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Weten,e_2-a  tirsda£.til_fredag.

Churchill sa bl.a. i sin tale tirsdag:
"3tterkrizen vil Storbrit  a's5-re alt for å utbyg,e samarbeidet
IrieJ Russland. Både Rcosevelt og jeg sar imøte en konferaLse med
S LIin, men først 111&'t da tre lands utenriksministre drøfte sakene
ircretter statssjefene tar den endelige avgjørelse. Det er nat:urie
a; den rassiske kritik1 krever er front nr. Vi tar gjerne 'mot

kritikk og føler oss ikke støtt over det. Jeg ser f:am
den dagen da vi kan opprette en front nr. 2, oE personlig p,r .
for en front nr. 3 såvel som en iront nr. . Llle venter vi
dagen som snart skal komme."-Han fortsatte: "Vi har to ve:1k-

ede felttog bak oss, det på Sicilia og det i .rdafrika,  og  vi
fr tatL fra Italia lysten på krign. Dette land må betale en wær

for den ulykke dårlig ledelse har ført det ut i. Tyskerne
çLJkke trooper fra Frankrike ior å holde styr på landet og for å

krigen vekke fra sitt ecet land. På grunn av vare angrez fra
tten i vest har tyskerne mattet trekke størstedelen-av sitt

vekk fra russefronten. Vi har det strategiske initiativ
ktlanterhavs- som Middelhavskysten". Til slutt sa Churchill:
eI blitt spurt flere . ganger om jeg tror på en slutt pd krigen

2 är ellef om den vil bli holdt gående et år til. Mange er altior
Det er nytteløst å Gjette, for .meget kan skje. Tysk-

:and  er ennå sterkt, men det er omgitt av et hat shm ingen nasjon
zensinne før har vært det. Vi hadde ikke forberedt oss på å gå

denne krigen, men tok den på oss fordi plikten.og æren bød oss
Vi har en stor oppgave som vi uten vakling vil gjennomføfe

eg med de' aller største anstrengelser. lAår det store alag en gang
Zeller -  os  ingen ønsle vel at jec skal fortellp når oG hver det
al skje = da vil det iike bli sløst med soldater for a tilfreds-
t[Lle prestisjehensyn. USA, Sovjet, kina og alle våre allierte
vj: fortsette til arbeidet er sjordt og varden kan vende seg med
,y7Jt nåe , mot en varig fred."

,4.‘asjonen  på . Italias tå. ;
Onsdac ble det meldt at slagskipene "Rodney

cg slagkrysseren "Orion"  os 9 jaL;ere hddde utført det
flåteangrep i denne krigen mot den italienske kyst. De

granatene som ble avfyrt var på 1 tonn. Boggia Calabria  var
eg kystbatteriene som prøVde å besvare ilden, ble hurtig satt
spillet.. Samtidig ble det meldt om intens luftvirksomhet som

en ane at en invasjon vur i vente. Den kom fredag. Da ble følg-
. kommunike sendt ut: .'Britiske og kanadiske tropper fra den 8.

støttet av allierte sjø- og luftstridskrefter, landet pd det
fastland på deh endre siden av Messinastredet kl. 4,30

• mc.rges, Treppene ble satt i land fra britike landgangsbåter
ev kryssere, destreyere og kenentåter. Forut for landgangen

0112be.rderte oritiske krigsskip i flere timer kystbefestninene, ;: em
til  J-,aushet.Ander dekke av artelleri og
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kanoner ble troppene satt i land." Kort etter landgangen ble iet .
kringkastet en me:din til det italienske folk fra AlgierQ ItaT-
iemerne ble anmodet om d'ønske de allierte velkommen som beiriere
på samme måte scm deres forfedre hilste Garibaldi. Fra Erania.
det meldt at det brøt ut fredsdemonstrasjoner overalt i Italia da
mldingen kcm om at de allierte var gått i land. Senere ble melda
at: engelskmennene hadde etablertR et brohode og at de gikk -aangsomt
men 47k,484fli3.px.ncle.48. Lreftige luftbombardementer ble fore-
tått rn'.bt/lennepasåVt på llesteder, nemlig mot Bolzano, der

nen og ernbanebroen ble ødelagt, mot Trento der de to jernbane
broene ble smadret og mot Fologna, ci-jr linjen samt godstog og jern-
banestasjoner ble ramponert. 32 aksefly ble skutt ned. De alliert9
mistet  15. Allierte fly har streifet rundt hele den italienske kyst

håp om å trefie aksefly, men forejeves. Den amerikanske utenriks-
minister Cordell Hull sa fredagJ "Den amerikanske regjering erra,ikl:e
beredt til å motta fredstilbud fra Badoglio. Den godtar bare over-
alvelse tå slagmarken." 3 marskalker er arrestert i Italia, . nem2i
rel Bono, Cavelliero o# Galbiati. Far å tilfredsstille oppesisjenen
i Italia har -regjeringa igangsatt rettsforfølgelse og arrestasjen .
av frenstående korieupte fascistledere. Størsteparten av Cianos fot-
aue og godser er således konfiskert. Blant de som er arrestert av
aeIlt'_`:kete-er--FårlaCaThU-S-t-rei-o-td-freM-Stående fascister.

,eti=ten:._
De russiske ofiensivene vest ior Kharkow•

Drjanskområdet og i Donetzområdet •fortsetter. Vest for KnarkoW
aar ruaserne festnet sittegrep på jernbanelinjen Kharkow-PoItawa,
aer er jernbaneknutepunktet Ljubbtin, 25 km. vest for Yharkow, -
.erobret. Fra Ljubotin Går jernbanen nordover til Sumy, som også.
e.Jr et viktig jernbaneknutepunkt.. Torsdag ble så Sumy erobret. Den
-4.igger 160 km. n.v. for LharkoWog ble tatt med storm av- ruseerne.
FredaP: var russerne allerede l kra. veet for Sumy, og på enkelt9
ays,nitt flyktet tyskerne i vill uorden. Russerne var da 50 km. fra
Kcnotop, som nå blit truet. 200 bebodae strøk ble gjenerobret under
deaae framrykkingen. I Brjanskorl.rådet bla på 2 døgn 2a0 byerog
laladsbyer gjenerobret, deriblant byene Glikhow og Rylsk. Disse
byer,e ligger rett vest far Kurskp og øst for Dnjeprs ;Jvre 125p,
som Ile overskeedet torsdag. Da foretok russerne også en stor om-
gåend bevegelse om Brjansk slik at de :1,.unne anaripe byen.fta ryGGen.

Doretzom•adet har russerne erobret Kotelnikowo og står 5 . inn. s.ø.
for Staline. På andre kanter står de knapt 40 km. fra byen. Videre
har russerne erobret byene Lissiskansk og Voroslilovsk og dessuten
byen.B-ldeLkowo ved Det Asowske Hav. Hele garnisaner vest _for denne
ar blitt avskret. Tyskerne er på vill flukt, og de tyske ogisere
eryte: ann i husene og krever utlevert sivile kIar. .Tyskerne trek-

er seg tilbake i en fart somgår opp i 20 km. om dagen. Ved Tagan-
rog miatet tyskerne 55.000 drepte og 5.000 fanger. Få Smolenskfronte
aar russerne rykket fram og er kemmet.vest for Derogobuscha som er
erobret. Le er kommet inn i et område der det er dusinvisav bilveieI
eyakerne Dler meget hardnakket motstand og har satt inn mOtanrep
:Led tenks r,;) inianteri.



yjstfronter,
natt til tirsdag ble-mål i Rhinland kraftic

tCmbet. Først og fremst gikk det ut over Mtinchen-Gladbach og
der det er kjemisk industri og fremstilling av tekstil wzi

Samtidig ble jernbanemål i Frankrike, Holland og Bel.gfa
' ombe. tyske jagere ble skutt ned, og 28 allierte fly savnes.

onsdag ble Berlin utsatt'for et kraftig, konsentrert
Allerede oVer Kanalen utspandt det seg svære luftkamToe:-.

mellcm britiske ledsagerfly og tyske jagere. De allierte mistet
fly. Forøvrig er Berlin hver eneste natt hjemsøkt av

Flyplasser og jernbanemål i Nederlandene o6 Frankrike ble
inne natten bombet. Ved fotografering over Berlin torsdag og

ble veldige røkmasser observert. X X G1Torsdag bombet
festninger Coutron-henault-verkene i utkanten av Paris med Stcyr

Det var motorfabrikker og flyverksteddr som var milet.
tyske jagere ble skutt ned. Dessuten ble flere tyske flyplasser

I.i'J,ordfrankrikeog Holland bombet. 12 allierte gikk tapt mot ialt
iimrtx tyske. I det krigsåret som utløp 3/9 ble det i alt

.uppet 96.000 tonn bombert derav 19.000 bare i august. 16.000
• sluppet over Tyskland og 3.oOo over Italia. Fra Tyskland meldes
økende kaos .og redsel og at Wien blir evakuert. •

Stillehavet meldes at amerikanerne har okkupert Arundeløya i
Guinea er det japanske hovedkvarter kraitig

bor.:Æt, og masser av forsyninger o6 materiell ble ødelagt. Siste
marå mistet japanerne i alt 191 gly under luftkamper i Salomon-
øygyuppen. Amerikanerne mistet 14, men 6 av flygerne er redoet.

I Ib:en er en bred stripe land bIitt systematisk avfolket av tyslerne.
Men:Tene er enten drept eller sendt til tvangsarbeid. Kvinner 0g
bara er i stor utstrekning blitt drept eller sendt til konsentra-
soris-Leir, I mange tflfelle er polske barn solgt til tyske bønder,
Er kerneiig polsk kringkaster sier "La Oss ikke være tflfiredse
P.ed selvforsvar.) Vi skal ta nevn. Vi skal avspore -bog o6 foreta
tckter mot tyske forlegninger. Vi slal djmme til døden tyskere som
er skyldige i særlig undertrikkelse av polakker, og vi skal sørge

at dommen blir fullbyrdet."

n finske riksdag holdt fredag et hemmelig møte. Det er første gang
'2-=iksaignnene har fått lov til å  six  sin mening. Den

itske presse behandler nå krigsproblemene åpent. "Helsinki Sanamat-
skrver: "Våre borgere må få en forsikring om at vår utenrikspolitik}
ir 1:ørt uten forit inntatte ideer." En annen avis skriver: "Vi

ikke sitte med hendene i kors og vente, men tvertimot ta
niomtivet selv." "Svenska Pressen" skriver. har gått med sky-
_aper =.e.Lge nok. Vi ma nå se kjenneglerningene som de er."

Lanmark tiortsetter ur ri,lighetene. I Nestved måtte tyekerne ta
til help, og de truer med å skyte nver 10. ru3r1n av

Se sreike.ade dersom de ikke vil " egynne aibeidet igjen. Bax:
dag aften 23 i,,,enneker ftrept og 17 såret i Køhe-nban fordi
te ikke innenoldt inne.14~.Td. dA er redalc:!-,w.fLsi



lørdag  søndag_og  mandg_morgen. .
Natt til lørdag bIe Berlin igeien bombet.-

• Flyene kastst 1.000  tonn bombet i løpet av 20 minutter. Mal i
Rhin;and ble også angrepet. 22 fly savnes. Andre ily angrop
ser Nord-Frankrike cg verksteder.fbr-reParasjon av fly. Armiens,
Aheville, Rcuen og Lille ble hl. a. angreret.. Her ble 9 tyske
eskutt ned menS 12 egne savnes. Norske fly tok del i angrepene og
k'arned på skyte ned ialt 17,aksefly. Natt til mandag var sto-,?e,
etyrker britiske fly over Tyskland igjen, men detaljend mangler.

Langtrekkende kanoner på den enelske kySt
innlede7, lørdag en artelleriduell medtyske stlinger på franske-
ysten. Duellen vårto i 3 kvarter.

Invasjonen i Italia utvikler seg tilfredse.
til2ende. Nye forsyninger komeier stadig til,Sammen med forsterk-

n:Inge.2. De er beskyttet av 4 slagskip  bg  andre enheter av ilaten.
B:rene som,robret, er RegLic, Calabria, ,Jasentea og Cotrone og
sIst Malita. Engelskmennene stxter nå mot Danjva. Tyskerne trekker

na ut av Sør-Calabria, og italienerne nytter ethvert høve til
cvergi seg. De strømmer over til de allierte. Den første dag bare

*b:s det således tatt 2.500 fanger. Tallet øker stadig. En regner
med at det er 400.000 tyskere i Ilia. Det her vært voldsomme
allierte flyangrep mct alle knutepunkter for jdrnbaner og veier
helt opp til Neapel.

Russland fortsetter den røde arme fradiangen.
' Smolensk er 100 bebodde sk erobret;  og  russerne:ståt-25 km.
a de Viktige knutepunktet Konotop', hvis fall betyr at sørirontdn
nordironten i Russland blir avskåret i to. Proletarsk-Futiy1
Attywnopko er erobret. I Donets er det viktige knutepunkt for

ernbanen Novajsk erubret, likeens Debanssbo. Videre ar det biktige
.cittrut for jernindustrien Arcteowsk inntatt, og ruseerne står 30

d. fra. jerhbaneknutepunktet Baklaa. I Szravsnittet er dessuten
:Tuter og Michaitowski erobret.  17.000 tyskere falt siste døgn. I
.eriepolavSnittet falt det i de siste dagen;  20.000  tyskere, og på
mLned har tyskerne,i søravsnittet mistet 125.000 falne,  12.00d

tanger og  2.000  fly. I dij3se tallene er tapene fra Taganrog ikke
regnet med. Seneste melding fra Russland gi på at russerne
•iste døgn gikk fram 10-15 km. i søravsnittet og erobret 120 lands-
yer og byer og dessuten 3oo bebodde strøk pa andre. avsnitt.

Jugoslaviske friskarer hal,eLob:ret byen S~a-
Fra.Oslo blir det trukket gestapotropper til

Ribbentrop og-Antonescu er konmiet
Riiserlarsen brakte en hilsen til hjeMme-

ronten ia Lenddn og sa til slutt: "Nå ser bi dagen gry da vi
umer njem og

'..:<jzbenhavn.

Rrzdr til sol og til.frihet,
brødre mot lyset vi går.

1 fra fortidens mørke


