
LONDON-leAn 1 0

79. S nda 26 a ril 1942 kl 19 30. 2 år

eyangrep. Atter en gang har det britiske luftvåpen vest sin evne til à rette
elusende slag midt i Tysklands hjerte. 3n stor mengde britiske bombefly her
.-natt angrepet Skodaverkene i Plzen i Tsjekkoslovakea. "Skedaverkene er de
største våpenfabrikkene i 2uropa. Videre har den nye typen 4-motors Lancaster
bombefly rettet kraftige angrep mot den viktige tyskeeøstersjøhavnen Rostocke
for tredje natt  pe  rad. Alle angrepene har vært vellykket. Om angrepet:
igår ble det meldt at britiske bombefIy kastet bomber ovet Heinkelverkene i -
Rostock, som produserer fly. Været var klart, og skadene etter dette angrep
var større enn skadene etter angrepet på Lebeck. I det første angrepet  pe
Rostock deltok 400 fly, og også angrepet natt til idag var meget omfattende.
Flygefotos som ble tatt av Heinkelfabrikkene viser at store-brander har her-
jet hele den søndre del av anlegget. Inatt er videre mål i Sydtyskland an-
grepet, likesk havnen i Dunkerque og flyplasser i Frankrike. Ved alle disse
operasjoner inatt gikk 5 britiske fly tapt. - Også i dagslys igår utførte
britiske bombefly omfattende eperasjoner. I bølge på bølge fløy de britiske
fly ut over kanalen i retning Irankrike, hvor, de angrep en strekneng på
400 km. fra Dunkerque eell  Cherbourehelvøye. Llant  annet  ble fabrikker i
Boulogne, Le Havre ogeAMiens angrepet. Harde luftkamper ble utkjempet i opp-
til 10 kilometers høYde. Det er umulig å si hvor mange tyske fly som ble
skutt ned, men i hvert fall ble 8 tyske fly ødelagt. 1 britiek bombefly og
15 jagere gikk tape. Også i dagelys idag har britiske bombefly vært over
Frankrike. - 2ndel tyske fly fløy inatt inn over 2ngland. 5 av dem ble skutt
ned. Angrepet krevde en del offer av $iviIe. For et år siden idee het det i
den tyske radioen: "Flybombardementene av angeleke byer kommer til å /ort-
sette med stigenee styrke". Det er imidlertid nå 11 måneder sider Iondon
ble eteatt for  et  eiknende angrep som tyske byer blir  uteatt for nå. - Malta
eee  eger angrepet. 4 av de angripende fly ble skutt ned, og 10 skadet. An-
grepet var særlig konsentrert mot flygefeltene  pe  øya, hvorfra britieke
jombefly nylig rettet angren mot Rksens flyplasser  på Sicilia.  I  et offisielt
eommunike fra Kairo idag heter det et under angrepet igår ble et sykehus på
tra.  angrepet. Sykehuset var tydelig merket med røde kors.
lussland. De russiske armaer har fremdelee initiativet på  alle  fronter,  og en

frangang kan noteres atter lokale operasjonere e Også i Russland heeeet
Jeske euftvåpen store tap. eredag gikk seledes 68 tyske fly tapt, mot 10
yessiske. - 2n allierekonvoy er vendt tilbake fra leurmanek etter å ha losset.
-e tilbakeveien var den i 4 dagers uavbrett kamp med tyske fly- og sjøstrids-
eeefter. Bare ett av de alleerte fartøyene ble senket, med tyekerne hadde
etore eap.
Libya. Dagens Kairokommunike opplyser at fiendtlige tropper har vært i  beveg
else. De er imidlertid slått, og teakk seg tilbake vestover. Benghazi er
bombet av allierte fly. 4 italienske skip er senket i Middelhavet av brit-
Iske ubåter.
esten. Ameeikanske tropper er landeatt på det franske Ny Caledonia i etille-
avet. eovedstaden på øya, eoumea, har meget stor strategiek betydning.
.1 japanske fly'er ødelagt i et angrep over Port Darwin i Australia igert
,et vil si eretredjedel av den angripende flystyrke. I Burma har kineserne
ejenerobret  en..bye,og  byen blir holdt til troes for at japanerne preeser
iterkt på.
?renkrike.,General eiraud, sjefen for den 9 franøke arme, og som b]efanget
v tyskerne lemai 1940 1  ar rømt fra en krigsfangeleir i nærheten av Dresden.
et ble  igee  utloyet en belønning på 100 zusen Lark  tel  den som skaffer ham
Albake. Gireud var ogs& under den fortiga krig fanget. Han greide de  e  unn-
elippe til 2ngland, hvarfra han igjen reiste over til :erankrike for å fort-
ette kempen.  e  BBC har edag eendt en særlig kunngjøring til innbyggerne i de
eeenske kysedietrikeee, der det bl.e. heter atraidene lange franskekysten
anesynligvis vil bli fortsatt. Under disee raids har den franske befolkning
eært meget heelpsom, men det oppfordres til dem at de er forsiktige inntil
teranerepet kommer. At dere_er i frihet or av største betydning, heter det i
enne kunngjøring fra den britiske kringkeeting.
orge. I en foteallturnering mellom de allierte armear i 2ngland oppnådde  den
orske arme Å.ko:ne med halt  tel  semifinalen. Her  møtte  det norske leg det
neelske, og måtee som rimeeig kan vere bite i gresset. 2ngelskmennene
ent med 7 mot 0. men det  meldes at  nordmennene vnr oen ne.  benee.  -


