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Nvhetene lørda sønda, o- mandag.  
vSonen Slci ia.  

Lørdag for det ut over vGrden at de allierte var
gått i land på Sicilia, ledet av  general eJisenhower. De nekterne
engelske koniJunikeene gir bare sparsomme uetaljerte meldinger om
kampene: AllerGde fredag landet britiske fal1skjermtropper, vesent-
lig ved hjelp av glidelly. De nådde målene sine uten større tap.
2gtxxax  Landgang ble gjort såvel i øst som i vest og  søt.  Det var
særlig engelske, kanadiske og afrikanske styrker som gikk-i land,
men Pså amerikanske tropper_tok del, især pa De
møtte motstand av tyske tanks, som ble drevet tilbake. De allierte
styrkene har nå sikret seg strandbreddene der  ue  gikk i. land. 4

en-sterk befestning 3
km.--frine På øYa. I. vest har;ampliknske styrker ,slått seg igjennom
og rykket 'lenger fraM. iDeA:liferte'tap er hittil minimale, mens
fanger i grupper'pa2.50tii: 100 er beWndt å konie inn. Nye tropper
er na landSatt,'saMtidig.som flere  iusen  kanadiske soldaterier

- .
flaten hår gjort et utmerket arbeid.

Over 2.006 skip tek del i lands-ethingsoderasjonene. Bern melder
at den italienske' flåten er gått ut.:_fra br:eZia. De italienske ely-
plasser,so M. allerede er sterkt s]::adet, blir bombet uopphørlig. Dot
er konstatert opp til 30 - 40 ødolbtt maskiner på bakken pa enkelte
flyplasser. Andre fly bomber flyplasser i sør-Italia for å hindre
hje1p derfra. 2 tysku jagere ble skut ned her, og 1 ble skutt ned

Kreta.j-lerfra bllr det ikhe meldt om allierte tap, Under land-
gperasjonene skjøt allierte plan ned 1 aksefly-og tapte selv
9. Catånia ble •særlig kraitig angrepet. Mandag ble det meldt at

.4,aksefly er skutt ned mpt tap av,9.egne.'
Terrenget på 2icilia er-vanskelig, og en kan

bare brUke tanks i liten utstrekning. I kyStbefe.Stninene er det
3(:)•eoo italienske.styrkGr,:og.til forsvar av flypiassene 100.000
t. ,re De allferte står såled4 ovel'ior en stor og Lrev'enbe opp-

a-V9 melrgeneral 2isenhower melder atalt går etter planen. -
iSønuag.meldte Roma at aksatroppene gjør gou motstand mdt det al-
lierte preSS. - Hitler ga alierte troppar høyden 9  timer å were

land i Europa. Nå er fristun betrakte1ig c-\)arskrepet. Fra
Lendon blir det sagt at kriLen er gatt ine i on abgjørenda fase.
President Roosevelt har senet paven at budskap som sier at de al-
lierte  ar  be,,-7-ndt befrialsen av 2uropa fra iaseisme og nazisme. -
Et tyrkisk skip er senLet av italiensk fly.

Landgangen på Sicilia kommer ubeleilig for
'tyskerne som nar bundot 75% EIV tjrkena sine i øSt, der slaget
vad Kursk-Orel Dan tysk,01.1.:nsiue_u_bex går
inn i sin 2. uke uten,territorialvinning. Ved.,Oral satte tyskerne

400 tanks, som blh; slatL
elgorod har tyskerne hatt litt fram o ie.r k=te.r de

friske tropper og nye taurl- Kilen her er
-dfarligø En allierikansk re.poitoi melûte fra,1111JskVU. ab den pr



stadig ild fra russerne, som har kontroll over utvik1iN,en. Vel-
lykkete russiske motangrop or satt,in4. Nye tyske forsøkpa a wcvide
kilen er slått feil, og 34 -tySk'tanks'bIe'ødeIagt;--Sitt'il har.
tyskerne tapt tanke og ovar 1.loo fly. mn mener i London
at denne offensiven entan er et sisto dosperat forsøk som pa vest-
fronten i 1918 eller at den er satt inn for å forpuffe et russisk
storangrop. Finsk radio sier at tyskerno ikke ville hax begyndt
kampen i øst om de ikke hadde mont sag sikre på å nå sine mål før
den allierte invasjonen i .;11ropa..Fra Moskva meldos at det ennå ikke
er mulig å si noe om slagets gang. ifartonavet er 1 ubåt senket
av russiske fly. -

Vestironten
kl:ttor ungrepet på Køin aor det ble sluppet 1.000

tonn,bomber, iikh Gelsenkirschen en enda stJrre bombelast.over seg.
Her var det de syntetiske bensinfabrikker som ble angrpet. Fiere
andre stadar i Rhur ble likeens bombat. 10 britiske fly gik tapt.-
Svære jagerformasjonor angrep flypla'sser i ikTankrike uten tap og
skjøt ned flere tyske fly. Amerikanske flygende fustninger angrop
La Falisse og .,andre steder. 3 ily savnes. I

Kanalen senket lette norske og btitiske  flate-
styrker uten egne tap 1 stor torpedobat og 1 E-båt. Kanadfske
fly senket lørdag ot stort og sterkt ermert forsyningskip ved
klorskekysten. Fredag var 10 tysku fly ovor :J.;ngland. ble skutt
ned,og bare nådde fram til London. Lørdag var det ikke noen ily
over .L,Tingland.

Fjerne jsten
Burma er aut vellykte britisku framstøt. Fly-

plassen Lunda i New Georgiagruppen er amringet fra 3 sider av alliel
styrker, og dut or ellors god ilbmgang i denrle øygruppen..Japanske
ilåtestyrker ble bombet, og hrigsfartøyer ble sunket.

1 4. j_u 1 i ar Frankrikes nusjonaldag. 14.juli 17G9 stammet
-5-61-6-1knInge"ri  Bastillin, fustnin.gon som var symbolet pa undertrykkele
og tyranni. Fra da av var det slutt pa eneveldet i Frankrike.
stormen på Bastillen bla demoratiet og frinuten 1, 21varslet. berror
vulte franskmannene denne oag.n til nasjonaldag. 1 ,r feires
uun under  akot.  Frunslmennene val ikle nok forbareete pa krigen. Le'
var helle ikke enlge nok CE. mialene trl å  vinno aer,. Det  var on sku,
felse at Franklike brøt sa iort sammen, men Fle_åkrike er ikke død.
Dot lever i det franske folk. .ot arueidar og vonter. :Jtore styrk,
star samlot om generalena do aaulle og Giraud. de Gaulle ur Frank-
rikus æra legemligjort. Grraud er n iremståJnue reptesentant for
fransk patriotisme. Franskmannene or i dag un,erkuet, men de
vonter pa frinetrns dag, pa at Marseillaisen atter skal mane dum
til kamp. De vet at Frankrike ater skal bli et lana mellom landene,
at de skal vinne ijen sine retj_gneter,de vet at Tysklands nedar-
lag er Frankrikes frihet. Vivu la Franee!


