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talia. Algerkringkasteren soneto mondag kveld en ad-
rolket, hvor det heter: " De elliertes styrker kommer
ital1enske fastlandet. Vår holdning cr klar - Styrefor-

rer sriLL or grumnleg# pa frold og slaver1 må utryddes og bdrlogges, Få detto

I

påpunkt er  va  ubbmn16411g * Vi insistorer at disse onde maktor skal overgi seg
betingelseclbot. Dejso e bodratt av Milasollni, og dore bedras nå av Piotro
Badogleo. .77. har ve tet on tid på doros beslutning. Vi har vontat på dot italion-
ske foll.cts  hoslut ng i on uke. lidor våre styrker i bevogelso og do or uimot-

ståeltge v, står våd Itinlias fortor. Dere skal `å fble krtgens virkninger ved
våre kr eamendo opera jon<r. 200•000 av deres trooser er isolorte, Badoglic har

iIkke n+ t dure få k t.nru kap til de meddolalser som or rette'n til dere av Eisen-

hower. Esaeglio har:ikki glort noo for fred. Snart kommer syskerne til å forseke
å kjezes  _t!rgsholo talia 1 et siste forsbk på å utsette sitt uunngåelige noder-
lag. '3.1 vOl obidniabbrkigrykke fram gjonnom Italia, og dere konmer uutengåelig til
å fl opplovealle krago4s redsler på den italionske halvbys, '3i har vontet. Vi
har advart dorc, Vi )1ar:intot valg".

Edon kommentort. % en tale mandag orklærte Edon: "Et av aksens tre bon
har bagayet å vaklo its.refrarando. Dot var aldrig så storkt som det vildc late til,
mon hogevoneetono orf ikke destomindre av stbrste vokt. Mussofin1 forsto å gi
seg sclo en ovordrcypn jotydning. Verden aksopterte dette altfor lett, og den

fflk 'ea*r la dyrt 1 biod. 1 tårer og lidolse for sin godtroonhes, idan overfelt
Etioras mcd gass, .11.141an1a på longfrodagens helligdagsfrod. 2rankrike i ulykkens
stuas eg Fellns utons:Dva ol og utOn minste antydning til årsok. Door vanskelig

I

å finne nce sidostykke hintorlen tll listen over velovorvoide faseistiske
ugjoraanger, mon Musiol  113.s skjebne or et memente for de andro,

ian 30, januar . 931 sa hitler  1  Berlins Sportopalats: "Dot nosjonalsosial-
istiske ri- ,,,:kland vet hyd:11on skjebne dot har å vonto hvis det noessinne lykkes
en interaesjonal makt A Vnoso det fesedstiske ItalinV Ideg  vel  jog minne hitlor
om dissp cr:1, flhn og"de 4ndre burde tenke sog om, Ehns dr-tanter og alle quis-
lingsm hanir to sog 1 4,40. V1 sknl visselig gjöre alt for å overboviso dcm med
bomber eg hajonettor, 1 4orå og i syd, likesom vår allicrte russorno gjör det
med elSk tepporhot på bstrronton. TYsklands krigsprodtksjon skal ddologgos dng

og oats ar dat britiske og dot amorlknaske flyvdson, Vi har rott til å glodc oss
over Massoldnis fall, monrboro på ott vilkår, og det er at vi tar donno gledo-
lige begavonhot som on in4pireSjon til nye kroftnnstrongelsor mot lyskland og
Saper, Dct kan ikko Være Mil0  OM å tn noon hvilepause fbr beggc disse fryktolige
flonder er slått til jordoh,

Donne gang kommer ot! askrigsdrOnes Oppgaver til å ovorstigo elt som vi tid-
ligero her lntt erfaring eM, For å 18so dom bohevor vi sjelsstyrko, tålmodighot,
forstlolsa og frooSoralt cnighet, kanskjo 1 ennd hdycro gsad enn i kriaon, Vi

gir mdre o1liorto, store 2.31/ små, vårt Difto om tillit og god viljo. V1 bnsker
intet hollor onn å få samer.hoido mod dam for å bfri vorden fra don svdpe son har
elfts astglaker to gencrasjoaer 1 vår tid. Fbrst derettor ka r  frihet, fordregolig-
het eg herfhjortighet igjen,lovo opP. Lat oss av allo våre kreftor vie oss til
detto h'itY2V ; å vinno seinrod og å bygge opp en varig frod",

Char-4.ills formarsol, Din. OburebIll talto i Do foronto Staters kongress den
10, raf sa lan:" Det or vår bostemto honsikt å gjbro dot unolag for Tyskland å
holdo uppo noon vdpenindustrd av stort og offektimt omfang, EVor disso produk-
sjonssentre or, og hvor do kbmmor til å b11, så skal do bli bdelegt, og krigs-
indussrons arbeidoro skal bld drovot bort. MV1s do ikkc liker det som er i
vonte så fer de drn vekk selm, på egot lnitiativ".

o.
3oeloot/oYsono 1 Harburo, Nosten 50,000 monnssker sks1 mearo dropt, skadot

oller savnet etter forrigo U,kDi21 bombcengrop mot Henburg. Ifelge politicts opp-
gaver er adaolig 8,347 drept,! 18,682 skadot og 3,514 savnes, Dissc oppgavor or
avgitt f3r det siste angrapet natt til tirsdag. Det oppgis et over 6,000 hus cr
delciags oller hordt skadet og at 1assev1s av 1nOustrianlugg er lagt i ruinor.
Mnn forster ot tyskerno omtaler Hamburgraidono som noo son er "vorre enn et slag
på bstfronSon". Oyenvitnors borotninger, den veldige flyktningentrbmmen fra byen
og de  tyske asyndighotones ilSormse foranstaltaingor for å begrense f8lgene av



on lignondo bombing av Borlin, tyder på et noe forferdelig er hendt. Hamburg, .
or on dbd by, hoter dct 1 allo moldingor dorfra,

bdoleggolsoh i HambUrg tydor på at vi står overfor on ry opoko i luftkr1-
gen og 1 krigsfdrslen i dot hele trnt. I kr1gens fdrsto år fikk men ummest don
forstillingen at do uhygeligo fantasiskildringeno frd fdrkrigstiden ikko
svarte til virkeligheter‘ England led mogot, mon de)c holdt seg oppo endog under
do hardoste angropene. 4ot si også ut til at forsve rsflndlono ble uttggetomn.
tront i snmmo omfang sog angrepsmadlene. Dot ble ot ales1om et et folk 1kke kundo
undertvinges  fra  luften.T,Så  må man tydeligvls Imro cuagjun, Rollono or blitt
byttot om sidon 1940  og1 .1941: England og Anerika engttscr eg Tysklend får sln-
geno. Dette hnr også modfdrt on forskyvning i engropstidlenes favdr, ottersom
do alliortes industrieli,c:resursor er så overordentlig overlogno over dc tyske.
Do flygondo festninger on fryktolig offektivitet, og bomboflyvåpnet utvik-
les 1 duot holc tatt foU htor uko, Ved donne forskyvnina, skjor det on cnorm
dkning av ddologgolsono.;

Do store og vellykte'reidene i do siste måttodono har fått do alliorto til
å rogno mcd at en nasjOkan besoires fra luften, Doserb,tet av bombingon
Ruhr og i•ver bombingen av Hamburg kommer til å forstoIko den rotning som her
gjort gjeldenda nt et folk kan bosoiren fra lufton, Durfo- nå man regno med at
bombeoffonsiven mot Tysklend og Ital1n vil bli intandivert for å prosso fram en
hurtigero avgjorolse. Raiden mot do rumenske oljofeltcnc poker fordvrig likosom
bombingen av Fkunburg på hvor hurtig krigens nuli,gbetcr diken.

Bombekri s en. DakthaVerne i Tyskland kun ikke lenger bagetellisere de all.s
bombekrig, :702 mange store industribyer er farvaadiet til grushauger Hjeglö-
se og skrekkslogno flykter innbyggerne fra det som ongarg var dores hjeM.-Det
tredjo rikets lodore har sådd vind.De höster  na  storm, Så lenge de var over-
legne i teknisk utrustning, bonyttet dc den til det ytterste. Da hot det tr1-
umforendo at do britiske byono ble redort ut. Da ndrtos det ikko noo snakk om
menneskolighet. Da gjaJ,dt krigens ubdnnhdrligo

Jdder og polakkor blir stadig avlivet. Tyskerne epprottholdor fromdeles
sitt skrokkrogimente 1 sllo hmrtatte land, Gislar tas og uskyldigo monne-
sker skytes. Ikko et spor av hemanitot kan man merke 1 tyskernes behandling
av do okkuperto lards befolkning. Alt do har bruk for.etler kan få bruk for,
tilogner de seg. Gdrings forsikring om at solv on aet,a folk må sulto, så skal
ikke tyokerne ramws av det, opprettholdos fromdcles. De bomektigor seg det
som produseres 1 do okkuporto land. At dot der rdr cn margel som 1 blant tan-
gerer, 1 blant ovorskrider hungersnddens grenser, bar ikke bcsmæret dot tyske
folkot, i hvert fall ikke dets lodero, At det.tyske foflots talsmcnn nå be-
klager seg evor do alliertos bombing av do tyske industrisentrone og havnono
kan ikke skjula dct faktum at do selv-har fromeldnet denn0 hjemsdkolso. Fin-.
nor do don uutholdolig, så har do dot 1 sin hånd å stopno den. De får da er-
kjenne at dores forsdk på å nyordne Europa med hensyn,lds vold or mislykket,
fordi de stötte på en ovormcktig motstand, De får dra seg vekk fra de områder
de hmrtok da deres overlegonhet enne var tilistede. De får finno scg i så godt
som mulig å gjdro bot for do fryktelige ugjernir e er E.0171 de har begått, Dot
står i deres makt å slippo vekk fra ddoleggolson av deres cgot land.

Den virkelige hindring for on kapitulasjon er den ledolso som dat tysko
folket for tidon har, Mod disso lodere komner ikke de allierto til å under-
handlo. Do alliorto krover at nas1stone skal fjornes. Det vet disse, og dorfor
har de ingon intoresso av å gi opp kempen, Deros egen skjebno står på at dot
ikke skjer. Dc vet at de or fortapte så snart Tyskland crkjenner seg bosoirot.
Derfor klamrer do seg til makton og undertrykker med den ytterste vold othvcrt
forsök på å setto dem ut ev spillet. Begivenhetene i Italia viser både det tys-
ke folket og dots horskere hvordan det kommer ttl å gå nat on diktatorisk styrt
stat ikke, greior dot den har innlatt seg på. Nasismen kan Imre av faso1smons
ynkelige ondellgt. Det tyske folket kan ocså lær r  hvor det bmwer hen når et
folk gir sec diktaturot i vold. Er det ot varsel ut pronagandaministoren plut-
eolig er blitt teus? Er ddnno prepagandaturbinen endelig kommet 1 ulagn?

vvy vVV vvv



tres besok hos troppene i Middelhavet tas alment som en offisiell "avskjed" til
stridskreftene för den store kraftproven, som kommer til å sette stOrre krefter
beVegelse enn man hittil har vært vant til. De allorede noe slitte utrykk, ut

TIMEN m8d stor T månnar seg, at mannskapet står "ved foten gevær", at kenonene
er gjort klare for den förste salve e.s.v., har kanskje nå et dypere innhold
enn den rene'nervekrie, sies det.

FÅETA OG ICOMVENTARER.-
•

ARGREFET MOT  ST,  NW4AIRE. DO  flYeende festninger eom mandag det1.22, juni
angrep St. •asaire, kastet bonber mot slusene i ubåtbasen. Wyskorne haduo
anvendt mandder til å byege entredje sluse i ubåtbaseenget,  oe  arbeidene Var
nesten avsluttet. Eed tanke på ontåleligheten i disse slusoporter, som er den
eneste adeang til ubatenes "tilfluktsrom", hadde tyskerne begyagt å bygEe ut
et bombesikkert tak av armert betone over der tredje porten. Etter at de hadde
lagt ned mye arbeide-og materiell på detts, slo åmerikanerne til Man kan ree-
ne med at bembineen får tja resultat at de tyske nbatopetasjoner fradenne ba-
sis-vanskeliegjores i hby grad, og at fiusånvls av tonn eg manee Priehneskeliv på
denne måte blir roddet. Flere hundre tonn spronebomber ble kastet, pg tallrike
fulltreffere tle noteet på alle tre sluseporter.

ALGREPET MOT  BE/AMONT IE ROGER. Dette anerep ble utfårt av an atindre eruppe
amerikanske festnÅnger mandag kveId samtfUng med anerepet på St. Nezaire Beaa,-
neet le Roger Ison i vår molding don 3o/6 feilaktig ble kalt Veaumont  lb  Doche)
sr en tysk flybasis ilo km. nordvest for ParIs. Angrepet.var en overordentlig
flott oppvtoning i amerikansk presiejonsboubing. Eundrevis avaprojektiler i
praktisk talt et eneste knippe gikk loddrett ned, slo i stykker barakker, spren-
.gtO ammunisjonsforrad og bensinlagre, 6dela startbanene og pulveriserto elle
fly sOrm eventuelt kunde være gjent under kamufdasjen. En flyger som deltok for-
-teller at 36o bomber ble sluppet på en gang. En koIcsaal lue slo momentent opp
fra Slyplassen, som snart var et hav xv euhrode flammer, som sprutet mot him-
melen. .

ANUFEPET MOT BOGI-MM-GMSENEIROMEN den 26. juni hadde de samme-virkninger
som alle andre angrep mot intlustrIområdene, for så vidt angår odeloggelsene,
antallet av dIdde o.s.v., men i befolkningens holdning var det inntrått en for-
andring, meddeles det fra tysk opposisjonelt hold. Vreden over de fortsette
angrepene ga seg  luft.i hatefulle utfall mot regjeringen. Plyndringor forokom
og som folge derav henrettelser. Den SS-divisjOnen som or forlagt til industri-
området og som bor på den rolige landsbyeden, men.fores i biler inntil bgene
fOr å sOrge for opprettholdelsen  av  ro og orden, har bedt om forsterkninger,
og en SS-divisjon til er sendt til industrionrUdet, Om det vil lykkes de en.
3o.000  munn SS tropper å holde en befolkning på nesten 8 millioner i Sehack,

-beror på flere omstendieheter, ikke minst på den fortsatte intensiteten i de
ongeléke angrepene.

• ISOMBEFLY: BOMBEFLY: BO1OUJPILYI Mele England snakker om bombefly. Luften er
fylt av duren av bombefly og av snakk om bombefly. Det hereker ingen tyll orl
at de alliertes luftoffensiv not  Ty,kland  skal intensiveres kraftig I do nermeste
uker. Da de forste neddelelsar innlop om at en uventet kraftig pg umiddelbart
forestående bknine av de alliertes flyanerep mot Tyskland skal sette-
steilet tal og med presseeksporterne, og et par av dom orklærte at en alik ek-
spanajon vqr umulig. Idag er de helt ut ovhrbevist etter å ha sett de tiltak
sam gjores for å gi "heaearfart6yet i Atlanterhavet"- ytterligore et dekk. For-
beredelsene innebnrer kort og eddt-et offensiven mot Tysklend fbir utgangon av
juli skal Okes med 45%. -

SKAL  ROMA BONBES? Eden bls spurt i Underhuset den 3e, juni om den britiske
regjering vilde ahmodn . den italienske regjering om å erkbere ROYA for  aphr,  by.
Edon svarte: "Den britiske reejerine har ikke henvendt seg til den itellenske
regjerine i enledning av bombine av Romn, og vi har ikke i sinne å ej3-re det.
Jpg gjentar at vi ikke vil nole ned å bembe Roma så neget vi kan og  se  kraftie
sanHmulig, hvis det skuldu vise seg å hjelpe på krigens gangs. Et medlem spur-

-to Eden om han trodde det var onskelie e legen ansvaret for bembineene mot ni-
litære mål i Roma på Mussolini, fordi han ikke har erkleart Ronh for åpon by.
Eden s~,t pt wic r? TflCaflt. ct en+-mnwn.
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