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SYD,WNTEN. Bombeoffensiven mot Italia fortsotter. Av mål SOM (2,11 angrepst
de 2 siste dögn:nevneem Olbla på Sarditia, Comiso flyplassen og andre flyplaoser
på Sicilia, Catenia på Sicilia, kommunikasjoner på Sardinia og Sicilia og
fart utenfor Sardlnia. En flyplass i Makadania og skipsfart i Egeerhavet sr og-
så angrepet4 Et angrep som gis sr1ig liv1ig kommentar ble rettet mot orlogsba-
sen Spezia. Se 4..eldea Dst er förste gang bombefly fra.England angriper italir

ansk område ved m3dteommertid. De korte nettene har tidligers gjort sliko lang-
forder alt for risikeble. I april i år ble Spezia bombet 2 ganger fra brit, ba-
ser, men siden er flyoffensivon mot Italia gjennomfbrt fra baser i Eord-Alrika.
Spozia ble sist bembet 4V amer. festningor i dagslys den 5. juni. Ecnrige. soa-
mer forekom ingen.raider av R.A.F. mot Italia, .og det var först natten til den
23. okt.  at bombefly fra.England gjanopptok flyoffensiven over Middelhavot Ved

ot angrep på GeWia. Den nye offoneivtaktikken er dbipt "Pendalboabing".
VESTFIrIEN. ).4tter at de all. over forskjellige.kringkastiagostasjuner

har varslet Italia, Eraxikrike,og Belgis om stadig voldsemmere bomberaider, er

-turen nå kommet til befo1ktingen 1.Holland. Arbeiderne og dures familier ogpfor-
dros til hurtigst mnlig å forlate ds krigsviktigu områder og unaga å oppholde
seg i amrheten av.industrier som.arbeider for tyskerne, da disse ni kommer til
å bli bombat aystematisk.

Den anglo-saMerikanske nontop affeneiv mnt vesteuropeisk område har.
nA pågått uavbrutt i 5 clögn..Ved middagstid torsdag flby nys formasjoner av fly
over kMnsklen"i strålenda midtsommertaraded klar, bla himmal og rolig hav", for
å sitere flyministerieti sem ellars pleier • mere strengt taust når det gjelder
mser og vinnt. En styrke på mellam.406-eg §f56 fly angren tyske mål  d  Vest-Eurooa.
ElaipSeeeirt aisa Tiritserble=bo~t'altg bi*Ot.doift-arar-flypliistbita'ved-tteper-

- tuis, Abbeville, Brest,.Morlaireg St. OmSr. En kraftstasjon ved 2ouen ble også
bombet, og dessuten et tankan1agg for olje i Vlissingen i Holland, 5 fly savnes.

Store styrker trit. bombefly var over Vest-Tyskland i natt. Hovedslå-
let ver Elborfeld, don vestlige halvdcl av don store induatribyen 'lluppertal.
Et kom, fra det brit. luftdept. melder at angrepet var kornentrert og neston
like kraftig SGM det mot Ba_Lnen, den bstlige halvdel av Wupportal, ved don sto-
re raiden den 29. mai. Foreldpige meldingor tyderlpå at det-ble voldt stor aks4e.
Andre mål i Ruhr ble også angrepet. 33 bombefly savnes.

OSIT.F.DIUEN. Russ.-bombefly har ancrepet Fskov, syd for Umensjeen. ICEurpo-

ne tillands.preges av omfattonde rekognoseringsakcjoner og heftig bombing fra
flyvåpncts og feltartil1ériets side. På begge sider av fronten ar store styrker
av mannskap og materiell fört fram, klare til å kaates iass.Spesiolt på fronton
mellon Caarkev om Smelensk har slike troaaskcasena r ajoner funnet stsa, aen dot
er dog ikke farstere togn tia offensivoperasjoner nå una Tor 2 uker siden. Mo-
get tydcr på at tyskorne faktisk ikke er ietand til å sette i gang en sterof-
fensiv, men at de istedon kommar  tal  å sette inn sinn stbt uot lokale mål.

DET  FJERDE iSSTEDT. Det a11, h.k. i det sydvsstligo Stillehav nelder at all.
fly ved middagstid den 21. juni rev crap ec avduling  pa  3S jaeanske fly over Lae
enrådet. japanske fly ble ddelagt oller skadot. Du all, tap ubetyieliae.
Tidligero på dagen hadde bombefly angrepat flyplassane Malahang og Lae. Andre
al1, bombefly angrop byen og flyplassen Penfooi på Timor i 2 timer, Ingen al1.
fly gikk tapt. Utunfer Cap Gloucoster. or  ever andre japanske baser og flyplas-
ser har det vzrt miadro angrep. Rombcjaaerfly har rettet bombe- og meskingeamer-
angren mot Kitenen- cg 5teny Cruck oarådene.

FPIA=3. Den hemmeligo franske motstandsorganisasjon har kringkactot
dn oppfordriug til Frankrikes  Goo,00e  jernbanefunksjenærer om d VærS forberedt
på befrielseas oppgave, ved systematisk sabotasje å brinae uorden i hele sy-
stenet. Frankrikes jernbanefuaksjoarer kan stanse do tyake treapebeveaelsor
ved å isolere dam, uskadellagjöre amnualsjonen og peskyade tyskernes neeeri.ag.
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på en fullstendig utryddalse air fasciamen, -avsiaraffelse av alle faScistenes med-
skyldige - kongen madregnet - og opprettelse av en demokratisk kontroll med
Itallas nasjonalrikdommer. Istedenfor det fascistiske voldsherredbmmepheter det,
arbeider vi for et fritt Italia i et fritt og forenet Europa.

BROHODET OPPRE=S. En krigskorrespondent beretter om landgangen ved Kap
Passero på Sicilias syd5stspiss. Etter at flyvåpnet og flåtestyrkene hadde gjort
et grundig forarbeide, fant selve landsetningen sted. Ikke et eneste skudd ble
lösnet da infanteriet trengte igjennom plggtrådsperringene og forserte aksens
strandforsvar. De italienske linjene ble gjennombrutt på 15 mlnutter, og kam-
pene raser nå langt inne på halvdiya ved byen Pachino. Sappdrer og infanterister

Ni
er innviklet i bitre nærkamper, og motstanderen presses systematisk tilbake.
Det allierte flyvåpen belegger halvdya med bomber. Byen Pachino ble satt 1

r . brann. Den befinner seg nå på canadiernes hender. Også flyplassen ved byen er
tatt. Tunge allierte krigsfartöyer ligger utenfor kysten og sender forferdelige
salver innower land. Man hbrer kanOnilden og ser rbyk Mange kilometer innoVer
öya. De allierte krigsfartbyer ligger i umiddelbar nerhet av kysten, og under
beskyttelse av kanonene ble tusenvis av mann landsatt. Etter at et omfattende
brohode er opprettet, kan landsetningen av foreterkninger gå for seg i ro og
orden.Etter landstigningen har aksens f/yvåpen ikke gjort noe som helst forsbk
p& å forstyrre invasjonsstyrkene. Luftrunmet over operasjonsområdet er fylt av
allierte bombefly og jagerfly, som har opprettet en ugjennemtrengelig skjerm.

GLIDEFLYIEWASJONEN. Korrespondenter forteller om den britiske og amerikanske
invasjonen som fant sted på Sic111a ved hjelp av glidefly, fbr fallskjermtrop-
pene kom fram og fbr de övrige tropper gikk i land langs kysten. Hundrevis av
sterkt vepnede lufttog bestående av tomotors bombefly med kjempemessige glidefly
på slep satte avsted fra flyplassene 1 Nbrd-Afrika fredag kveld. Deres mål var
over 3oo km. borte, og det ble mbrkt fbr de hadde fullfört en tredjepart av
turen. De var over målene akkurat til fastsatt tid og landet på ndyaktig de
riktige punkter langs bstkysten av Slcilia. Fienden gjorde bare liten mtstand,
og det er blitt off1s1elt opplyst at de alliertes tap var ubetydelige. Det fbrste
flyet kom overraskende på flenden, og glideflyet ble sluppet lbs fdr fiendens
forsvar var i aksjon. En time senere landet amorikanske tropper også 1 glidefly
lenger vest. På veien-over kunde mannskapene i noen av glideflyene se at det
ble skutt fra sjben, og de kunde også se den store allierte invasjonsflåten
på vei til Sicilia. Månge glidefly fbrte fullt rustede menn, andre förte ferre
menn og tyngre utstyr.

KOMMEETAR. Det raser nå to slag på 2 fronter nesten  3.000  km. fra hverandre,
og utfallet av begge disse slag er av den stbrste betydning for den tyske bær.
På Sicilia er de allierte i full ferd med å opprette den fryktede front nr. 2.
Slagets gang 1 Russland er ikke mindre betydningsfullt. Det blir tydeligere for
hver time at den tyske overkommando nå må sette sine tropper inn 1 et veldig

Nkslag, enten det er anskel1g eller ikke. Tyskerne har ikke vunnet noen se1ersom kan gi dem erstatning for de store tap de har lidt i den sisteruke. Mellom
30  og 4o tyske divisjoeer er ullerede for sterkt 1nnblandet 1 kampen til at de
kan bli tatt tilbake. Det er en ting som forsvarerne av "festningen EUropa" 1
syd og i öst ikke bryr seg an å bli ninnet om,.og det er at over 75% av hele
den styrke som den tyske beer har satt i marken er bundet i Russland.

Det vil ikke fdre til stort å spekulere over hvilke hensikter tyskerne kan
ha ned offensiven i Russland. Angrepet kan være et siste desperat angrep, på
samme måte som Ludendorffs siste offensiv på Vestfronten på forsommeren 1918.
Uansett hva planen har vært, så er det klart at 1 antall troppor og tanks er
det kjempeoperasjoner som tyskerne her er blitt innviklet 1. Det betyr en  ny
sommer med nye Veldige tapslister, og det betyr at reservene blir tappet, slik
at det nå blir enda mindre igjen til å forevare den vestlige og den sydlige
fl8yen av "Festung Europa". Dette åpner da veien for koordinerte, konsentriske
angrep fra de alliertes side, angrep som det vil være meget vanskellg eller
umulig for aksen å slå tilbake. Det er ting av meget stor og vidttrekkende be-
tydning som er skjedd i de siste 14 dager. Alle Tysklands fiender lbfter hodet
i spenning og forventning og 1 håpet om at det nasistiske mareritt snart skal
være slutt.
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