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--  bet brd_tiske flyvåpon fortsetter sine angrop mot mål i Eurepa. Mosquito
bombofly kastet inatt homber mot mål i Borlin.- Transportmål i Vosttyskland cg
okkupert Europa ble også nngroret,eg Hampton bombofbr- oppnådde treffore på en
tnnkbåt og ot forSvningsskin utenfor norskekysten. - Bmt.Amerikonsloe flyvåpen
•fortsettor sine krairtigo angrep mot Tyskland. Igår var den største stirkch.v
ameriknnsko fly som'noonsinne har •perert fra bnser i Storbritnnnia over Tysklsnii.
Ubåtstasjonen i Emcinn var målet, og dokker og havneanlegg ble bombut. De ameri-
kanske maskiner fløy uien eskortering og ble møtt av 100 tyske jegarfly da de
kom ovor byen. Fiere av j-gerne ble skutt ned, 6 ameriknnske fly gikk tapt..
Bette er arnon dag på rad at de amorikanske bombefly retter de kraftigste angrep
fra baser i Storbritnni a . - Frodag natt var dift Kiel cg General Metors'fabrikker
.1. Antoorp som ble angrepet, dossuten krigsindastri i Nederland • Fotografier som
ble  tatt undorangrepet på Kiol viser nt praktisk talt hver ene.ste• amenikansk
bembe som blo, knstet her truffet målet, ubåtbaddinger, verksteder og dokkanlegg
var sterkt skndut. - Britisk og amerikanske fly bombat jernbanemål i Nord-
Frankriko igår, 7 tyske jagerfly ble skutt ned, dorav to av nors'so flyvert.
Tn nndre tyska fly. ble-skutt ned Utenfor .kysten inår morges av briticke jagarfly.
Idag ble to tyske fly skutt ned und er ot angron mot Englands nordSst Intst. En

del menuesker ble ørept.  -:  6 britiske fly gikk tart under gårsdagens onorasjoner.
En norsk skvadron soM er tilknyttet den britiske jagerkommando har oppnådd det
besto resultat hittil, idet den hnr skutt ned•29 fiendtlige  fly  siden 1, mars,
derav 1 denne måned. De norske flyvere.fører Spitfiregerfly: -
Middelhavet.. Igår ble det ^fra Middelhsvs-området meldb om kraftige angrep mot
-51W-67-Weehia, Roms havneby, sem ligger 70 km.NV for Rem. Vod Sardinia ble tre
fiendtlire skio sonket, oghavnebyen. Cagliari ble angreret. 9 fiondtlige skip bie
skutt ned. Dageno komMunike fra Nordcfrika melder om:kraftige angrep på Palermo
på Biellia fredag nott.- Fly stasjonort:på Malta: "har,angrepot jernbanutrafikk og
stasjoner p. ...:L  Sicilin med godt resultat. Civita Feenhia er igjen blitt bombet av
amerikanske flyvende fustninger, - Den britiske luftvisemarskalk Todder uttaler
nt dut tyske flvvåpen er som feid vokk fra MiddelhaVet. 2000 tyrke og italienske
fly bio skutt ned under kampone i Nordafrika, og flere" tusen ble Sdolagt på bakkon.
500 til ble tatt andor sluttkampene i runis. - Crptelfingen av fanger etter de:
siste ke.a)one i Tunis fortsettur fremdeles. Dtter det som sist or'opplyst skal
tallot v ..re konnnet opr i 175.000, detto or dbg ikke offisielt bokroftet. - Idag
kom ganeral von Arnim som krigsfange ti/ Tingland pr, fly.- - Seneral iliraud1 ar
avsett boyen i Tunis, 5 forrædore i Tunis or dSmt til døden. .Sen italions gune-i4
rolkonsul i Tunis oopholder seg fremdeles i landot, ddt ,?.rhans dndce å dole
skjcbne med den it liensit- befolkning der,
jaissland. Dagens sovjetrussiske konnaunike melder at . den røde hrmo er gåtb til.___.  ..._
angrop ved Lisitjansk ved Donotz og har utvidat sitt brohode. ryske motangrep i
Vost-Knukasus Nø for Novorossisk er slått tilbnke. Times korrospondent skrivor at
tvs)-erne synes å øke sitt press ved Lotingrad, tyske angrep hor  er  dått tilbake.
Jugoslavia. Fra jugoslnvin kommer meldnger om befolkningens bugeistring nver
Whiren -5:-ThUis. -Srrlig i Slovenin og Dalmatia hvor de italionsIno trormcr stndig
slåss med geriljastyrker, ~ jubelon.stor, mange italienor- overgnv seg til jugo-
slavono.
f!ngland. Alle Engl r nds kirkeklokker ringte iling san tagn på  e leden ovcr seiren i
Turris..---Som et ladd i scirsfestlighetune mnrsjorte avdelinger av hjummevernet

. gjennom gatona. Dot er nå tre år sidan dotto hjorAlevorn ble dannet. - Det
britiSke admiralitet opplyste igår av den britiske ubåt "Splendid" Var g. "-bt tapt.
Stillehavet. Ettor F dagcrs knmp uond i Stillahavet har do nmorik enske tropper
U-7=f1brilhodetpå Attu-øya i Aloutena.
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„Ettoo^at' aksemaktone er blitt fordreve fra Afrika ca; uroon oginvc‘sjonnfr
stegot i butrakto1ig grnd, selY om mm må renO mod at den tid som or

donengelskamerilsonsko. landgang i Nordafriks er blitt utnyttet godt t Syd
førstogfroosSt på Sictlia, bots viktigo havner - deriblant scmisktlt Ralor

i don sonoro tid yort utsatt f. kraftlo flyangrop.,fra-aaldor
Flyvore fra Malta har - antagelip ikke utris en  vls4p.ketrrel  7=--"nombet Sin
dot tringår daglle rapporter om ødelogte kemmunikaajonslnjer og tog og 1o1
som er blitt tilintetgjort, Dut er som kjeTt erk10-Tt unatagelsesti1stand 1
og i den tid har Sicilia ogsa vart sporret for sdvila italiensl..j me
Sioilin 3r Imidlcrtid ikk don onosto itnlicra*o øyhnso i 1,11,a1dna
mot Sardinla kar alllerto fly rottot gjontt,te og voldsossna angrog. ITad or
Tunis cr luftkrignn mot Sydttalia kommet  YjaLl ft'Æe,-05 VI kna vonte
og krafttgere aagrop mot disse viktigo bne mj2. i den tid som kommer,

Til s]utt vil vi minno om st d_ngon g&lc nordmenn yisor Sog ute don ]
lom kl, 19 og lci. 24 La dot bli on vord1R, ti<naonstrasjonrat nazistonos foi
nasjonaldsgorn:


