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SDFRO=Li. Den gigantiske invaajonsoperasjon på Sicilia ble utfört av en
invasjonsflåte  pk  over  2.000  fartöyer av alle slag, foruten et stort antall
krigsskip og forsyningsskip. Landgangen ble dekket av over  1.c.00  britiske,
anerikanske og canadiske fly. Det all. flyvåpen er i stadig aksjon og synes å
ha tildelt aksens flyvåpen et nesten dädbringende knock-out slag.

I dagens kommunike meldes det at en rekke byer og flyplassor på det syd-
östlige Sicilla er erobret: SyrecUse, Avola, Nento, Rasolini, Pachino, Ispice4
Pozzello, Scoglitti, Gola og Licate. I London påpeker man at med erobringen av
Syracuse, Licata og de andre mindre byer, er de allierte nå i besiddelse av
alle de viktigsto havner og flyplasser på den sydöstlige del av öya. Landingen
av tropper og forsyninger fortsetter ettGr ulnnen på alle punkter. De ellierte
landtropper her fertnatt god fremgang i 15pot av mandagen. To fiondtlige mot-
angrep med tanks er slått tilbake, og dot er tatt Over 4.0oo fanger. Det blir
senere meldt et tyskerne vnaler tropper for å forsterke forsvaret av invasjons-
området. Det bie rettet et kraftig motengrep ved Gela, hvor det ble satt inn
45 tanks Moldinger fra fronten tyder på at bofolkningen i de erobrede byer
har inntatt en meget vennligsinnet holdning overfor de al/ierte.

Syracusa ble erobret av britiske tropper lördag kveld kl. 21, d.v.s. 18
tlmer etter den förste landsetningen. Aaliert infanteri rykker nå inn over Oya
fre Syrecusa langs hovedj_ernbenen fra dst til vest, og det blir meldt mandag
kveld at de har nådd fram til Floridia, 16 km. fra kysten. gandagens luftkrigs-
kommunike molder at de fiendtlige tropper sdndag var utsatt for en voldsom
luftkrig. Dagen var preget ev de allierte jagorbombeflys virksomhet. 45 akse-

. fly ble skutt ned, 9 -111erte fly savnes. Flyangrepene er ogsk utstrakt til
det italienske fastland. Flyplessene ved Peggio di Calabria, Tibo Valentia og
to andre flyplasser i Syd-Italia ble angrepet.

VESTFROETEN. Britiske fly gjorde natt til löldag et maget kraftig angren
mot den midtre -delen av Ruhr området. Hovedmdlet var Gelsenkirohen, eom ble
angrepet for 44. gang. le britiske fly savnes. - Storo formasjoner av allierte

flY her angren et flYPlesser ved ihnpert1112-4.9F.SW.-  QM^V,»
OSTYROUrrYskernes offensiv- gårr ideg inn 1  sin  annea uke. re voldsomme

sleg på bakken og i luftend löpet av den fdrsto uke har prektisk talt ikke
bragt tyskerne noon territorlal vinninn. Selv Kursk, som var dores fdrste mål,

er fremieles langt utenfor dares rekkevidde.
I Bjelgorod-avsnittet på den sydlige flöy har nye tyske forsdk på å utvide

den tyske kilen slått feil. Tyske tank- og infanteriangrep som ble gjort sam-
tidig på flere punkter etter en sterk forutgående artilleriild, blo slått til-

_bake. I et av disse angrep satte tys'kerne inn over loo tanks. 34 av dem ble
5dolagt, og resten trakk seg tilbake. Russ. bombefly angrep nett til s5ndag

jernbanestasjonen i Djelgerod uten tap. Mange ildebranner ble satt å geng.
Ifl. de siste meldinger har tyskerne kestet inn nyo tenkastyrker, og et nytt
tankslag er i ferd med d utviklo seg,

I Orel-Kursk avsrittet på den nordlige flöy satte tyskerne inn 400 tanks
ag store mengder  innbanteri i et forsök på å slå en bresje i det russ. forsver.
Söndag kveld ver tyskerne drevet tilbake til eIno opprinnelige stillinger, og
2.000  tyske fulne ld igjen på s/agmarken. ,

Tyskerne her hittil tapt over 2.6o0 tanks og 1.loo fly under sin offensly.
Eingnekva-telegnam sUndeg melder at de tc_; utgjör mirLst /.5,c,oa • man, og
botydelig flere såred.c.

DET F.TFR/E  ÖSTEN.  De all, styrker på Ny Georgia har konsolidert sine
stillinger rundt Munda, som nu er praktisk talt omringet. Munda blir bombet
.både fra luften og sjdon. I Eurma foretok det britiske flyvåpen angrep mot
bye Akyab.På Burme-Yunnan grensen slo kinesiske styrker tilbake et jepansk
angrop og tilföyet fienden store tap. Den stdrste formasjon av amerikenske
liberator-bombefly som noensinne har starteVipå tokt fra China, har angrepet
en japansk havneby i Indo-China. De senket et forsyningsskip på  8.000  tonn
o skadet et annet skip.
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Invasjone:harbegynk. Don annen frodt os slaget ent Europa er et faktum.
FloLkron 3 lirdog moreed, som altså var Timou ster T i Middelhavet, innledet
allierte styrkor, noberstbttet- av- sterke -tvde1inger av fly og flåtestridskref-
ter, en 1ands-t4gningsoperesjon. på Sindlido sydkyst. Dorut for landetigningen
gikk 168 tinors  2,c_ctricrih-oz:E:ende eg lainsynskaa bembing flybaser og stöttepunk-
ter på dys. Pr:_k_ke,flever  i-en  ble satt ned et reffditor . angrop, utfibrt av arneri-
kahske Liboraborfly fredag aften noen timor fer idvasjonen begynte mot aksens
novedkvarter  pa  Sicilia. Meldingon.lyder:  Itkkoons hovedkvartor i hotell Santo

• DoMcnice i Toormira ble fulLståndig jevnot mod jorden. Telefonsentralon like
norheten ble utelettet. Dotto angrep .bragte den nendblige overkommando på Sici-

Lia i fo-rvirring og berSvot den forbindolser av don otorste betydning i de kri-
--- -.fdske timer liko f5r og i lbpot E2i de, forste staddsr av invasjonen. 9  1 Jon-stop

bon,lpdneen rettet seg særlig met flyplassano, og dat var betrsktelig motstand fra
:aksens jagerfly. 21.1ger-kringkesterensier ot do stupto Lj3. nom snerreilden fra
• -.5ine 'egne luftvornkåmonor for  å .korame de elliertt bombefly på skuddhold.
' • 21...LLSITFUPIOct Brit, og amerikonske troppor gikk i land med glidefly
på Sioilia sont .freing kveld, för de förrte landissoparosioner fant sted. Like
etter disse fbrtte tropper korn. det .fellskjeridersemer„ De kom til Sicilia k.1.23
fredag- og stornet sine måt . Dett e argretet nod 2r. t,r-::.nsDu-21;E:rte tropper opp-
- nådde sin hensikt attcr helt ubetydelise tep.

OFFISIP ts, IMS.TOMEELDIM. Den förste offisielle melding ble gitt k1.6
. lördag niodvn i et kom. 'fra de all.s h.k. i Dord-Afrika, der det heter: "All.

styrker under. :;31.1":;;C:L Elsen.howerskommando begynte landgartssoperosjener på Siei-
norges, Allierto flyorceep gi14: forut for landstigningen Allierte

• : fatestyrkor understbttet landgongstroppene og bombarderte kystforsvaret under
abgrepet". Roma-kringkasteren'neldte angyseat YI. 1 1Srdag ofterrrlddag.

TIROPPEK121  Sal2ft1T211 ^11,. Det or opplyst st ds forste brohoder på Sicilia
ble dannet pa on -strekning av 16o lan„ og at  dotte  forogikk uten tap av et ene-

---ste av de ca. 2.eoo skip son deltok. Mo-redkvar-Ge---iT  kom. sördag moldto at nyo
tropper med kjSret3yer, bensin,. forsyninger onnot nt,:tyr blo lsndsatt hole
lördag under beskyttelse av de'alliorte mardnestyrker. Fly fro Nord-kfrika fort-

satte å apille en viktig rolle. De ga de ellierte styrker som eikk i land god
dekning 'på stranden, og anerob flyplasser , j err.tonor og troppesam1inger
inne 1 landet. krogret.ens ble ogt så utstrokt til det its1orske fastland fer
hindre fly derfro i å gripe inn Sörviagons kom. fastslår til slutt ganske icort
at "dperas.knene fortsetter etter planon. Dot ble sjort god fremgang, og frem-
Stötot fortsetter".

DE kiLL=1S OPPGATDM flfltre modarbeidere sier om den oppgave de allierte_
tropper står everfor: Landdistrildene på Sioilia ar et meget vanskelig terreng å
slåss i .Desteparten at Uya er full av Tjall me,d or_fjeldrygg som strekker seg
fra vulkanen Etna rett vestover langs nordkysten. Sönnonfor donne er det et
fjellplotå som.skrånor ned not sydkysten. Disse noturlige forevarsverker er blitt
utbygget rned sterke befestninger langs bsf-, syd- og yestkysten. Bortsett fre
flotlandot på syåkyston eg slotten .randt Gatania, på östkysten byr Sicilia små
nuligheter for krigsförsel aded tanks. I London e-- det ingen soln regnor mod at
det dr en lettvint sak  å  erobre Sicili.a.  (5,ya  har hott god tid på seg til å sette
sitt forsvar i stand., og det er mange tropper på  oyå. r'et  or  temmelig wer

Soo.000  italionska tropper,og tyske styrker, som sannsynligvis utgjör ca.loo.000
mnrod.
•'• Do ollierte fortsetter sids vollykte landingsoperasjoner.

Dot er ennå inke kommet til noe ot5rre  slrtg mod aksens garrnsoner, men en ting
er sikkert: Ds olkik_erte harlandot og nye tropaer gar fremdeles i land. Det
vanskeligste og farligste stadium i alle amfibisko oneresjoner, det byeblikk da
troppone gar t land, og kjember for å oppnå fotfeste, det stadipae or over.

På Malte. i Egypt og i RussLand hiar nyneten oia de alliertes invesjon på
Sicilin vakt voldsom begeistring, og det or gitt losge invosjonsmeldinger.

OBSORVER St:RIVEIR: "Den time or na kondot, som det britiske folk har arbeidet
ag lidt for siden Dtrikergue. Vi vior oss igjon til den store sak, sera vi knyt-
tet var skjebne til da det èà mörkestrut."


