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De vikti ste kri  sn  heter r 30 6-43,

SYLFRONTEN, De 2 sisto dagers kom, melder at all. bombefly mandag angrep
San Giovanni, Livorro og flyplasser på Sardinia. 12 aksefly blesskutt nea Mandag,
2 all, fly savnos. Svmirebrit..bombefly argrep tirsdag Reggio di Oelabria uten_
tap. Ualliuzton bombefly angrep natt til tirsdag igjen Messine. 2 all,  fly  sammes.
r.n ANORLPET piLIVORIP var et lynangrep på 9 min, som ble utfdrt av ca. loo
flygende festninger. Dot ble kaatet en mengda spreng- og brannbomber mot flåte-
stasjonen, I lett krysser ble skedet. Oljeanlew ble satt 1 brann. Ea kraftate-
sjon sprang i luftera Dot var store akader i industriområdene.

.1.MGREPENE PA  MESSINA, Eh amr, krigskorr. telegraferer mandag at Messina
i de siste dbgn praktisk talt druknes i spreng- cg brannbomber, Dag og natt har
all, bombeflyavdelinger bat sin last mot fergeanleggene, induntrikompleksene og
havneområdet. Om dagen har flygende festninger i stadig atigende antall gjort
livet i Messina uutholdelig, mens WeIlington bombefly forvandIer den korte som-
mornatten til et ubeskrivelig Inferno. 13 dögn har byen stått i brann, og rdy-
ken driver i tykke bunker ut over Messinastredet eller innover Sloilia, De all.,
flykommando synes å ha tattet den uryggeligo beslutning at det ikke skal levnes
ston på ston i den engang så blometrende havneby. Speiderfotografier viser at
bdeleggelsesarbeidet har gjort fryktelig0 framskritt, og meget av det som far var
Mossinas havne- og industrionråde er nå ruinhauger, der brannene ulmor under sam7
menstyrtede bygninger, raserte pakkhuser og bdelagte kaier. Alt liv i Mesaina
synes utdddd, og nuan ken ikke lengor  ap pErere noe liv i gateae. Den viktige for-
bindelaealenke mellom Sicilia og fastlandet er i ferd med å bli jovnet med jor-
den, og en av Sicillas pulsårer er dermed prektisk talt skåret over, San Giovan-
ni ar i fezd med å få samme skjebne som Messina.

VESTFRONTEN, Afkuldag angrep brit, jagerbombefly transporter i Belgia og
flyplassen ved morlaix i, Frankrike. Mandag kvold bombet en stor styrke amr, bom,
befly ubdtstasjonen i St, Nhzaire og den store flyplassen for tyske jagerfly ved
Veauront le  Rochb  • Flere tyske jagera ble ddelagt. I St. Nazairo ble bl,a. 3
sluser i ubatbassenget ddelagt, 6 amr, bombefly savnes. Natt til tirsdag angrop
store styrker brit, bombefly Kbln. Hamburg ble også bombet, 25 bombefly savnes.
En stor styrke amr. bombefly angrep tirsdag mål i Le Mans i NOrd Frankrikek In-
gen amr, fly gikk tapt, Brit, jegertly har vært på tokter over Nbrd-Frankrike,
og flere konvoier i Kanalen er blitt påfdrt senkninger og ekader,

ANGREPET PA KDLN, Raiden mot Kbln inngdr som et viktig ledd i slaget om
RUhr, da byen er et viktig jernbaneknutepunkt og sentrum for kridgsviktige indu-
strier. Både fra offisielt tysk hold og fra tysk opposisjonolt hold meldes at
Eblnerdomon har lidd alvorlig akade. Flere sprengbomber har truffet den. Tysk op-
posisjoneit holl meldør at likesem ved de tidligere raider mot Rehr er tusunvis
av personsr drept og titusenvis står på bar bakke, De hjemlbse har tatt tilflukt

til havnen for å bli tranePortert vekk med prammer som myndighetene har rekvirert.
Tusenvis tIsr dratt vekk fra byea.langs landevoiene. Mengder QV hus er styrtet san,-
ner i dusinvis av gater, og ddeleggelsene er meget omfattende.

ORTFRONFEN,  Russ. bombefly har angropet jernbaneknutepunktet Orsja, ca.
loo km, vest for Smolensk, Taman på Tnmanhalvdya, Orel og Karatjev,

Is,pT wEprz Ösrm . Fra Tschung-King neldes at kinesiske tropper har inntatt
Tsche-Kieng provinsens hovedstad Han-kou. Ved Han-kou-harkineserne nå en flyplass
som or innen  l000  km. avstand fra Nagasaki, en av Japans viktigste orlognatasjo-
ner, Timaelkorrespondent i Tschung.elang omtaler don sisto kinesiake seier ved
bvre Iang-tse som et av de viktigste slag siden utbruddet av krigen mellom China
og Japen i 1937, .Kineserne var i dette slar for férste garg underlegne i antall.

aunr, luftangrep er rettet mot japanske baser i Burma, på de Aleutiske 8yer og
På Salomondyene.
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SUGET om mffit
reise gjannom PUhrområdet frd  Rnin  til liann.,var fer trigen sod  d

das gjannom en eneste kjempeby. Mdl etter mdl radste sog da veldige fabrikk-
komplekser med klynner av skorstener og bYgningen av de mest underlige kon-

struksjonor, hvis runksjoner: bare ragmannon kunde hvgjdre, krartige stålskje-
letter, stillverk og tårn i et aldri opph5ronde virvar, ejennomkryssot  dv  jarc-
buner, Spor og landeveder samt kanaler  oc  alver, Ruhr var et eneste konsentrat
av industriell.Produksjon på og under jorden, basert på kull og ralmforekomStene,
'fastlandets starste og et  dv  verdens st5rste industriområdar. Nesten U mill.
Menneeker ver tosett her, 2/3 av Tysklands kullproduksjon ble brutt i Duhr. St5r-
ataparten av Tysklands jern- og ståltilvirkning er forlagt.til Euhr, likeså stdr-
steparten av den tunge maskinindustrien, doketilindustided og en meget viktig
kjemisk indUstri.

Buhr  ar Tysklonds industrielle hjorte, dets våpensuia, den viktlesto sateri-
elbasis for dets militzere makt. Ingen sonri de hekVigste år fdr krigsutbruddet
reiste gjennom Euhr kunde undgå  a  gjraaer refleksjon at oppedven å forsvare
diette smråde.mo~p fra lurten under on kommende storkric, gåtte va-,re neuten
ulöselig. Wring lovet dog skape et ordentlig  Ntek". Til beshyttelse for Vest-
Tysklands industrionrader ble det bek Vestvollenanaegt en anrskilt lurtsnerre-
sone. d krigens f5rsta år så det  pcså  ut til at Ruhr var ganske bra. beskyttet.
Donne beskyttelse blo dessuten forsterket gjennom erobringen  av  Holland, BoEgie
eg Frankrike, hvorved motstanderens angrepsbaser ble flyttet tilbake like til de
britiske eyene. De tyske beregninger vnr basert på en skjebnesvanger feilkalkyle.
Man regust Med at Luftwaffe'skUlde beholde sitt overtah til krigen var slutt.
Alle disse kalkyler ble kullkastet da Obrings lufteffersiv mot 2neland hösten

Jr dzIo måtte åvbrytes p.g.a de enorme tat, da det vistesee at den rusaiske arme
dkke kunde knuses og da tilslutt 130 SA gikk inn i krigsnr)( amerikenske fly-
industri har fullt ut holdt hva dan levet. De tall som deneang ble betejret som
fautastiske, er nuhårdhondt virkelIghot. Do alliertos samlede flyprOdnksjan vdl
1 hr tilf5re dem en overvekt i luften over sksens pd 8e.Goo mackindr, Omsatt
hombningsresultater betyr dette at de numrrende flyraiders kraft kan fordables,

-aiet egentlige Ruhroraråds ligger nu byene ESsen, Diisseldbrr, Duisbure, Dortmund,
Bochum, kbln, Eaberrold, Darmen - 'for å nevne de stärute i ruiner. Store deler
av Ruhr /igner mest et jordshjelvsområde. Ruhrs produksjonskepasitot har eett ned
med 2/5. Er Puhr d5dsd5mt?

Ebe effektivt middel til å avverge selve bombingen finis ikke. Tyskernes fly-
overlegenhet knn ikke gjenneprettes. Aksons flyvåpen er nesten nelt tvuncet over
på defenelven. Invesjonsfaren tvinger Tyskland til å holde tilbake en stor del av
sitt jagerflyvåpen. Eva tyskerne formår å utrette not "bombean&epene er bore
en viss grad å dra ut tempoet i ödeleggelsen og å forsöke , a  mildne dens virka in-
ger pa produksjonen ved hurtigst mulig å erstatte da bdelagte industrianleceoue.
Til en viss grad minner industribombingen således om tonnasjekrigen. Iket hole
blir-en kamp mellom ödelegkelse og produksjon, Eor tiden synes tyskerne  e  vaere

innstillat på å erstatte det edelagte ved nybygninger på andre hold, og ved å
flytts indusLrler til amråder som ernå kan anses for relativt bosbesikre, Fdrst
og fromst nevnes omradene i avro Sehlesimd og i Tjekkoslovakia. En slik over-

flytning er naturligvis mulig bere i begrenset omfang,. Et nytt Ruhr, preduktet
av desenniers orbeide og av derldg gunstigo geoleelsko eg geografiske ferhold,
går det ikke an å stempe frem. Selve naterialtodot er totalt, og dotts gielder
ogse om den tid og den hårdt tiltrengte arbeidskraft som går tapt i en tid da
alle nasjonens krefter trenges til eedre formal. Sivilberblkningens behov d de
bombeherjede områder komser naturligvis i siste rekko, men de kan ikke-aldeled,
forsåmmes, hvis ikke deseree-nisasjonen skal bli fullstendig og et  sordlsk såm-
senbrudd bli uundgåelig. Den största del av innbyggerne i da bombeherjede Gflrader
er også sysselsatt i krigsindustrion eg  ma  seledes reenes til den krigferende del
av landets hefolkning. •

RUhrs stilling er altså så utsett, at det for tiden rins'meget lite  såd  ty-
der  pa  at det veldige, engang rikt blopstrende industriområde; skal kunne undge
noe som kommer den totale Odoleceelson meget  Ider.  Samme skjebno truer med å red



andre indastriområder som nå cr mor boskyttet, hvis det en dag lykkes de allierto
å få fast fot på kontinentet og dermed tstalt forandre don luftstrategishe site-
asjon ytterligare 4 Tysklands disfavkr. Den populmre forestillingen at vi etter
en alliert landstighing går mot en periode av vialöftige sttategiske operasjoner
mot fastlandets hjerte ontrent oin under napoleenstiden, kommer knnskje slettes
ikke til å svare til virkeligheten. En systematisk fremskyvning av fl7basene,
kombinettmed.systematiske bombinger i ennå stbtra skala enn de som pågår nå,
kan tjene samme  hansikt Sem  tidligere tidorø markoperasjoner,'

Virkningene av dissedpombinger kommer dil å strekke seg lungt ut over den
nu pågående krig, og åpner fryktelige perjpektiver for det tyske folket, Det var
det veldige, ffirsteklasses industrielle produksjonappnratet som satte Tysklaud i
stand til å forsbrge sin befolkning, Etter forrigekrig var dette produksjons-
appatat stort sett uberbrt av krigen, eg kunde straks taM i bruk for den fredo-
lige konkuransen  På  verdensmatkadet. Dot mamme gjelder om en stor del av industri-
en i da okkuperte lard, mon ingen av disse, kanskje undtatt Beigia, er i  sa  stor
utstrokning som Tyskland avhengig av sine industrianlegg. Dagens Europa or fat- •
tig, men mprEendugens truer mod å bli utarmet. Det er fbrst nå daon virkelig store
bao:eggelsen bogynner nv de hjelpenidler ot uuder notmale forheld sir brbd og
livberging til nillioner og attor nillioner,
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TEN.OM  SICILIA.

Det meste av London-avisenes förstesider var mandag opptatt av neddelelser
fra pg om akseterritoriet, i forbinnolse med rykter oM en hMr fotestående^all.
invasjon. Londonpressen hat hittilvist denslags meldinger deraottirste interesbe,
men'aldri gitt dem så stor plans  eg  så spent oponerksomhet'hom  nå.  AV artikler og
uttalelser kan man leoe at Londenpresnon menet at en alliert akajen or rterfore--
staaude. Daily Heralds flyekspert hevder oåledes at ae siste dbEns bombetakttkk
over_Steilia er af en slik art, at den-kalibotraktes som amucidolbart forspill til
invasjoinen MbeTenn'enCflyekspert botegner bumbingons nåværandeaae-sam opptak+
ten til ktobk-out proseeson. Fienden har gjort energiske -forsbk på å redusera ton-
peet og bryte spisåen av angrepene ved et sterkt jagerflyforsvar.  .r.etoden er kost-
bar og dbffit tirå mislYkkos: asnsett hvor ntore jagerflyflåter Tysklanft sender
sydovar. Det  hat  itten tvtl ferOgått storo konsentrasjoner ogimmgrepperingotHav de
alliertes styrkur til sjös og ttl lands i Middelhavott idet er'Mulig at diese om--
rupperinger ennå kån ta noen tid. Tiddpenktet forMngrepet mot Miadelhavskyeten

bestandes av to faktorer.' Gjennomfdringen av det strategiskdi bonle.)rogi-gin og
landMtridskreftenes onErupperinger,

Ifölge Daily Mail bar bombingenpå Steilia resultert i akutt vannmengel og
dst ventas vannresjoncring. Eele den mantlige befolkningen er opptatt med be-
festningsarboider, minentlogning  na  veieno oto. Overalt holder det nbtar for å
styrke krigsmoralen. Et sitat fra topoli di Rema vil vise tonen: "Italias byer
må blt festninger som må stormeS, nvert hus skal bll en festning. Ålle skal hjel-
pe tiI ved kanonon eller med kniven.rn Faseismen forbereder altså partisan- og
franktirbrkrig.
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BETRAETEINGER OG STWNflODD I LONDON.

Overfor de kommende allierte oporasjoner mot "Eestun Earopa"  Lcir.de en-
golske militersakkyndige eversikter over hele krigssituacjonon. De alliertes

stbrste minis er Russlands blodtap og e.en russiske befolknings ökondo behov for
levnetsnialsr. Don russisks industribefolkninEen får prektisk talt ikke sukker
mg fottstoffer. Sykdonmsr, hby dbdelighes og ninsket arboidseffektivitet reduse-
rer Russlands krigsposensial, Antydningsvis legges det til:'Evis na båre Gvarto-
havet.var apeht, så skulle Russlends tilfbrselsproblem were lbst.

HMen Tysklands debetside er langt större enn Russlands,  4.Ero.000  mann i
ibde o sårede betyr at Pelebswehr lider av pernieiös anemi, oE on årelatning
til j stil mea dun Ludendorffs nyutskrevne årskla chnr fikk i 1913, bbr vÆre Til-
strehkelig Leftwaffes sykdom er'av alvorlig, organisk srt, for hlonssen av dens,

•



unscism og veteraner ble hdstet i slaset om England. To ers frykteligo ofro•pa
bstfronten har ytterligere trt cå Lultwaffas rasursor. UtUanaelseatiden er
blitt forkortet. •
' De cista store postene Aebetaida er bdeleggelsene i 2uhr og
nen 'svekkode trigsmorel. Le alliorto ledere lsvor en fortsatt intwaavoring av
raidene.. T nken SOM gikk mistet de allierte 142 tenge bonbefly, men dot forsik-
ras at produksjonen tåler meget stbrro taP.

Mens alle iakttasere er onige om disso fakta, fins det ct holt-spoktrum
dv oppfutninger i spörsmålat sm Tysklans motstandskraft. Mååsebombingene har
bkt.optimismen. 2vis tyskerne virkolig Gr tvunget til å flytte  l.000  jagerfly
og  3.000  luftvernkanonor til Puhr for å svakke de alliertes raider, de nå, sies
det, yirkningene av bembingen ware lan:zt stbrre enn man håpet til å begynne
med. Daily Talegraphs militærekspert begynner å snakke om nådostdtot Mot Tysk-
land. Nå tilhörer Daily Telograph den rekko av niddelklasseaviser scruhar til
oppgave å spre godt morgonhumbr i hjammono, o i denne sammonheng bbr man nok

se taIen cm nådestötet, men scm et baremetorutslag 2O stamningen på mange,
hold i Encland tar ordene en viss-interesse.

eHURCHILL HAR ORDET.

Ohurchill ble i deg utnevnt til æresber s:er av City cf Lonedn, og taltu i don
"anlelning ved en hbytidulighet. Hor  _kc  hovedpurktene 1 Churchills taLe: Zuni ber
i alla nenseender vært den besta mrnad av alls de 46 mancier krigon har stått på.
Den allierte nybygnin€ av skip erfra 7 til lo gangor  sa  stor som de ten le el-
lierto er blitt påfbrt 0.7 fienden i juni måned. Siden midten av mai or  sa å  si
ikke et eneste Skip senket i Nordatlentoren. Allierto konvoier har ikko vært ul-
vorlig arrepet i"juni. Allikevel har ubåtene lidt store tep. Det ar oppnuntron-
de. An.gående de alliertes luftoffensiV mot Tyskland opplyste Churchill at i för-
ste halvdel av dette året har baredet britiske flyvapen kadatet 35,sunger  se
stor bonbeleat over Tyskland som Luftwaffe kastot over Btorbriternia. På baro
1 tima ble dat kastet 2.oco tonn bomber mot Dlissellerf  pa  bekostning av 58 fly,
mens Luftwaffe på detta halve året bare har kastot 1.5bo tonn bomber og tupt
245 fly. Du allicrte flystyrker vil nadolbst bli satrinn mot de skyldige nasjo-
ner sg deres onde ledere. Det  fins  ikka nou mål i Tyskland, industrialt eller
militært, ssm ikke vil bli ejenstand -for don fuldo pakjenning av.vår Ode:kgelse.
Om krigen i 21ddelhavet uttaltu Ohurehill: "Det er hbyst sannsyrlig at dot vil
kw4me til haftige kamper I Middolhavs-området og andre stelor fbr hbsten er ommo.
Hittil hnr Italia bere vsert utaatt for innli.dende  oe  speralisk borbing". Til
slutt gjantsk Charehill  at  De forente nasjener krever betingelsoslös oversivelso
fra d nasistiske, faseisticke  ec  japansto tyrenner. Deres evne til.å gjbre met-
steal må fullstendig knekkos, og de me helt og holdent gi'seg over til vår term-
hjertighot, vvir virv 'vvir

ANTIINVASJONSTILTAK.

Madrid-avisenAriba melder åt den italionsko hbysjbflåten er avroist til
ukjant stud. Steckholm-avisene melder at don har sökt tilflukt i Adriaterhavet.
Et Ankara-telegram omtaler at et stort antall tyske og italiensko uhåter har
fdtt ordre til a vende tilbake til sine baser straks. Fra Istanbul meldes at nk-
segoneralone nettopp nå er sysseleatt mad  e  gi forsversanlopgene  pd  Balkan at
siste oversyn. Tanksporringer er byp,u.at, rella broor på de stråtegiake lar dovei-
ene Belsniki - Cavella - Alexendropolis cr minerte, og hunlrevis av.byer sr ova-
ituerto. Meldingene on at akson akte r  å samle sine nbåter langs ion europaisko
kyst her vakt stor oppmarksovhet i London. :jan cienerL-len tyde'r på et aksen von-
ter en alliert landstisning i nær framtid. Doi fromholdes at osplysningono fru
Ankera bekroftes av da stadig avtagendo elliurte tonnasjetep, scm ikke holt ker
skrives på der forbadrele konvoiteskyttolses konte. fblge ot tolegran fra Ric
de Janairo har de amor. sjb- on luftstridakro f ter  f ett ordre til å fcrsbke å av-
skiseTeretretten for do tvsks uhåt.r i  urm-A-tkelaetoy~.



na er mar b,,paaL,:  evis det ei dag lynkes do

å få fast fot på kontinentet og deraed totult forandre den luftstrategiske situ-
asjon ytterligere i Tysklands iisfavbr. aen populære forestillingen at vi atter
on alliert landstignitg går mot en periode av vidldftigo strategisko Oru.rn_sjo.-

mot fastlandets hjerto omtrent som under napoleonstiden, kommer kanskje slottes
ikke til å svare til virkeligheten. En systematisk frenskyvning av flybasene,
kombinert med systematiske bonbinger i enmå stbrre skala enn de som pågår nå,

kan tjene samme hensilt som tidligere tiders markoperasjoner.
Virkningane av disse bombingor kormer til å strekke seg langt ut over den

nu pågående krig, og åpnor fryktelige porspoktivor for det tyske folket, Det var
det veldige, fdrsteklasses industrielle prodUksjonapparatet GO:a satte Tyskland

stand til å forstirge sin befalkning. Etter forrige krig var dette produksjons-
apparat stort sett uberdrt av krigen, og kunde straks tas i bruk for den fredn-
lige konkuransen på vordensmarkedet, Det samae gjelder on en stor del av industri-
en i de okkuperto land, men ingen av disse, kanskje undtatt Belgia, er i så stor
utstrekning som Tyskland avher,gig av sine industrianlegg. Dagens Europa er fat-
tig, men morgendagens truer mad u bli utarmet, Det er fbrst nå dan virkelig stors
bdeleggelsen begynner av do hjelpenidlor som under normale forhold gir brbd og
livborging til milliuner og atter millionor.
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KAMPEN OM SICILIA.

Det meste av Londen-avisenes förstesider var mandag opptatt av neddelelser
fra og om akseterritorier, i forbirnelse med rykter om en rtcr forestående all.
invasjon. Londonpressen har hittil vist denslags melditger den störste interesse,
'men aldri gitt dem så stor plass  oa:  så spent oppterksomhet som nå. Av artikler og

uttalelser kan man  la se at Iondonpressen mener at en alliert aksjon er tur fore-,
stående. Daily Heralds flyeksne2A 'eevder sålodos at de siute dögns bombetaktikk
Over Sicilia er aV 6/1 slik art, at den kan betraktes soa umaddelbart forspill til
invasjonen. More onn on flyeksnert betegner bombingens nåvæwende faso som epptak-
ten til knock-out proseesen. Fienden har gjort energiske forsök på å redusore tel.-
poet og bryte spiseen av angrepene ved at sterfl jagerflyforsvar. Metoden er kost-
bar og dbmt til å mislykkes, uansett hvor store jagerflyflåter Tyskland sendor
sydover. Det har uten tvil foregått stcre konsentrasjoner og omgrupperinger-av de
alliertes styrker til sjös og til lands i Middolhavote Dot er mulig at disse
grupporinger enna kan ta noen tid, Tidspunktet for angrepet mot Uiddellavskysten
testesnes av to faktorefa Gjenromfbringen av det strategiska bomberogram og
landstridskreftenes omgrupperinger,

Ifölge Daily Mail har hombingea på Sic;lia resultert i akutt vannmagel oga
det ventes v ,rnr asjonering. Hele den nannligo befolknirgen er opptatt med be-
festningsarbeider, mineutlegning  pa  veiene etc. Overalt holdes det mbter for å
styrke krigsmoralen. Et sitat fru Popoli di Roma vil vise tonon: "Italias byer
inå bli festninger son må stornes. Hvert hus skal bli en festning. Alle skal hjel-
pe til ved kanonen ellep med kniven." Fascisman forbereder altså partisan- og
franktirbrkrig.
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Overfor de kommende allierto opnrasjoner mot "Festung EUrop," gir de en-

golskG militærsakkyndige eversiktar over hele krigssitaasjonen. De alliertes
stbrst•minus er Russlands blodtap og den russiske befolknings bkarla behov for
levnetsmidler. Den russiske industribefolkningpn får praktisk talt ikke sukker

. bg fattstoffer. Sykdommer, hby dbdelighet og minsket arbeidsoffektivitet reduso-
rer Russlands krigspoteåsial, Antydningsvis leggas dat til: Hvis nå bare Svarte-
havet var apent, så skelle Russlands tilfbrselsproblom våre List.

Men Tysklands debetside er langt större ean Russlands. 4,25o.000 mann i
döde og sårede bet-fr at Reichdohr lider uv perniciös anomi, og en arelatning
til i stil ned den Ludendorffs nyeaskrevne åraklasser fikk i 1918, bör være til-
strekkelig. Luftwaffes sykdom cr av alvarlia, organisk art, for blomsten av dens


