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Tyskerne stoppei—T,flifen i Oslo pa
Httlers otste fødseledag, Vi benytter
snmme rorm  for  "sayldest,men frivillig.
På. vAr Kong es fdaselsdag, tirsdas 3.
eugust,mh ingen benytte trikken mellom
kl  o3ol 12. Undt.tt er forstadsbanene.

efronten.
"-Of.Wflar med symr tyngde utVidet

sine angrep, og bor gått over til ofen
siyen frs Orel til vest for Voroshi
lossgrad i Donetsemredet. I sør har de
g?bt over øvre Donets og Miuselvenpog
brutt Ejennem de tyske stillinger og
irsmgangen fortsetter, Likeså i Bjel-
gorodområde. De hårdeste kemper fore-
ar ved Orelf=springet hvor 3 rms-

Siske kolonner trenger seg fram mot
hyesh, I  syJ  (syd for Orel) er Maloar-
knangelsk pa jernebapen Orel -Rursk
esg'orot, Nord for Grel er Mrtsensk og
Polknov erobret, eg jernetenen Orel -
Dryansk er avskåretn arels eentrum er
nu- tnnen rekkeyieden til de russiske
ka=er, I d. stste dages hArde kam-
per i dette svsnitt her tyskerne mis-
tet 5o  000  mann, 1loo tanks og 1600
1,,mnmner.  S000  tyskere er tatt til fan-
ge, å demme oop for den rnssiske
frnmgeng: som hyor e.ag utgjør lo-15
km, kester tyskerne ann aye uti-md-se
tropter MPC'i nye våpen,men det viser

st krotrettheten gjdr seg gjel-
l-hds, ,g siamm tyske soldater nekter

„em's), dentm "Stalingradkamp" til
t stste, Pengsleno i Dryansk er
lo ay eliks soldater som nekter å

d'.er Ditler, Vi vil mi,nne
ots Vi tt.s SkCe til det tyske folk 21,
mtga 5-m-isen på østfronten er
dettatteevt ivnrvunnet,fronten er sta-
bilifsors, og forholdsregier innledet,
.so: skal sikrs de kemrende mhneders

Eteer oppEaver i. forskjel-
-v  Tordtt Polk sjttar So

mdflieb(r rusaere som politisr-e fang-
?r, la mill. er drept eiler tett til
fange av tyskorne og 7u mdlltoner bor

de besatte landomrder. HveM slhs
da tvskerne mit ? 4's mille barnlol-
s-ecer
Sif.dan 5, juli sng tmiskerfa hatt enDine

flere nvndrede tusen mann: mel1om
).--4cono tanks o:s.vn og idag er de ikke
tsgsnd til å stanse den stretrm Ev rus-
ols.ce solaater. kanoner og tsnks som
kemmer vestnver unner ropet: Mot Rar-
ltn, mot Berlin, V

t,
c

uli 1943 3,årgsng.'
'Under en over egen, suveren-Eilituir
ledelse, overtreffer den allierte f:
geng på Cisilia enhver forventning,
I vårt ekstranommer den 19,ds. med-

delte vi som siste nytt at 1/3 del
øye var besatt. Idag er 2/3 dele be-
satt0  in  amerikanske arme under genc
rol Patton har i vest brutt ned all
motstand og er rykket frem så fort s
ulig, og har erobret over 2o vikti

byer, deriplandt Sciaocael-Menti og
Casetivetrano på sydkysten, Marsala
og Trapani på vestkysten oE Polermo
på Nordkysten. Denued er marsen tve
over øya fullført. Lenger øst etøter
kanadiske tropper fram under sterk
motstand av S.tyske panserdivisjon s
trekker seg mot nordøst og mot Etns.
Den viktisne byr og kommunikasjons-

sentra, Enna, com tyskerne for noen
ge siden karrakteriserte som meget
sterkt befestet, er erobret, Tyskern
skrev videre for noon dage siden,- at
de virkelige hårde kamper kom til å
3tå  om denne by, Jo, kampene var nnk:
hårde, men ingen motstand kunne stan
se de allierte tropper. Mot vest på-
gar framdeles kampene om Cstanien De]
Boarme kjemper seg sakte og sikkert
fram, effektivt støttet av flåtge og

motorisert, men tyskerne tok :dreder:
kjøretøyene, cg stakk R7 mot nerd-

kerne. Når tyske fanger føres ned ti.

Men onhver tanke om A stanse *e

ningen er fientlig stemt, over for ty:

gang en stor omghende bevege1sc,

heten i lurten Er som 1 - lo i de sl'

tropper er stadig synkenee, Det mol&
om mytteri b1, itelienske sol*ater s

har tyske offieerer, og

visjoner som måtte strekke vhpen ove]
for 7.amerikanske arme, var egontlig

de som fritt på Sisilia for sksen,
det ser ut som om tyskerne trekker ,s(

lere et forsvar mellem Etna eg havet,

i

fange med hele sin steb, En  av  de di.

lagte ninefelter. Igår ble Ramaca i
utkanten av Cataniasletten erobret,

ertes favør, og knmomoralen i aksens

stranden, piper italieneren av dem-
enna en ttalj.ensk general er tatt ti.

er jo dødsdømt  pe  forhand, Overlegen.

ot nord-øst og vil vel forsøke å esLA

Det er altsh nu bare et mindre omr.

sen er nu snart uten flybaser



.. 1
p& Sieilia,  og  har  for  flere dage si- Festung Eurat,a, Mens denne festningden trukket tilbake sitt bombefly til
fsprakk ved første angrep, har Hitlerestlandet, Den britiske flåte har  
bombardert Catania og andre mål på nu fattden 2 fronts krig som han he-

le tiden her fryktet, ja vi kan nu sikysten, uten å bli angrepet av fien-
3 fronts krig, Nemlig Russlanvest-dens flye Men tross at trorpene er
Zuropa og Italia, Og dertil blar detuten flYbeskyttelse, forsterker dog
mer pg mer uroligheter av frihetskjem-aksen se:ne styrker på Sisilia, anta-
hnerne i Jugoslovakidt og Hellas. Tys-. gelig. for å dra avgjørelsen ut så lew

ge som mnliga kerne var for en stund siden tvunget
Det Italienske fastland er hefler til å sette inn store styrker not dis-
ikke uberørt av krigen. Mens HitTer sel men møtte slik organisert motstand,
og Musolini holdt sitt-13, mete. den- at hele divisjoner ble revet opp. Tys-

_ ___ , kerne nar nu atlovet en belønnang pane gang  1  en minere by i nord-luelaa,
bombet 5oo amerikanske  fly  Roma, og, loo oco mark til den som fanger eller
slapp i løpet'av 2?-5- time ned 7()) tonn dreper frihetsføreren Tito, Og stadig

nnitbomber. Kun 1 av Romas 4oc kirker iøper-meldinger om vellykkede ak-
ble rammete BomberdeMentet overskYta -sjoner av frihetskjemperne og om ny
get helt nevnte møte. Intet kommuni- tilsluttninger til dem. Vi ken vel sit
ke, ingen løfter eller fersikringer

at disse tapre forkjempere for fribe-

om hjelp og vennskap ble kuengjort . ten danner en 4,front, og ikke den minst
fra møtet,  og  det italienske folk ble farlage.

Fra Hitiers vasalstater meldes at detikke særlig trøstet-av møtet. Desto -
mere ble det sagt  av  italienerne om budskap Churchill og Roosevelt sendte

til Italia,  ba=r vakt berrettiget opp-bombingen av Roma, Fasistene raser
sikt bl, disse. Samtlige vasalstaterog befolkninaen dembdonstrerer for fr
forstår derav med all ønskelig tydelig-og i hEaren og flåten er det arolighe-'f,, net. Eve de har å vente.  Også  de måter. Og Hitler er ikke istand til-
forandre sine styrer, og åpent ta av-sende noe hjelp. Nu kan jo Musolini

anmode Hitler om å få lov ti"; å varre
stand fre nasismen, eller  gå  til grun-

med a bombe London, ne med Tyskaand.
Det knaker i aksen. av V  v

v  V  V. Atlanterhavs-slraatr
Ved siden av Romar er Nacoii blitt, , Siden felttot i Africa begynte
kraftig bombet, og den brifiske flå*e for 8 maneder siCen, har Ameraka uava

brutt sendt trapper cver Atianterhavet,har bombardert den italterske havne-
by' Crotone ved sydenden CIV  2aranto- uten tap av en eneste mann.

v V vbukta. Britiske oo' amerikanske fly
angriper hver dag veier, jenabaner ar aa-.5.3=ca,-...-aat,
havner i Italia, og de møter 3v^r alg, nord
liten motstand. Sjefer for cen o. 5:14r nå furt  tilbsketog langs linjenlienske divisjon, med sete i Rorra nar Kursk-Djelgorod, Overgangen til rusaiskutstedt proklamasjon til befolkningen Fof enst a betyr vendepunktet i krigen imed forholdsregler i tilfefle en alli'05t, AMerikaaske  .-_:g britiske fly del-ertinlasjone: . tar i de voldsomme russiske flyangrep,Mange akseskip er senket t ukens
lop, og den italicnske flåte er frem- paierm 3  sor, ta. okupert 22/743 kl0
deles ikke A se, lo er biaardsaaden  pa  Sisilia.  400  oeo

. inntyggere, havn til skip på 12  000
gisten tonn, Kontra-admiral Leonardi i Augus-I 3e siste 14 dcge har enerikanake ta er  tc:Itt  tii.fange. Dan 26.itslienskefly og flåte senket 2o lapanske krigs+3 tvisjan har overgitt seg.Det sist- app-skip og 3 transportskip Således ble i la c..tc.f,ngeantall var 4o oco, :Ren nu1 krysser og 3 destroyere senket i Vel-  Jkan ,n rh ut fra at tallet er mer ennlabukten i Salmongruppen-. De all2er- fordoblet_ Ft:14 eage ble det kestette luftangrcp er i den siste tid bc- 3.1.30  torla bomber over Sisilia og 5o  000tydalis utvidet og det lengat, bort- tonn skip senket,
liggende mål har veant Soerabaja på N.B, Det allierte lyftvåpens angrepJava samt Selebee. Fettes nn hovedsakelig mot Sardinia,0-.:1kampene til lands er intet saa:- 17 fientlige maskiner ble skutt ned
lig å meddele. De forløper tilfreds- aver øya idag.
atallende. Da  samme forhala hva.  ai_ga  Alt organisert forsvar av Sisilia erten angår gjør seg gjellende bade a knust, og det 1 løpet av 14,dage.Det
ost oa 7e3t,De allieate er overiegnee v er beilverket a Hitlers Festung.v V 7 11  V v


