
•

..
. ,.

J ~ S $ I N - TID END E. • J ~ S SIN G - TID END E.
25.Juli. - 194). 3.August. - 1943.

}:,GiflY}..T. Jrr CILIA.2 Aug. bl dt d t t" te raffl.'narl.' for fly--..__ .._-- ". -FnA-D~=!L~!~R!~§_!!QY~.DKVf:ET~R,mel- an e s ors -
~~~3~5 ~S~_ELYy~NDE EE~~NIN~~R sprongt bort pA og 1 ble sa s-at-den hr. • arme har satt l.gang benzin i Europa og det eneste i Romanir

•.Jlg!"S fl j ~Ltr h~RO!A Sy<i :ror Porsgrund flere andre skip ble skadet. In en f eneral-offensiv p& Sicilia pA en ble odelagt og satt ibrann. Angrepet"
or; d':3n tysl\c ubrltstas,ion i. 'rrondheim. savnes. Angrepene pA det i talien3ke 0 km. bred front mot fiendens hoved- ble foretatt fra 20 til 150 meters hoy·

Vo. 2eroya ble ·oruisk LJttmctal- ~a~tland og ~a,de'2 b~er aksen har orsvarslinje. Dette kommer like etter de hvilket er en usedvanlig lav hoyde
fnbri'~l', som tilhorer A.G.Farbenindu- 1.SJen,pA Sicl.l1.a,ne~l~g essina og t eeneral Montgomery entEJ ut en dags fo~ sA store fly. Luftverhilden var

'~:r.i.. 'uOlnbe·~ og, fotos viser ~t hele catan::~, fortsatte l.g,lr fra 1u!ten o. efaling til sine tropper, hvori han kraftig og de motte store svermer av
d8r.. ...,tore f..t,,?rlkk ble hel t o~elagt. ~r~ sJoen. ,[an regner med at flend~n l.a. sa: Vi skal kaste fienden ut av jagerfly, ogsA pA hjemveien. ~O amk •

I T on hel.m ble ble dot tyske ubAt lkke far evakuert noen tropper av be- icilia I Catania-omrAdet har den 8. fly ble skutt ned over malomrudet og
ve~ft bom~Jt og fikk flere fulltref- tydning fra Sicilia, da de allicrte (. g de c~nadiske tropper slatt despe- flere er ikke kommet tilbake til sine
f~rJ pd reparsjonsverftet,dokkene, fullstendig herrer i luftefl og tilsji; ate tyske motangrep tilbake og ryk- ~aser. r~inst 51 fientlige jagerfly b~.
fo:r,S','.i.lingqkaiene og olj~ta~kene som Vatiko.nets rad; 0 Ut;:m(:~tOl'te i'5:~r ex fram i f jellene. Pa den nordlige skutt ned.
kOTll ~br3nn. Flyene korn 1. bolger oB da kve~l at P~~on haJ~e c:e!lv .i:loon prot J,., el av oye, har amk. styrker erobret MgSKVA.2.AUG. v v v
(J.(;!1 slstE:. to1::;e korn over malomrAdet skr1.vt,lse tll pr8fll.jent Roosevelt, 01 kC!ens hovedbollverk pA den hoyre fla:- '- -XAmENE-VED ORIEL FORTS. med stor
Vbl' !"oyken u. t.y] 'k at flyene tok med le1' t i11' J..l; rh~n aLk.. so~)damann i Vat k~ st. Stefano ved kysten og Mistret volasomnet:-Den-seneate -russisko meldi!

c-, bombenu tiJ..toke. istedenfor A kanet. PCl'ie.i. flar huller ~] kc uttalt sa' 11 km. lenger syd dessuten 12 gAr ut p~ at russ. har brutt jennom
lras~~ dem.. pii m~~~.. mot o~bi~..)8n av . ilitro~o mJ1 I i ROI!lR, y~r til. I Histretta'·ble det tatt den 2 tyske forsvarslinje vedoOriel p&
. r~ Heroya m0~Go.~an ~lten motstand men tv rt~mot uttalte s~n ~orbaus81sc 0.000 fanger, over halvparten var tys en 25 km. bred front S/O for byen. s7V
l~~u1t~n, men ~A.hJemvelc~ fr~ Trond- at b re en nv Romas 4000 klrker ble,scere. Framrykkningen foreg~r over hele fOT Oriel har russ. utflankert de t~s-

: ...M lGotte feC!tn~n§t3ne.end~l Jagerfly det under a~ rep~t, s?m han personllg ronten. ,oke fc '3var' punkter her. ord for Or,A.cl.
r{ av deli ble SfU~u ned,1 ~ly savnes. sa fra en hoyde l Vat~k~nbyen. De fa~ De allicTte fIyv&pen rettet ~gAr et har russ. j.gnr rykket ytterligere ~~hm

Det var de~ f0rs~e besok av amk. ske p&stander sente nazlstene og fazl raftig angrep mot _APOLI. hvor hoved- fra 6 til 10 ]'m. og be ridd ~a. 100
flyvendo festn.Lnoor l Norge. tene ut samme kvelden som angrepet tasjonen i l1!lvneomn~.dot ble ~ullsten- tett bebodde strok til, raporteres det
SICI1JA. v v v hadde foregatt. , 'io odela6 t o~ }18vneomr~det flkk stor ikvell. IgAr ble 77 tyske tanks og 119
~----:- ~ . ,Det meldes fra Ankara at Mussolinl skade. FIYr183~er. i Dtkantcn av byen fl odelagt pa bstfronten. I Donetz er

D!: _~~~_KOT~UNlKE._FRA det ~lllerte ..skal ha forlangt under m" tet med Hitl Ie likeled J~ bombet. Angrepen~ ble n ~ t ske angrep mot de russ. brohode:r
~~VGd 7~rter,~older, at amerlkanske ~ fa trekke sine,tropper fra ?~kan. 00sa fortsatt mot tyske sti~li~ger og v~d Mluselva blitt kastet tilbake med
styrk r har l.nntatt TRAPANI pA ve~t- men dctte var blltt nektet av Hltler de havner pa Sicilia, som flenaen ennA store tap for tyskerne meldes det.
l:YG ~n og TERMINI pA ~ordkysten. lst- med den be rundelse, at de trenges pAr der over. Det meldes idag at Djerbi- 2 tyske generaler til er faIt pA
lor ~alermo. I Trapan~ ble d?t tatt Balkan. ni flyplasser som ligger i en cirkel Cstfronten. 1 fientli

o
trsp.skip p~

veldl,,)~ mengder av krlgsma~rl.ell og ~ST-rRONTEN v v v rundt Catania, er nil pii britiske hen- 17.000 tonn er senket i ()starsjoen og
forsyn~nger av aIle slag lnntet var ---"-~'-;-"'T?:.· del' .o.",t,. , Jl. h d I k' sanket i Svartehavet
odela~t og det ble tatt ~ange fanger., ~_~~_u~~~B~~~f!~g utsent av Stalin 'Den brit~ske fl&te hal' p~~ ~g~r et an e ss l.p er

I Tel'mini ble ogsa masser av ut- l.gar, ble det kundgJo::--t at den t~sk~ 0 bombarde:t V~bo-Tal;Ilzia pA v~stkysten av rUBS. fly. v v v
styr ta-tt, heller ikke her var noen fensl~ som ble satt ,lgang d. 5 ~ U~l ~n bro IItt lenger .I.'T?rd og Cqtrones LONDON 2 .AU~.
tin odolagt og i talienerne overga ved l?Jel.:>orod ag Or~el, . nA er t~l~n- havn i Tarant~bllkta l Syd-~~alia. ---BR!~P~~ F!:Y ~NG~P_!G!~ en tysk

f J8 med godt humor. tet9Jort for.gAtt. Stal~n opplyste om Demor-strasJ~ner og strel.ker forts. konvoy uten~or <ien netterlandske ky~ •
:!Jet er ennh. store styrl er i den at l c,1;tte t dsrum var ov~r 70.000 over, hele Ite:-ll.a. Hundretusender a~ 1 forsyningsskip ble senket og 3' eO. or·

vestre del av oya som na er holt av- tysle o~ v~.s~~ltroppcr blltt drep,290 beldere re~ser ~ort m~ sine famlI~ teskip ble sterkt skadet.
sJrJ\ret fra tilforsler, 0 0 am·~ ikaner- tanks ~ r o~ '.L~gt eller skadet, 5000 jer fra fabrl.ks~rokene l ord-.Italia Amk. fly angrep flyplasse~ ved st.
ne holder pa med a danll~ dem lnn. lastG)lle odelngt ~_ler skadet, 1392 ttor at de alll.erte sente ut sin ad- Domere og Merville. Br. fly .LgAr nat
Over 70.000 fanger er h~ttil tatt tys~e tIY~_Sk;tt ned.og over ~OOO kano varsel,mot,A uts~tte seg for fare ved h~vnen i Dunkerque og Mar ~c ,u~en ta~.
forut n de co. e.4 ovsknret i Vect. er odela..)v . ..!.',tl mel lng sent l.gAr kvel A arbe~de l. fabr1.kker for trskerne. Dansker som er kommet hJem f.4a Ha~1

... p den 8. armes front kjemper fien sier at nl."serne ba~ g[t~t ytterligere I Roma har "La;;-alen" Ba.doglio ut- _ burg sier at Hambur ikke len er eks1.-
den onna fortvilot for ~ hol" .t den fram ca·. 4-5 kill. ved Or elf IgAr ble stedt forbud mot a ferdes ~A gawen et sterer som organisert bysamfund. hele
nur ostre del av 0L a, men (e'l:; meldes 112 fJ. flkutt: ned og ~~ t nle ,odelal?t tar kl. 20 om ~ellen og tll de~ blir administrasjo lsappa~atet er preget av.,

t den 8. arme fort::mtte 1 t r ykke L~nger Sj-d hal' l·U~S. bed:et Sl.ne stll l~st. I Podalen i Nord-Italia ~ar itli_ fullstendig forvirr1.ng. Man sl p .. ut [
lr ngsomt fram mot v'tania. Fienden Ilnopr, h8te. cl.et den slste melding. 11p.nske tropper. n'9ktet A over ate v:

r
byen uten pass, 0 hundr~tuse lder str-

klamrer seg til s~n siste forsvars- TONDO'. v v v ~tloldet a~ depotcne til,tye~a tropp oromer ut av byen for & soke beskyttels
tilling ved Etnc, som loper ne mot ---~0J~ ~~ ON dekorerte i Ar s'efene I Albanl.a ~oretar de ~tal~enske _ andre sted r. Det brenner i Hambu g

kysten, men de har ingen brukbare pA 5 n0i'sl~~-Korv tter for ~tvisi dyk- s?ld' t~r seg lngen t~~g mo: ~en~lb~~ framdeles ettar angrepet torsda~ nat~.
flyplasser i detto omrAde. Do cana- tighet 11...'1Q'Jl" l-onvo erin 0 kamp med Slee frl.ska~er, men gJor mo sam Jemtlands Tidning skriver, a s a ~1
diske tropper som rykker fram fra tysku ub&ter. y g g J!.ske forso~ pA A drive d~m bort fra atter det amk. flyangrap mot Tr~ndhe1m
Vest mot Ost, moter ogsa motstand, ret blir meldt i London i ' r at -_ukkel tilll.!:ger. _ er storre i havna enn man fra forst an·
men betydelig svakere, sA de avanse- Mus~olini har tilr~det A OPP~i hele S Dot orellgeer nA

I
nrer~ere e~~;t toke Det ble drept 800 tYBkeretog d~f

rer noe hurtigere. It .. ' '7 t bl I' j net 1: om dot a~. yan~I9p mo utlendinger, deriblandt ~nga ys 0
Allierte torpedofly angr.p on ita- mi~·£.;~ °u ~ f.l ,nt,rlo. en kforsvt~rsll.n e rUlllenske oljekl.lder 1 F.lceeti. DAisse

i
fleerer. Din e satt A sp1.ste mid ag de

Ii k k ' ~ k - av n l a kens e s ove • ilder er c best forsva:te omr der 1 en aikk men tro de det v r
ens onvoy 19t1r utenfor yaten av ~t, \' _ noen f; tys e fly over E. , t' krattig mot- arm ':' . kk' ikk 1 t'1#l kt ulllllleRoms 2 lasteb ter ble senket oh 1 1 d's- t· t 1 ,u opa oe: n regno me derfly 0 g~ e 1. J. U er

satt' ibrann 1 d stroY' r bLo bet on an,... :tg~ r _mten e er ~kke komme me. tund hvilket mann ogEA fikk. Foruten AIle ble drept. Ikke over 10 nor k
, ng .•1I ~ -1 ·'r k st t. bombor. uljot nker ledn1ngGt' og po lUS, ble do t

, v v V 7 av de st6rste raf't t:etier, d~ _ e. Asker telefol1 ble te
og 16 po aner

..
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LONDON.4.AUG.
---EN-STOR-XONVOY canadiske tropper,
den-anare-pg-g-aager, er kommet til c.
havn i Storbritania igAr,uten uhell.

Britiske bombefly satte ibrann et
tysk forsyningsskip 0 0 skadet 7 E.
bater som ledsagat skipet, utenfor Le·
Havre. En flyplass ved Bretagne ble
ogsA kraftig bombet. 3 fly savaes. I da{·
er flere flypl sser i Nord-Frankrikc
bombet av alierte fly, Qten tap av f~

Heldinger fra Sverigo sier at det
rAder stilstand i allo fabrikker i Ha
burg. Politiet kjorer run t i hoytnle
biler og oppfordrer aIle til A reise
ut·sv byen. Ut~nland kc arbeidere rnA
soka til gr sen og de b • over kk
bQtAl isen eller maten.

Dot vax 1ngen fly ov r

TID END E.
1943.
sporter, s~ lig i Adrano-o ~~~~~~
mange tyGke iler er blitt odelagt.

3apolis jornbanenewt var inatt p~

ny utsatt for et voldsomt angrep, og
fergestasjonen mellem Sicilia og fast
landet, Reggio-di-Jalabria,havnen i
~essi~a og skip utenfor kysten ble bo
bet. 4 tyske oh 2 italienske fly ble
skutt ned igar, 2 allierte' S3vnes.

Amerikanske kryssere, destroyere 0
jagere, understotter landopperasjonen·
og bombarderar den nordlige kyatvoi
til Messina og patruljerer i Messina
stredet, for Ii hindra at tyskerne fli1'
forsterkninger ~il oy eller at de
flir evakkuere tropper erfra.

I ltalia fortsetter fredsdemmon
strasjonene og streikene, flukten fr....
fabrikkstrokene forts. ogsd. Det blir
meldt offisielt. at den italienske re
jering skal ha sammentrode imorgen fo~

viktige droftelser.
Fra Tyrkia meldes at 4 italienske

divisjoner har trukket seg Qt av Hell
gjennem Albania. Endel av dem tar sjo·
veien til ltaliamens andre tar veien
om Fiume. 2 italienske divi~joner i
Jugoslavia, pa vei til Albani. ble
angrepet av j ugosl vi e fr leka:rer.
Det ble forhandlet om gjennum-marsj,
og etter Ii ha levert aIle sine vlipen
ammunisjon og alt sitt rllllende matri
ell

1
fikk italienerne lov Ii fortsette

og Kom til Albania cyvopnet. Fra Svei
meldes at italiens ~ sildater pli Kor
eika har gjort mytteri. Sjefen for de;
tyske fkyvApen i Italia, har flyttet
sitt hovedkvarter til Verona i Nord
Italia. Han er ogsA kalt til Hitlers
hovedkvarter. Det foreligger meldinge'
om at tyskerne har besatt Bologna og
Verona i Nord-Italia.

v v v

8 AUG, 19
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--- •. T"EJ. !T~SKE MARl 'TSDEPARTE. J;JYT mel
om et-)-aa-ers-Glag-melIem--nn-~O-30

tyske ubater i Atlanteren 0 alliertc
eskorteskip og fly. De tyske ubater
kom ikke pA skuddhold av konvoyen p.g
av den e fektive beskyttclse 0 0 minst
3 ub&tar ble senket. Hele konvoyen ko
fram til Storbritania utcn noe tap.

Et ty"k transportskip bllj igt:· sen
kat utenfor don norsko kyst.

Det raser fr'mdelos store brunner
oljefeldtene i 'Ploestj. i Romania, blir
det mel t av spej erfly.

Det ar i~ag Yard og minno om Hitle
or, 'TOtl. e tale han holdt i 1939. Han
Sd bl, < .: Hvi::; dct fazlstisl"e bolvork
i ItCi'.i.'1 ::;':IJlle bry . oAm ],.m. er det
u~~ m~ d~t nasjo~nlooc' Ilntisko Eur
pt.. r' "'1.' n~ . ill n til at Lys 'erne on
~i! n~·fl::... • ~r v nskoli 0 otilling 'rye
1m• ~ i. ;v~~ Li '1.n<) r $ g i.

_ ~tt ut t· a~garskip r gAtt a
t· ~l n' i U.S.A •• Dot fikk navnetl'Bat

V'V
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--- -STOR- TYRKE .L,:1lTISK:'~ bombefly transporter og stillin er r.ogsli muKVA. 5.August. -
angrep inatt HAtffiln{~ hvor navneanlegg satt for stadige angrep. F --~ET-MELDES FRA MOSKVA lNATT at russ
og fabrIkker ble bombet. Det var store ooten anor p skipsfart ved den reske ar ryxKet-lnn-I- nI~t-og-aet-utkjem-
branner 1 Hamburg framdeles etter de yst,hvor 0 skip ble satt ibrunn og c pes heftige gatekamper. Tyske kolonnQx
foregaende angrep. Andre bombefly var blo forlatt i synkende tilstand. Frn er pa flukt vestover mot Brjansk tett
over Cuxhaven, Sylt, Nederland og Ruhr aIle dis~o opperasjoneF savne~ 7 fly forfulgt av kosakker, infant~ri i bi-
omradet. 30 fly savnes. 4 aksefl r ble skutt ned. ' ler, panservogner og motorsykklister.

Goebbels har med flyveblader og I ltalia fortsetter fredsdemonstra· Russiske bombefly angriper stadig de
oppsla ig~r oppfordret de av Eerlins sjoneno med full kraft, og hundretuse flyktende kolonner. Tyskerne innrommer
befolkning som ikke behover Ii vrere i der av arb~iderc forlater f8brikkeno idagmorges at Oriel er faIt, men de
byen, om fi reise ut pa landet. Allere- for A soke beskyttelse mot bombeangrel sier at de har "evakuert II byen.
de igar gilek det ekstratog og Busser ute pA landet. Det meldes om sammen- I en tidligere melding het det.at
fra Berlin med flyktninger. Goobbela stot mellem tyske 0 italienske solda russ. tropper ~om rykker fram mot Ori
sa i sitt opprop, at aIle byer i lan- ter, bude i Grekenlan, pa Kreta og i el fra nord, kJempet seg fram~ tross
det ligger innenfor. rekkeviddon av de ord-lt ..... lia, ogsa. i Roma har det fore desperat motstand av infanter~.. og pan-
allierte fly og at man star overfor kommet ~kudiveksling melle de to bun ~ervogner. 3~ ty~ke tanks b+8 od~lagt
store vanskeligletor. forvanto. Det ble holdt en s~rlig con ~ dette avsn~tt ~gar. 1 den sydl~ge

Pa sIn 71 arsa b igar var H.M.Kon feranse ~ Roma igar i anledning at del for byen ble 18 t~nks odelagt og
H£.lakon f.j :>j1si;~~l1d for ntor alP E'!l'CSOm- bombeoff''3nf~iven var .je.opptatt. Mote de russ,. tropper fra Ost, dre~te 2500
h . fTo. ele 1.1.'n frie verdert, untatt ble 10d.t ;-IV 1:on~en. tyskere ~gAr. Tyskerne satte ~nn store
S ~·riue. Fri;4 :!.~w-Yo.~" vn~.. dut .n ~!::s- ... T • 1f.' • V V v s"tyrker med fly i slaget am Oriel ig&r
trn utr:; ~11..iC ] ce scmi (-~11 r) 1d";~" t.·l Kon- MQ:::>Ki. 12.· ~ .• J}: '. . t! ler fortvilede forsok pa a stanse

- • ... '-'., v v , RtTsSIj'o,lF.' (mYRKE'~ som rJkker fra .en or :'w ·... r' f''12t'3 hol:l. in qid.n ~--T-:"'··"':~'_~-~~-'C'--- . . russ. framrykkning mot byen, men til
\o1'se 1.>2.2 (.vCJ.·~·""..l.t. m?t qr~e.L, ha:;,: orouret 5· h bo~de str ingen nytte. 180 tyske fly ble odelagt

v v v ~~l J.ou.f'i· ~ Ider ~a~en8 kommLL:J. e. pi.\ stfronten igar. En russ. offiser
Ost.for.OrJ.cl er Jer~bensctasJonen uttalte at Oriel skull vrort tatt for
DomJ.no ? erobret og uyd for byen er flere dager siden med det voldsomme
stasjon n S, iG?h .tat,t. ~tor .. lagre av reonvir, mad oppbiotte veier, har hin
vc3.po o. ~mml;1n.'_f'jJ~~ n~~ rus..:. •..meldt ~ dret framrykkningen.
de.har ~n. t l~. e,?bI'--:de .strok run~t ph Bjelgorod-fronten har rU8s.ryk-
OrJ.el •..ien.? e S.rd., 1. BJel orad-avsnJ, ket fram 10 km. melder kvell'"1ns kommu
har tys~-::(-n,,·t·~, H::c ~ gjonopptatt angl'e G nike fra ~~oskva. I Donetz har det vrert
p,g,a,,: f1~(j:r'0 t::\ '. . 10ka1 kampvirksomhet og pa Leningrad

S~ Illn.sen for t~s~erne ve~ Or~el fronten meldes om ariileri-dueller.
er na wogf3l, ~D.flskellg, aa. ko ~doren. d Det russ. fly bombet igar det tyske
kan tl'Gkk" s~no troplJer tllbal'(~, blJ l' stottepunkt Br jansk og andre vikti e
smalerG _'or .ver dall og ul' eS8uten forbindelseslinjer
under iI' fra dot rllSS. artiler1. ., LIA v •v v

v v v ~a~l ~~AQG.

KOMMUNlKEET FRA DET ALLlERTE hoved
kvarter-Iaag-melaer-at-orrensiven P'
ici1ia gjor tilfredsstillende fram

gang. Dette er s~rllg tilfelle pA den
8. armes front, pa den venatre floy.
2 byer ved Etna er na truet. likeaom
Adrano, vest for Etna, som er den vi~
tigste forbindelseslinje til Catania,
ar sterkt truet. Canadiske og bri~1ake

tropper i centrum. moter sterk mot
stand. Idette besverlige landskapet
m~ hver hoyde og hver kanonstillihg'
t~s med storm, man rnA kjempe for e1 A
s~ hver meter jord, men her har ogsl
fionden hatt store tap under do etadi
ge flyangrep og artiler1-bombardemang.
Den aiste meldingen gAr ut pA at de
allierte tropper trekker samman bm
byen Adrano. PA den amk. 7. armes fro
nt ved nordkysten, blir det melat at
de har rykket fram 8 km. igar 08 t tt
byen Caroais-Marina ost for st. tefQa~

Det allierte fly bar forte, sine
voldsotlUDQ ~re'D mot fiendel1'*l tX'an

-vV

SICIIJI "~ .A;'~.

---D'-IL~f~W~EI~ Ci'L ~ SlV motftenJens
llov~dro:~v~i~ilrtj~-h~~fort til at de
hor ryl-::~':Jt bcty olig frum. Ian s hele
fl"Onten. 5 byer til er inntatt, Regal
buto og Cc~turipe pa den midtre del og
3 byer pa den nordre floy. Dagens kom
munike melder at det ble foret· tt en
framrykkninb pa 16 km. pA en 50 km.
brad front, og hele den nordre floy av
de ty~kG linjcr. er kastet tilbake.

Len 8. britiske arme har rykket
I ~J )~ den vestli e del av atanln
sletten 03 opprettet et brollode pi den
vestre el av SiJTleto-elva. n ro avde
lin er haT r ~~ot vc~tenom Catania og
stAr bare no~n fA km. fra en riktig
stc forsynlngslinjon til ntaIlia.

"Jet var i forl.·ige uke at star for
~yning~r.og rese4~er ble f~t fram til
f~o tl~nJe~, og store forst~rkninger
foros stad~g frame General Alexander

~r personli~ n repet. De tyske
f~c~or Gom blir tatt, bl.k1age~ seg
uv~: itnlienernG og sier t itnlienur
nl ?!' iJrl:e h;!loor v· 1'0 alli.ertl'~,mon

J 'nbS. -3 flJplu~ueno ved Djelblni
f~tO d·... tIl, :lSfl ,y'r.ke jne,erfly sorn var
J. f:'.ll l'rll-b"r stun;, enkelto lllflSkinelr
v .• ;hn ... lr' ny l.

.1a~)Q L":' v· r L_. t t ig jon u t s t t _ 0 r
et Kr f-Li ani~.c":p. Jelnb non8.1 0'''' 1y
plasvvr n"er hyen ble Of.'8a bombot, Ii ·v
, 0i'Il an re lliAl pf:i uet 1 t li ns'. ;.~.t
l' .n:i Tar' tSH t L 'er angr, I i:l ... ·r;·t.

P~ Sicilia b e 3vnebyene ila~~o
og 1 saine kraftig'bom~ ~. og v ie
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