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'Dansk Lde st. tilN:r&e.;
Sidt søndageVar IdrEateplassen i Kø-
berfnavn skueplassen fer landskanoen

fotbsIt mellom Darmark eg Sverdgd.
• 36 oce tilskuere evervar kampen. Da.

det svenske..lag.kom pa eanen,b1e sem
'-vanldg 'Tu.gamla,du frie" sunget,
fulgt av uDer cr et yndigt± lanJ li da

:det danske Iang kom på banen. Så
så komdet. Knapt var den siste tene
av den danskenasjenalsang død Kenn, •

.før 36. cou tilskdere og 25 *dretts2
mdrin på banen. spontant ,stemte dr. Med

vi elsker detMe landetr. Det Yar
en glimrende organisert hyldest tll
det kjempende Norge, cg tyskerne var
så overrasket dt•de ikke fliek stengt
av radicutsendelsen før lang uti 2.1

.vars0 Denne vakre hilsen fra dansk
.idrettsungdom,Mil Norge går.oss
til-hjertet eg vi ser med lengse2
fram til den-lag da vi •atter kar .
Møte de kjære rød-hvite farver på

- Takk dansker,
v_

Festung_Eur2pa.De britisk-amerikan-
• ske bembeangrep. mot,TySkland.og tysk-

OkUpert emråde er kommet drin 1. endu
.enny'.fase, Natt til mandsg startet
-br5tieke Ldnaster bembefiv fra Eng-

mg til Africa. Under yeis
ble se Triedrldhshafen'ved Boderst-
en i.sydeTyskland bembet, Ts dage
etterpa roturnerte-flyer.e. fra Africa
t*BrigIand-egbembet da pe veden
deh itaiierLåke flåtehavn Spe.tia. Den-
ne„iicenveia''.bOmbing hdr den stere •
ferde:.idat'flyene slipper A'returnere
:ver alarmert emråde, en fordel s m
er større en den plemne sbm den beng-
ere.vei flyene får “ileakelegge
gjør. Dette framgår best my det fak-
tum åt Semtl1ge bombefly sem deltok
1 dete..C5od km0 lange takt, retar-
nerte uskadde. Det _vd,stes-eg.også at
bombeflyene uten vanskldgnee foreer-,
te de. itallenakeealpen; etteratt bomi
bene var kastet,..

Ukens Storengrep mdm dhh Mysk2 in-
dustri • ble• søndag dnriedet and et, .
kraftig angrep på Schyder våenfse,.
briker ved Le Creuset idTrenkri e.
Det er 8 månsder sd.der dfsne-fabrdk-
ker siatdble bomdet,-, og 8 månes •
gjerpeeileningsarbee ble fedd vekk:
ph fåtMinutterd amtig ble.en-
kratstasjen d nærheten sprengt i

.filler, SaMme -dag vau. minfe

Nr.y25- 260juni 1243, 3.årgang .

ker over Ruhr, og det bis da observer-

able ec6i!oeltil=eil=i13:211:91dorf og
at -erannene 1 byen fremdeles. .1.kke va:
s1ukkem,d,v.s07 dage etterdangrepet

bammddlg var en australsk squadron
-på tckt langs norskekysten og senket
19 antagelig 3 skip tilhørende Wehr-
macht,

Mandag ble så Krefeld i Ruhr angre.
net av 7oc britiske bembefly som med
2 tonns bomber "utslettet" byen-. etti
hva tysk rad10 meddeler.Denne fred-
lige bye, som tyskerne kaller den9ha:
hax 102,a store sepelinfabrikker,
metorfabrikker,oljerafenerier o.sv,

Tirsdag ble så stAlverkene i M!lhet
EiOm er en fyrstad til•DUiSburg Iagt
1. aske, samtidig som GeneraLMotorS
fabrikker i Antverpen og byrieenlegg

Rotterdam ble ødelagt. Samma dag
ble tysk konvoy utenfor Vlissingen
angrepet. 5 eskorteskip og I transpo:
skip ble senket,

limmte/.7116nser eu -'de5 første Manddel
av 1942 med de 5 første Måneder av--
19432 • viser det s.Gg at 'flyangrepene
zlot tyokelnd er øket med 66 % hva

, ngår entall fly. Og dertil-kommer
'at flyone i år er større og har aIngl

støre.bmro-•evne, hvilket-frLmgår av
at bombevdeten er øket meeblpo Ta !
pene av alliert2 fly er i saMme tids,
nom sunketmed 1 %, En sammenligning
vidJere viser ät den bombelast tysker
n2 nar sluppet dver England i tI•den.

• -L71 ti:1 19/6-1943 svarer til halVpar,
av den.b=beMengde britiske• fly

slapp tjA timesy,ft@esiste angrep-mot
Dortmund. I d un .4 uker er det ka:
tet tonn bomber mot de størstc
byer i Ruhr., Tysk radio innrømmer åt
det tyske ldftforsvar er for svakt,

En ksn nu gå Ut fra at Holland .er
kemmet prins Bernhard •
rettet forLeden en lignende oppford-•
rirg til holl_enderne, som tidligere el
sendt feenskmenn, om at de må ta sinc

.Iorsd.etlgsnetsregler mot bombeangrep,
at de ikkd selv må gå til aksjen

ddør' ydLiddsignal er gitt. Engelsk
radie oputbrdret 1,dag videre hollansk
ctrbe'icNtE til A undgå fabrikker som

fcr tyskerne.
,Fra Keljand meldes forøvrig at den

totale iNasjonalem arbeiddmoblise- .
ring dey b1e en Xun 5o mann
nar meldt seg, og resten skjiler.seg.

17 V 17 '



Russland.Intet nytt fra østfronten,
2årsdagen for krigen i Russland,22 .
juni ble ikke benyttet til noen tysk
sommerofensiv, men var breget av de
russiske bombeangrep og Stalins tale.
Han uttalte at alt var nu avhengi av
front nr02., og tok et tilbekeblikk p
de to år som cr gått. De tyske  og  rus
siske tap 1. dc to år som er gått opp-
gis  slik. Felne og sårede: 694 og 492

Tapte7kanoner 56 og 35 tu-
sen. Tapte tanks: 42 og 3o tusen,Tap-

.te fly: 33 og 22 tusen. Videre freffi-
holdt han st den tyske hjemffiefront nu
var svekkeet og overarbeidet, at det
gikk nedovnr med den tyske- produksjon
at Tysklends vasalstater har mistict
tililten til Hitler, og et Hitlors
fors* på: å så splid mellom de alli-
erte-hittil har vært forgjeves.

Dc ruSsiske gerillatroppnr er sta-,
eig  merer-virksomme. Vcd Leningrad er-
t? tyske troppetog avsporet, og.igår

ble j'.rnbanekuntcpunktet på lernbanen
Leningrad-Riga,Polotsk kraftig bombet.
I ukraine nr 1 tyske mJtorisert kolon
ne dmringet 0,g i Svartchavet er 1 tys
hendelsskip senket. 7 mindre tyske
krigsfartøyer som nærmet seg Yelsk i
det Asowske hav, ble angrepet, 4 ble
senkt og resten stskk av.

I Middelhavet fortsetter dc ellierte å
bamreløs på Sardinia og Sisilia og
fastlandet snmt skipsfarten. Ukens
storangrep foruten det nevnte angrep
på Spezia, ble rettet mot Napoli som
sørteg  ble angrepet ev Wellingtonfly
qg mandag av loo flyvende festninger.
Det ble svmr skade på d.et kongeligc
arsenel og på torpcdofabrikkcn, havnen
og jernbanen: Det oppstod 25 større
branner. • Videre er Selerno kraftig
Engrepet med sflvirkning.Britiske
ubat•r har:senket 15 italienske skip,
hvorav 3. hendelskrysscr 7oeo tonn
og.4 tankbåter. Det italirnske-kaos
bedres ikke, selv om 21 nye partisek-
retærer er utnevnt og like mange av-
skjediget. Det, krigsmateriell som tys-
kern- sender til Italia, pr •årlig og
ubetydelig. De italienske byer er  så
A ai forsversløse overfor de knusende
allierto .angrep.

v V
Atlsantorhayet. på 2 uker i juni ble
det IECe senket et eneste skip i. At-
lanterhavet .og i mai ble 98 5 av det
avskibede fre Amcrika losset ci bext
stemmelsesstedet.Dønitz innser sin
fiasko og vil nu bygge om den tyske
nbåtflA:te, til større ubåter med tyng
re luftskyts, slik at tåtene ikke be-
høver å dukke med en  gang  et britisk
fly viser scg, sterkere skrog,slik at

de bedre kan motstå dypvannsbombene,:g
større oljebeholdninger,slik at ubå-
tene får lnngere aksjonsradius.Resul-
tatet blir at ibåtene får langt mindre
slegkrft. Men Dønitz får vel jernkors
og sparken før han fhr tid til å gjen-
nemføre dette. En tysk marinc-ekspert
uttalte  igår  at de tyske ubåter ikke
lengere kan opperere i den britiske
kanal. Alle Libertyskip, hvorav det
nu er sjøsatt over 9oo siden Amerika
kom med i krigen, utstyres nu med heli-
kopterfly til angrep mot ubåter,

v v v
Kong Gcorge fortsetter sitt triumftog

i Middelhavet. HEn reiste fra Gibraltar
med en krysser til Malta og derfra
til Tripolis.

v V v
ØstentBeriktigelse: det var 94 -ikke
76-- fly som ble skutt ned da 12o  j,-
panske  fly innlot  seg  i luftkamp mot
amerikanskc fly over Guadaleanar.Det
gjøres  merksam på at japanerne ikke
hindre amerikanske forsyningcr som sen-
des til Russland, Det cr tydelig at
japanerne ikke ønsker krig mot Russland.
Men hvordEn er det de med det tysk-ja-
panske vonnskap ?. Amerikenskc fly htr
bombet Rabaul pa  Ny  Drtain. Store hen-
gerer ble ødelagt. Andte fly tok en• -
rundtur på 22oo km.og senket 1 janensk
krysscr og 1 handelSskip,

General Mc.Arthur cr nu istcdn til
å brukc alle de fly han her til- dispo-
sisjon, de han nu får mer en dekket
ethvet tep.

General Wahvels utn(vnelse til vice-
onge i India karrakteriseres som den

rettc mann på den rette plass og hil-
ses med S., or tilfredshet av den bri-

in ke presse.
8  

En masse uteril,:ndsk og norskt stoff
.?._ gå  i kurvr.1 p.g.a. plassmangel,Vi
eklager at vi ikke er istand til å
tvide spaltene, V-Posten kan ikke lili
nnet enn en nyhets-ekstrakt.

iste: Amerikanske tunge bombefly an-
rop TE,Lr for første gang Sedes fly-
less i Saloniki, den beste flyplass

Hellas. 3oo Wellingtonfly angrep
går Katemba på Sareinia mens andre
ly fortsatte angrepene mot Italia

forøvrig. 4 - 500 britiske fly angrep
'går  mål mellem Vlissingen og Cherbourgi
ljetankar ved Vlissingen fikk full-
reffer Svære stvrker britiske fly an-
rep inatt Wuppertal igjen.Svære ska-
er er Observert. Andre mål 5. Ruhr og-
å angrepet. Mens mindre styrker gjorde

rlindangrep, angrep 8od fly icag mal
ji vest-Europa. Samtlige fly returnerte.
P.ng George VI kom til England i dag.


