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Onsa,r 6 mai 1942 kl. 9,30.

ennå en stund, hvis ikke vil den komme å slutte—

st:/.2en snr," landet tt adaaskar har rykket
Landangspartiet er nI nærmere sitt

• Tc.Lie:-  e- ved brdtiske
hyeld sder at cle tke troppar

ij sfil - ed2 hPr 7=1.  Et4=e i dca,T.
--• • •

Ti-
Vd at våre styrher ur ghtt i land på

.r ftr de allierte A:tvopet zya

I Cc2 irte -1:rw,nk
vært er-da verre  QLI  de ogsk

-• a Lhnil'aukta har civ.:ruitt sog, Ka:
2=a7 Gebu . ut til sitt felk

L-J  fnrla.ne nr.c. flottere
fcrnyarerne :Jar vist,

::".tscnd Ja-ngn. ute i Stillehavet og hrr :::otist&tt
5 (Y. :51:YACC - gc.erilIf,tropper har tatt nver et duein

har an:,flpet japanake ferjer ued tropper
o: fr 7.;ew rehli :_eddc:er at vad

flya:ans. Barip.con mandag ble 43 japanske fly

"nle Stutt.art o andre mhl i Sydtyskland
dankene i Yf.ntas boffiet fnr nn= natt, o tyske

0»; -':-_nrdfrankrike. Dio Luftwaffo foretok ikko
noc angre i,;(1Faaflj.  i natt, ren i dartslys  i  dag ble en by sydøstkyo-
ten bombet, Det ble voldt n dcl rkade, ng noen persnner I går ble
det tatfrrt 4 rtere bonbetnkter i dag'slys, bl. a. not Seebrygge. 4 fiendt-
Lige fly rkutt ned, 6 britiskm fly sa-vnes fro. alle 4 tnkter,

shrldstnr,ier bagrensat virksemneten i De korsen-
tr:.*Te  ifst  ljalta er 15-oet  av  den siste tid skrusrpot inn til en
nbetydei“,:het, Antallet fiendtflge  fly sCrn ble skutt ned i april var 154,
altsh gyennown::.ttlig mer enn 5 fly om dacen.
Ruqrlan.. r;hrun utvikler seg nh :ted full fart. Mange flyplassor er allarode
helt fregiheves at virkscrnheten i luften (år forut for øket virk-
se:ahat. til lirin Ru_rsiske fly har angrepet tyske jernbanestasjc.ner de-
toter. lc na kringkanninfTstCe hener det at Russland har tusonvir av unge

a kni=e ».-ed i hwIten, nen blir hnldt tilbake for I ff;:t
den  troilin,  Tyrkland har ogrh unge folk, L'aen de har liten er-
iariLE,  0J:7 ennh nivE .re khnthr.d. I lrtet av siste uhned har tyskerne tapt
C-= 10CM ±iy  Russiske 2:1derillatropper skaffer tyskerne mange
vans r,-- 70d  :tnsk LLe  sfledes 4 tronpe- ng fersyningstog angre-
pet hy ovur 400 tyrhe soldater og offirerer ble drupt. I ot
anT.et aynni:n .1:yitenrriahc:. er 1300 tyskere drept ph sruny: av guerillaenes

T.J Trt:,1 r cint saiden 20,000 niann .‘,..ruerillatropper aom har pa-
forg . ET.c..Le t'7,t b,hde av maneriell og soldater, tapene !",17 eeldater

- b:rdsmans nevnte i går G Invedfeil so'ff,
deL nay-L=Lanhr  hha- c.jort t denne krigmn: 1. Det forredoriske overfe,11

Russiand. 3. reilslagna forbe-
ret ffn-  4. Den f;ruse= behandling av be-
fola=0-7 Nederlaget i luftkampen :not England.
6,  ttt 0c,  2Ee utthlelser finneY støtte

tik= tyrk effiser i en saritale
har ybke --)yerkann fizir angrupet på Russland var ledet på

hennyt den rsrHrku oF, ttodde at den var helt uforbo-
redt flkniodr de =ed at de bolsjevikiske styre ville bli
styrt3t, 0I1i2 rein U.htaite til riutt; Det kan hende at russerne vil tzi 0$8
ennå everraskelser.
Tyskl:JJ.c:„, har  at det ar dannet et tysk rustningsrAd. Det be-
står av I høyee n-±fiserer  og  en del ledere av de største bodriftene under
ledelse dr. Spaer, son er Or. Cote atterfølger. Dannaleen av ruetningerå-
det visar hvilhen ak,att mangel det er på arbeidskraft til industrien. Den
gelske hronihrr 'b.nnen i gata" uttalte i går at hvis Mitler får den
millien han recTrer ned fra de okkuperte land, så . "~" g4a=;-"`. .


