
CTOPY

Sammendrag av nyhetene 6 og 7 juli

RUSSL,ND:  
Mandag gikk tyskerne til offensiv på fronten Kurek Orel Bjelgorod,
Angrepet ble innledet med et soldeemt bbmhordement, Russerne lot de tyske
tanks passere for så å sette inn en morderisk kryssild mot infanteriet,
Tyskerne falt i tusenvis eg infanteriet griet ikke A fölge opp etter de
tyske tanks, således at disse ble latt i stikken: Le ble utslettet en for
en. En regner st tyskerne har.tapt 1 oco tenke, 300 fly og tusenvis av
soldater på to dagers kamp, Ved Kurek - Ored hadde tysksrne ingen fram-
gsng, men i området ved Ejelgorod rykket de fram og besatse tc, landsbyer,
Den. siste.russiske melding -gåd ut på sM stillingen er delvis gjenopprettet,
Tyskernes.håp em å overrumple aot iusiake forsvar er l art fal.t i fisk - og
resultatet står ikke d forhold til tapese,

. .
MIDDELHVET:  
Det meldes om nye voldsomme bembardementer på Sicilia og Sardinia. Marsala,
COmdpoogerbini;og Licata er angrepet eg likekdes flyplassene ved Eiskaia?,
Tråpani og Midoe ILkeledes er.ferPetssfikken hemmet ved stedige dag-- og'
nattengrep. 17,allieile fly st=ivfle Y35 fientliga maskiner er skutt
ned.. 50 flygeride festningcr rigrep s går (C/7) Gerbind flyplass, Rient-
lige jsgerily-gjorde eterk-sststsnd, Alle de flygende festninger vendte
tilbake<

JBTEN:.

r2irsdu; ule meLdt fra det amerikensks mar_ depastement at et stdrre sjG-
alag vax undea utvdkling utanfor Kula-hukta, nord fer Pord Georgia, De
siste.meldinger går ut på at japanerne has tapt 6 krvssere og at 4 andre
er skadet, mens amerikanerne cropgds å ha tapt I krys-ser, Amorikanske fly
har-Lde Siste'dager angrepet på begse sider av Kulasbukta, Amelikanske
stirker har gjort landgeng på Vangunno-åya og drsvet garnisunen på flukt.
Utenfor Guadalcansr,har allseXte fly senket et jasansk f9reyningsskip,

..W1RONTEN
Britiske fly har drevet omfattende mdneutdegging e fientldge farvannS
Kansdiske flygere har angreoet jernbanemål I nord J'renkrike og Pederland,

LITT AV EVIRT

Det er erklært beleiringstilstand i Hellas på srunu av de mange streiker
og Uroligheter som har funnet sted, Det meldes om to nye vellykkete an-
grep mot tyske u-båter, Ett i Middelhavet sg ett i. Atlanterhavet,
2 nazistiske organisasjoner er cppldst i Schs;ePtz, -
5 nye provinsguvernörer er avsk'sdiget i itale-
I tillegget 777 et grammofonopptak av Hans kengelige Höyhet Kronordus

besök ved en norsk haevavdeling i .3kottland, -
Xong Haakon har kondolert den polske regjering med taoet av Sikorski,,
kirkedepartementet 2 Oslo driver ved njala 2V etatspolitiet undersökelser
av presteneS hus og eiendelero Rreeter er til og rned blitt kroppsvisiterte
Presten Adi Hauge er arrestert og donprost Kobre har fått sin eiendom be-
slaglagt,
Det later til å være visse vansker med den tyske tankproduksjon, Iddet,
siste angrep fRussland er således benyttet tanks av fransk kånstruksjen
og mSnster.
Von Fadkenhorst her sett seg nödSeget til å appellsre td1 de tyske soldaters
noe andösne krigsmcital. Oppropet(plskstene) lvder i oversettelsd
?tyeke soldat Den skammelige.dkning av de hvor mannskap Og
sogaroffiSerer stillet under min hommando har unndratt seg Sin verneplikt
ved å gå åVer på svensk område, gir megsforendedning til å oppellere ts1
ures- og pliktfålelsen hcs alle tyske militsexpersoner d Usrge," - Viders
sekleger han seg over den svenske regjerings holdning sem her fragått Ce
hittil gjeldende evtaler under påberopelss av folkeretten og yder asylrett
til tyske militaxsersoner, selv når de everekerider_grensen i uniform,

uttaLte nan nap om at senne urorz.dsridge,hår?nsug den evenshe
fegjerings side Okke vil bety ncen friszeise zds a sega den skammeldge
torbrytelse som hezer faneflnkt,



VICTOPY

Nyhetene 8 juli  1943.

RUSSLAED:  
I de  3  siste dager har tyskerne mistet  30 000  mann, 1  5oo  tanks og over
600 fly under kampene ved Orel - Kursk-avsnittet. På Bjelgorod-fronten
har tyskerne delvis hett litt framgang, og fikk drevet en kile inn i de .
russiske stillinger, men denne ble hurtig jevnet ut. Dette angrep kostet
imidlertid tyskerne store tap. I går gikk Luftwaffe til angrep i grupper
på opptil 200 fly, men de ble mbtt av lundrede-vis av russiske  jagere.
Tyskerne har satt i gang denne offensiv med store styrker av tanks, in-
fanteri og fly. Det er i alt satt inn  30  divisjoner som består av  15
pansordivisjoner, 1 motorisert-  os  14 infanteridivisjoner. Krigeker-
respondentene er enige om et tyskerne hadde regnet med et hurtig gjennom-
brudd med overveldende styrker, men dette har fullstendig strandet i förstc
eingang, Russerne undervurderer imidlertid ikke de tyske styrker, da disse
er overmåde sterke. På grunn av at tyskerne har hatt så lite hell mcd
seg de 3 fårste dager roper dc nå, over scg at det cr Den Rbde Arme  som bc-
gynte å gå til angrep, En militar medarbeider röber at mangelen på selv-
tilliti nervösitet og forlairring pregcr den tyske haTledelse,  og  at dettc
må legges til vesentlig grunn for dc enorme tap. Tyskerne har endog eatt
inn i kampene - ikke mindre enn  3/4  av alle panserstyrker i Fussland,

AIDDL1F-:VET:  

De alliertc angrep mot Sicilia fortsatte i går og natt til i går. Skjönt
jagerflymotstanden ikke var stor, ble lO fly skutt ned mot tap av 5 egne
flyplassen cr for 19gang angrcpct. Likeledes 5 andre flyslassr
på Sicilia og Serdinia, italia står nå overfor bcnsin- og oljevanskelig;-
heter. I Iivorno er således raffineriene tidelagt veJ  bombing, og oljc fra
Romania er vanskelig å få, transportert. I Toronto er  3  sivile administrp-
sjonesjefer aveatt. Det er uro i den italienske flåtc, bl. a. cr det fere-
tett arrestasjoner i Brindisa? og Spezia, hvor italienske gaster nektet å
gå ombord i båtene og ferlangte at de tyske offiserer skuldc fjernes.

OSTEN:

I ved Salemon-dyenc i Kula-bukta har de japanske flåtestyrker lidd
et avgjort nederlag. Japanerne har mistet 9 krigsskip, amerikanerne 1
lett krysser qIclena".
Allierte tropper har gått i land på 2 steder på NeW Georgia. Det melles
om ny framgang på nordsiden av New Guinea,

LITT AV HVEPT:
her greske geriljatropper angre

som bestod av 150 mann og 63 lestebiler0
tatt til fange, Mengder av matcriell og
nender, uten egne tapo
I Jugoslavia har friskarer rettet knusen
Angriperne forsvant i Nö os 30 retning c
storc tap.
-Tyskerne cr nervasc for de belgiske poli
Tyskerne.flytter unna alt utstyr som kan
seg en erkjennelse av at det er tapt for
store anstrengelser for å. få flyttet mes
Irnnkrike  og  Belgia, På den måten komme

2/3  av sentrum i Dasseldorf er utslettet
Den greske arbeidsminister og politisjef
tilbnke,

•••

pet tyske motoriserte kolonner,
37 tyskere falt og  78  mann ble

utstyr falt i geriljatroppencs

de slag mot 3 tyske kolonacr,
tter först å ha påfbrt fienden

tistyrker og 120 mann er arrestert,
rarcs fra Ruhr. Dct er i og  for
dem. Tyskerne gjör istedenfor

teparten av sin stålproduksjon, til
r den ennå nærmere Storbritani,n..

og 42 fabrikker er sterkt skeeleto
som begge er nazister er trått


