
Nyhetene 12/7-43.

Sydfronten: Den hurtige allierte på Sicilia fortsetter. Renimot  4000
fhnger Cr-Tatt, hvoriblandt  en italiensk general,  Dave, sjst tor Zo6 it
divisjon.  Augustaa Ragusa og Pallazallo er  inntatt av de allierts.
Augusta er en  av av de  viktigste krigshavnene på Siollia med ubAthøsn
og flyhavn. Ragasa med  49000  innb, er hovedstad i  provinsen Syrakns.
Pallazallo er  et viktlg veiknutapunkt, Det  cr stor aktivitet overalt
etterat forsterkninger er besynt å ankomme til dc allierte.Over  8000
fartayer deltar i forsyningen, 28 fiendtlige fly ble ddelagt under om-
fattende bombeangrep mot Sicila. 2 destroyere som eakorterte tn akso-
konvol ble  skutt ibrand,  mens 2 av konvoiens handelsekip ble senket.
240  lastebiler  er  Udelagt under all, bombe nngrep mot transportkollonner,
2 jernbanebruer  syd  for tssina cr likeledes Odolast, 12 allierte tly
gikk tapt under disse operasjoner. allierte fly frn btorbritania gjennom-
fdrte et konsentnert og kraftis angrep mot Tørino  1 Nord-Italia i natt,
Svarc skader ble gjort, 1 allierte fly gikk tapt, All. Jaserbombefly
angrep jernbanemål i Frankrike,Belsia og Rolland.
RusslancflDen tyske offensiv i Russlnnd har bare liten framgang, Mellom
kursk og Orel cr den stanset. Bare ved Bjelgorod angriper tyskerne heftig
122 tyske tanks ble i går adclagt,
östen: Vcd et nytt sjaslag nord for  Ny  Georgia ble 2 jap, krysser  og  2
destroyere senkat,
Amerika:6 handelsskip ble sjösatt igår og dermed er 883  skip  blitt fer-
kdig i ir.
Finnland: Etterat det finske frivillige korps av Waften - SS cr  kommet tiX-
bak6fr- ain annsats på bstfrenten er ikk noe nytt korps blitt oppsatt;
Först etter påtrykk har den finske regjering  gått med på å la tyskerne
få hverve folk, dog bare blandt dem som ikke kan innkalles til finSk
litærtjeneste. Om noen har latt seg hverve, vites ikke,

Utdrag av Arne Ordings kronikk 13/7.
5, juli iår begynte tyskerne sin 3, sommeroffensav i Kussland,  Med store
anstrengelser har det lykkes dem å skrapc sammen 190 divisjoner.  Denne
hær må ansecs å være en betydelig maktfaktor. Da tyskerne gikk igang
med denne ofiensiven, var det dem om å gjöre å nå sine mål innon de all;
fikk satt igang en offensiv i Middelhavet, samt å komme russornes offen-
siv  i forkjepet. - I 1941 gikk tyskerne til angrep over helc fronten,
1942 bare på sydfronten og nå bare på et mindre område mellom Orel og
Eharkow. Tyskernes angrep gjelder det russiske framspring ved Karsk, De
åpnet angrepet med 3o divisjoner, hvorav bare halvparten mckaniscrt, Tys-
kerne har sannsynligvis betydelig reserver av infanteri, men det er en
stor forskjc11 fra tidligere offensiver; idet de dennegang ikke har herre-
ddmmet i luften, Man ragner at tyskerne har  2000  fly i. förste linjc på
11616  htfronton Imidlertid Gr tapenc svære, Således har det russiske
krigskommunike meldt om ddeleggelsen av over lloo tyske fly. Likeledes
er over 27eo tanks ddelagt, I det sydlige avsnitt er det dos lykkes tys-
kerne å drive en kilc inn i de ruseiske linjer. Her kjemper 4 mekanisertc
SS-divisjonernam tilharer dc beste tyske clitctropper. Stort sett cr dc
resultater som tyskerne har nådd, små i forhold til innsatsen og til ta-
penc de har lidd. Deres krigsmål, å rette ut og forkorte fronten, forder-
ved å skapc en stabil front for defensiv krigsföring, har de ikke nådd,
Det scr ut som om deres offensiv cr våd å låscs fast,
-Natt til lirdag gikk de allierte iland på Sicilia, Forut for landgangen
hadde all, fly bombet kraftig tilförselslinjer og flyplasser. Tropper
ble landsatt med slidefly og fallskjemtropper sluppet ned. De allierte
var bele tiden herrer i luften, hvilket mulisgjorde at all, flåtestyrker
effektivt kanne beskytte landganastroppencos dekke dcm med sin langt-
rekkende kanoner. Kystartilleriet blc således bombardert og satt ut  av
spillet,- De allierte gikk iland på en 16o km, lang kyststripc på deat
sydöstlige Sicilia, De brit, tropper ander gencral Montgomery landet i
området fra Syracus til Pozzalo, dc amerikanske under seneral Patten i
bukta ved Gela og Licoata,De område hvor de all, gikk iland, var lett
tilgjengelige med sinc flåte sandstrender, Mellom disse områder rekker
flellene helt ut til kysten,  Nå  er dct også opprettet kontakt her.



Flere flyplasser ur crobiet I Syracus har de allierte fått en utmerket
havn forloseing•av tungt materiell, som tanks og kanoner. Fra Syracus
rykker de brit, tropocr nordovur langs kysten mot Catania og har inn-
tatt Augusta. Amerikancrne rykker vestover mot Agrigento. Man regner at
det står 30000J italiencre og100000 tyskere på Sicilia. Av italienerne
er de fleste garnisonstrooper, og av tyskerne er en stor del knyttet ti
flyvåpnet, ljan regner at akseå har 7-C div, mobilc kamptropper, og at
disse vil bli benyttet til kohsentrerte motengrep. - Dc vdktigste og
beste veicr på Sicilia går lanees kysten, mens vLeiceeli det:indre av lan-
det er i en dårlie forfatning. Dette sammen med mangel på vann, vil gjö
det vanskelig å operere på de indre linjcr. Av denne grunn må de allier
så snart som mulig sdkc å -tecnee inn i det indre av landet• - Det set u
til at de allierte cr overiegne i luften. Den intense bombing av aksens"
flyplasser feer gjort at akeen i stor utstrekning er henVist til flyplas
ser på festlandet.-Den italiensee flåte er delt i to; en del ligger i
Spezia i nord.eg-resten-i Tarent i det. Disee flåtestyrker har hittil
holdt seg passive, men megeti tyder på at de gjdr seg klar til aksjon,

"Jejardarheim veidemare,"
Det skulle vae 'unddven.-di-g.Tå—p7;Tp-eTrT-Ci- nen gode nordmenn gjester na-
zist foretagendet "Njardarheim veidemark"s hytter i sommer, men vi gjdr
det allikeve1 0  Altså: Ingen på hyttene i 'etesdalesheiene,  
Teltturer cr tillatt.

Nyhetene 14/7-43.
Sicilia:Allierte Lropper på SiCTI=5- 7- ifdlge meldinger fra Algier er-
obret byen og flyplassen Comiso, som er den viktigste flypiess i Sb Sici]
Lenger v. er jernbaneknutepunktet Nero, 25 km.NV for kystbycn Liccata
crobrct. I Augusta er alle hevneanleggene i brukbar stand, 42 aksefly b1(
ddelagt under allierte omfattende flyopperasjoner over hele dya i går.
Tunge amerikaske bombefly kastet i går ved dagslys over 2oo tonn bomber
mot Crotonc og Vibo Valentia i Syd-Italia. Den 206 italienske divisjon
er blitt nestc- helt tilintetgjort under harde kamper med de allierte.
2, it, handelsskip til er plitt senket og 2 destroyere til skadet nord
Sicilia. LendsciAningen av tropper og forsyninger fortsetter, Det meldes
om öket fiendtlig ubåt-virksomhet i farvannene omkring Sicilia, men de
alliertes motforholdsregler viser seg meget virkningsfulle. Den italiensi
flåte glimmrer fremdcics ved sitt fravære De all, trenger stadig dypere
inn på den, og cr på et sted nådd 48 km, fra kysten. Antallet fanger i)Ice]
stadig, Ved Gela er konsentrerte tyske motangrep av panserdivisjoner
hvoriblandt "Hermenn Gdring div," - blitt slått tilbake av amerikanerne
som tilfdyde fienden store tap.
Russland: Det har ikke vert eue nytt tysk angrep i Orel-Kursk avsnittet
siste ddgn. Russieke moleengruo slo i går tyskerne tilbake noen steder i
Bjelgorod-avsnittet. Dc siste 9 degers kamper har kostet tyskerne 2700
ödelagte eller skadete tanks og 1200  21,
Vestfronten:Brittiske bombefly Ejorde i natt et .kraftig angrep mot___..... . .
Aacheh som er et viktig jernbeneknutepunkt for tyske krigstilförsler til
Frankrike, Holland og Belgie, oe dessaten et sentrum for kulgruve og
industrivirksomhet, 20 fly savnes. I dab angrep tunge amerikanske bembe-
fly 3 tyske flyfabrikker i Nord-Frankrike,
0sren:Allierte tropocr har crobret 2 befestede stillinger til ved MUnda
på New Georgia. I  krt  sjdslag i Kulabukta cr 4 av lo jap. krigsskip
Frankrike: Franskmennene feirer i dag sin nasjonaldag, 14, juli, De kan
Tfeke feire den fritt, men hemmelige organisasjoner har oppfordret alle-
franskmenn til å gå stillc og rolig ut på gaten kl, 7.45, uten å provo-
sere, for på denne måte å demonstrere sitt samhold. 14. juli er ikke bar<
en alminnelig nasjonaldag, men også et symbol på det vi alle kjemper fo,
DET FRIE MENNESKES  RETTIGUETER,

Avisen cr ikke bare skrevet for de.gp SEND DEN  VIDERE.


