
Syhetene fra.Lccdon 15/8 16/8-1943.

Sicilia: Am.tropper hcr crpbret Lilazz:J,24 km. fra Messinn,suic cr under
heskytning av all. leanoner,De ty.tropper flykter mt stranden 'ved Mess-
ina,heftig bceibetcog beskutt-cv all. fly, 2 it. regiccater har fatt SoC

oppalle å bold wtillingene n. fur Taermina,som cr crubret av 8.brit.cr-
me.De it. dekktropper yder kuh svak mAstand.Pn hdyere flöy cr dessuten
disse byene ercbret: C2ggi,Cnstelinc,litt lenger inn i landet.-All.
flatestridskrefter angriper uupphörlig havner og skipsfart i Lessinastredet,
hvr ty. i stndig st5rre utstrekning fars5ker cver.Dessuten er Vibp
blentin anerepet fra sjden.:
itnlia: Brit, 13mbefly fra baser i'England har 2 nc:iter pa rad ngrepct 1:41-
Tnaer_u var den Viktdge vapenfabrikken Breda,hvcr det bl.a,
es lokomutiver,fly,eg nitraljtiscr,saert bilfcbrikker,stalstdperier  bg
flys:t.irfabrikker.Fotc4:raffer ble ',att viser at det ble gjirt svære
skader,Brannet  ug  eksplcsj-ner ble iaktatt fra den svcitsiske grense. .
Nntt til sdndcg ble bl. a, kacet lc,J4-tJns banber.
Rndiu RoC:11 erklærte lbrdc‘,:  Rum  for å være apen by.Ea all. hcld ffldacides
det nt inntil det fra nöiralt h:ld blir bekreflet at byen er fullstendig
denilitnrisert,kan denne ensidige erklærihg f]:a it. hcld selvsagt ikke
hn noen innfly-telse på dec-: all. .vorkmmands videre krigstiltak.Rrdic-
Rma godkjente idag dette syn.-geheral cir crklæringen disse kccuien-
tcrer: Firat Fnm- skal godkjenhes som apen by mat. 1.Bruk ar ernbancr,veier
post vg telegraf i militært biemed  C)pphdre.2.Alle militære flyplasser ned-
legLes. 3.All praduksjcn av krigsvildig materiell .ipphdre. 4.Alle tyske en-
bedsmenn forlate byen,samt allo. tyske partLr,c,fjernes. 5.Regjering og
alle dep.flytte fra byen, 6. Alle trcpocr forlate byen--Ins_n betegner erklæ-
ringensbm ensbetydendemed at it. upogir firsvaret aV hele s.It.,da det
uterum linjen som  g3r  gjennem Fcm bare finaes 2 enkeltsp:rete jernbaner
til s, disse liten eller ingen betydning har i m.cderne krigfdring.
Russland:Russerne har jcvn frangang i sinc 3 stere angrep.I n.pa Smolensk
TF=1 .2,r de iradd Pavlimovo g i det hele tatt fcrbedret sinc stillinger.

tyske motnhgrep cir.cslatt. tilbake j dette avshitt.På Brjanskfruntch
er Knrntsjev st=et- og-russerne 1Lc;r under den videre" franrykking nådd et
punkt 3o km. rett v.fr Brjansk. I n. d. star de 6:  Jcs.,06  i km, fra
byen. Ved framrykkinged-s.f.byen er jernbancm. Brjnhsk-K.,,notop avskaret.
Selve hdvedslaget cm Brjansk e‘nsees na a være begynt,ug russerne ryk!,:er
fram på en lle km. bred frunt.- På Earkivfrunten er det harde kamper i
i og omkring selve byen,sum er nesten in flri nget.Eyskerne har sntt i e n
rekke notangrep,men russerne har cllikeVel erobret Ilerc steder v.for

.byen.-Over hele frenten Sker den tyske mictstcsi,vg friske reserver kastes
inn i kappene dirckte fra trepoetJgene.
0.6sten; En stor styrke tunge nmerikanske. bonbefly angrep fredag i dagslys
de viletige jagerflufabrikker i Wiener-eustadt,5c kM.s.f• r Yien. Dissc
fabrikker setter sammen,cirka 1/3 av den samlede oroduksj:n av Eesserschmidt
jngere,3 nbene falt blandt 4fli jagerfly son stod oppstilt i sn=ette linjer
pånken.Alle de angripende fly vendte tilbake.-3crli n  cr de 2 siste netter
blitt bbmbet av Mescitas. F:ange  mal  i Frankrike,Belrgia
er angrepet gjentcgse ganger,bade av flygende festninger og lebindre fly.
17 flyplasser ble bJubet i lipet av et d5gn cg 5: flkatiotiver ble skadet.
Ncrske eg franske styrker deltok i dagangrepene. N:rske jagerfly skj5t ned
3 Focke-Culff 19.;. Derced er tilsammen 1..)4 tyske Ily skutt ned av det norske
flyvapen i Engl,cnd..
Röde kors:meddeler at ingen nv de nprske lahgcr i Iramburg er blitt
skndet under bambecngrepene m t byen.
Churchill  og  Rpssevelt hcr avgitt cn erklæring im situasj:nen til sjös,og
meddeler at ubåtsituasjunen cr bedre enn nensinne. 9: ubater er senket i
löpet nv.de siste 3 maneder,det cr flere enn det ble senket i hele 1918.
Nybyggene icar dessuten vversteget skipstapche med 3 mill. tpn,

" Norgc: Gunnar Eilifsen,sjef fur Sivilavdelingem nv Oslo skutt
kl. 6—idag merges. Denne meddelelse ble gitt de n  v'ske politifolk ved
nvdelingen i Oslo nv sjefen fJr det tyske Sikkerhebsp.liti i UJrce,Rediess

, og Jrias Lic,pa et nSte tidlig i drcg mHrges i oelitik:asernen pa låtjorstuen.



Reentess meddelte at Dilifsen vcr blitt ahutt dc han nektet  a  lystre tvske
ordrer,nenlig a o,r_restere-, Ilere unge piker sn aveia å delta i kvinneiig
L.T. En 1ayalitetserk1dring everfor tyskerne ble fremlagt fcr palitifslkene
til  Tand-erskrift,men santlige nektet  a  underskrive med undtagelse av et
suislinger,Rediess eg Lic truet med å skyte samtlige politifs1k son nektet,
ag stillet averfor disse utsikter underskrev de.-Gunnar Eilifsen ble 43 ar
gammel og etterlater sig kustru sg trebarn.Han•gikk inra i n.s•1 194o under
patrykk cv det nyapprettede departenent,men meldte sig  nt  senere ag han ble
da avsmtt,fra-Baldens politinestdrembede. Fa grunn av mcngelen på utdr.nnede
politifolk fikk hansimidlertid den helt upolitiske stilling som sjef f:r

. ,
Nyhetene tirsdag 17/8-43 K1.19.3o

Siddlia: Slagct em Sicilla cr mvsaluttene-FIkån-sp-ST-rstrOmmer idag
inn i Ressina,so ble nadd ignr kveld kI. 2o åv 3.mmerikanske divisjon. •

östkysten har Diantg_mery slått til-bake fiendens siste natangrep og har-
latt aksjonstropper fra 8. •brit. nrme gjdre en dristig lan(issigning  pa  et
sted 12 kn, syd for RessIna,reto sverfor Regi.o pa fåstlandet. Tyskernes
evåkaerinstrafikk er  sa  gadt som apph5rt,aa 1uftvernildtasa Da begge sider
er merkbart svekket. 2,1sen må,reigne med at tyskerne ved å benytte anabater •
og vcd M konsentrerc forholdsvia negct antiluftakyts ever en liten strekning,
hmr f:rnadd å evakuere en star del av sine trapper,mens de sannsynligvis
nar måttet la stbrste delen av sitt tunge materiell i stikken.-åmerikan-
ske iatterier har allerede åpnct ild mot Ue sterke ilalienske kystartilleri-
stillingexpå fastlandet ved Reassinastreaet.De allisrte Ilsetestrifiskrefter
utfolder en sterk akaivitct ved sperring av Messinastredet og ved bombarde-
menter av det tUalienske. fastland. Over l000 projektiler ble natt til sOndag
pa220 min, sendt inn i bven Scalia ved Polycastrobnkta.
Italia: Inatt, gjorde briilske fly fra Storbritania e konsentrert angrep på
Torfno. Det resor enru svære branner-i• .kalano etter de siste storangrep not
byen,og meldinger går ut på at ingen av de angrepne stalverker,Ilymotor-
og bilnabrikker har undgått Odelegeelse.- I den kjeues avis "Tabra Stampe."
har  a oe- sbciaidenokratiskc parti fremsatt et krav,formet i fire
punkSer; 1) bieblikkelig fred. 2) Frigivelse av alle politiske fanger. 3)
Avsettelse av konsehuset. 4) Triket for prease og faglig organisasjonsvirk-
somhet.Det er bemerkelsesverdig at socialistene erklærer at de betrakter
demokratiene,kvoriblandt mevnes Amerika og England,som sine allierte og
ikke som Ilender.- Det meldos at for fårstegang på 13 år har de italienske
arbeidere fått arbeiderkomniteer i fabrikkene. I disse komniteer sitter
for en stor del fremstående socialister som nettop er sluppet ut av fengslet.
Russiand:. Offensiven mot Brjansk  sfortsetter,og russerne står nu bare 24 km.
fra byeåri 5st.)Rettelse forrige side: ir3o km. rett ves:t."-skal være nrett 5st)
Russerne har også fremgang-Sb og NO for Brjansk. Roveåveien Moskva-Brjansk,
som pgr paaralellt med jerhbanelinjen,er.avskåret.3o tettbebodde strbk er
erobret i dette område. Nord for Brjansk rykker russerne frem langs jern-
banen til Smolensk og har.nådd et punkt 15 km. vest for Spas Demenskove, Da
annep awsrepskile presser sig-frem mot det viktige jernbaneknutepunkt ROS-
lavl på linjen Smolensk-Brjansk.- Operasjonene mot Eharkow skrider frem-
og russiske fortropper står nu›2 km, fra byens cenurum. Tyskerne har satt inn
store styrker SS panserdivisjoner.men alle tyske mottangrep,er blitt slått
ti1bake.
Vesten: Tly ira jagerkommandoen angrep inatt jernbanemål og flyplasser i
smaikrike,Belgia og Nolland. Stål-og maskinverkene i nærhetene av Valen-
eisane var blandt målene. Igar ble 39 tyske fly odelagt mot 2o allierte.
DE britiskc Roscitos siste tokner har skapt nerv5siteb i man
erindrer at storanarepene not Harburg ble tnnledea med slike ongrep,
Det asaarske jagerfond kar gitt loo 000 pund stérling til innkjbp av lo helt
moderne Ssitfires til de nerske flyvåpen.
Nor:se. DE engelske avissr voer de siste begivenheter i Norge stor oppmerk-
seauhef,og situasjonen betegnes, son beleiringstilstand.-Den siste forordning
tas son bevis sa.tyskernes nervisitet og-effektiviteten av nordmennenes
motstand.Dennorske regjering vil inoagen ved Terje 'jold redegjöre for
situacjonen.
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