlinia, Pa La Meddalena og i Terranova oppnådde de boffibetreff på
lagerhns og ammunisjonsdepoter. De egjbrde stor skade på -flyplaSsen ved

Alghero.og.01bia Venapforlta.: Fergeforbindelsen mellom Sicilla og det
italienske fastland er ogs& blitt engrepet, og tiya Pantelaria er igjen

hjemstkt. Tyekerne sier at Vagliari på Sardinia er blitt evakuert.
1ndustristrtkene 1.Dortmend, brente fremdeles igår .etter det britiske fly-
angrap hatten ftr, som yar-det kraftigste hittil under hele krigen. Ply-
verne SiT at under selTe angrepet var hele målområdet et eneste flammehav.

.på en-Mime ble der kastetover 2000 tonn Iember. P.C.A. sprengningen av
Mthnedemningen er det vanskelig å skelfe venn nok til slukmingsarbeidet.
3ritiske flee-angrep-1 går ea konvoy utenfor Neierland. Man trer at.et av
ekiPene.sank. I natt angreo briteeke marinefly 6 tyeke -le-båter i Kanalen,
menr-tror at 3•ble te.enket, og reSten alvorlig skndet. 3 tyske fly ble

skutt ned. over Englands sydkyst. •
dag bdit det meldt om et voldsämt sleg, der tanks deltar, NV fer Moekva

1 nærheten av Teliki Luki, Et:tysk anuep SV -fer moskva ved Rsjcv er slått

tilbake.' •Eussiske fly senket i gtr 10 skip i Svertehavat. 13 tyske fly
b1e-8delagt over Bataisk i iteten av Rostov, og 10 over. Fiskernalvtya i
Betdiehevet.

26. mal

Ddsseldorf ble angreeet i nett ev en etor styrke britiske bombefly. 27

fly savnes. Angrepet Var neaten kraftig som det ler ble rettet mot
portmund natt til mandag. Ddsselderf er den Mje viktigste Sv Tysklande
innlandah'avnbr,•og som industrity nesten likeSå viktig sOm lessen. Det var
ineen tysk flyvirksomhet over Storbritania, men 9 tyske fly ble skutt ned

nterefor: kysten av 2ngland,
1 MiddelhavsomrAdet ble måd på Stallis, Sardinia, PanMellaria og den fiente.
lige.ejtflyhavn Prevetea på vestkysten. av Hellase samt_skip utenfor klesten
angrepet• i gAr. Meseina på Sieilia ble bombet-2 genger i dagslys, fcrst av
IINSerator-fly og siden  av  flygende lestninger. 2o frentlige fly ble  dde-
la.st  1,gåreog nattMil i går. 1 allierte fly savnee.
på en presSekonferanee 1 qashington sa statsminister Churehill, at hvis •
Italie vflde kdate eine iedere, og sto1e på rettferdighets.fdleleen hos de
landedet hadde angrepet, vilde det kunne,oppnå en plass i. det nye Enropa.
Chureni.11,ea,dgeå-at krigen idet fjerne Östen .og i Europe no kan bll ftrt
samtidig,,og,med like stor kraft begge eteder.
Det-Nue3aiske_f1yVåpen har rettet.nye-ungrep mot tyske'sambendelinjer  bak
frseetere 1 kertsjstredet er flere tyske skfIrsenket. 2a Kalininfeonten
blussei kaMpene opp.'

LITT ,fi HV2RT:

B.E.C.'s korrespondent 1 Algier hett offentliegjort en liste over cle
;ee forsyninger og lager av utstyr oe eroviant tyskerne og itelienetne etter-
lot seg i Tunis. Bl.a. var det  ammunisjbn  nok til et helt felttog. Dette
til tross for tyskernes påstand om at de forsvarte seg til siste patron.

iittil under kriezen er det sluppet over 100 000 tonn bomber over Tyskland,
og sjefen lor dei britiske luftvåpen lever at de neste 100 000 tenn bomber
vil bli enno sterre og mer virkningsfulle enn far.

Hitler nir bestemt at alle utlendinger av  tyek  avstamning i de vepnede
styrker, i iVafien SS, i det tyske pcliti, eller i Organisation Tedet. skal
få tysk stetsborgerskap.

Det er ett år siden den britisklrussiske alliansetraktat ble undertegnet.

Tre morgenaviser i Madrid skriver st bonbeangrepene bUr innstilles. Man
merker imidlertid tydelig Tysklanis stemme bak ertikelen, og de  eneelsk4
avieer svarer med å henviee til de fredelige lands henstilling4 sin tid
til genern1 ifleneo om ikke å bombe sine egne landsmenn. Hnn svsrte den
gung med å si at det var dessverre nedvendig.

2rs Porns meldes at arbeileministeren har utstedt  en lov om  at alle stri-
digheter ekal opehtre mellom arbeidseivere  og  arbeidere. Dette er det
f0rste offisielle man hUrer om at det virkelig er indre stridigheter
1talia. 0


