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SYDPBOETEN. Det an. h.k. i Abrd-Af:Ika molder at Pantellaria overga seg idag.
Kom. sier: Overgivelsen kom som et resultat av lengere tids bombing fru lurten,
understbsttet av bomberdenenter fra sjden. To tidligere oppfordringer til å overgi
seg ble ikko besvert, dya or nå besatt av allierto tropper. Pantellarias slutt-
kamp: Det kombinerte angrep fra luften og sjden som fant sted tirsdag var overz
ordentlig voldsomt. Flåten fyrte av ovor  2.000  granater mot havneanlegg og kyst-
battorior i ldpet av 76 minutter. Ca. 30 granater Oksploderte pr. minutt og dde-
leggelser var fryktelig. Storo avd. flygende festningor angrep samtidig bya, og
kanonbåter og motortorpedobåtor gjorde djerve toktor mot mål langs kysten. Dotte
dobbeltangrep var innledning til en masstbombing fra lufton som varte til sistu

slutt. Bonbefly av alle typer kastet tungo laster av spreng- og brannbomber og
stremnon av fly fra baseno i Nord-Afrika gikk som en rogelmessig busstrafikk.
lon.000  flyveblad, undortognot av general Speatz, forlangto ovorgivolso. I mot-
satt fall vilde bombingen fortsetto uten opphdr. Etter to kapitulasjoneoppfor-
dringor og fortsatt bombing måtte garnisonen heiso det hvite flagg. Allierto trop-
per satte sin fot på italiensk jord kl. 12 idag. Okku cs onens bot drd • Pantol-

laria or den förste ajdfestning i denne krig som or erobret vod on direkte aksjon
av flåte og fly. Det er sikkort en rekke spbrsmål av militmrteknisk betydning som
er blitt besvart her. Arobringen tas.som et eksempol på de megot omtalte "emfibio-
oporasjonor". dyas strategiske botydning er klar, både sem dekning for Middelhava-
farten og som ongrepsposisjon. Smådyene der nede ken bli av stor betydning for de
ellierte. I beleiringen ev festnIngen spiller de rollan som "lepegraver", ismr son
nyttige baser for konsentresjon av fly og hurtige raidstyrker.
De övrige moldinger fra Sydfronten forteller un luftvirksomhet over Sieilia, ot
Sern-telegram beretter om organisering av geriljatropper på Coreika, og at fotegra-

fier rra Spezia viser at bl.a. et slagskip av Littorioklaseen or skadet.
VESTFRONTEN. Britiske jegers har forgtatt tokter over Ebrd-Frankrike, Belgla

og den nederlandske kyst. 4 tyske jagere ble skutt ntd. 5 britiske Tly savnee.
6STFROATEN. Det russiske flyvApen har angrepet tyske flyplesser og Odelagt non-

ge fly. LUftwaffe har angrepet Jaroslavl, 2oo km. n.ö. ter Maskva. Tyskeforsåk på

å bryte igjennoni vost for Rostov og i Karelen i Finnlend er tilintetgjort. Forsdkeno
betegnes som de fårste stärre landoperasjoner iår.

KOMINEARN opphdrte effisielt tersdeg den lo. juni. Aksekutivkondteen, preeidiet,
sekretariatet og den internasjonale kontrollkomite er avskaffet.

STEKRIAUSH  I  EACLAED.  Det meste av det som hittil er sagt om hva som skal hen-

de denne sommer har kunnet mmre nervekrig, men når Abglands premierminister overfor
underhuset erklmrer et fienden skal få föle vold I dens heftigste form og varsler
"vanskelige og hasardidse amfibiske operasjoner", de er det et lbfte. Vold - det kun-
de bety bare at flykrigen skal fortsette, og Ghurchill ga ogsa löfte om det, mefl -

store operasjoner tillands og tilsjds - det kan ikke godt bety noe annet enn den
ventede invasjonen. Lendonavisene fremholder at man -står på terske].en disse
fattende operasjoner. Roosevelts skarpe advarsel til aksemaktene mot bruken av gift-
gass betraktes av militære observatörer som en stormsvale för invasjonen. itfe rep-
porter til London tyder på at aksan forbereder seg på en hurtig alliert aksjon. Fra
ZUrich maldes at de tyske milittermyndigheter har spwrat'inmfartsveiene til Paris,

ismr de som fbrer til Caen, Cherbourg og franskekysten. I selve Paris ez flere bou-
leverder spwrret. Fra Revieraen innrapporteres alvorlige sammenstdt mellom sivil-
befolkningen og de italienska okkupasjonsstyrker. Mot denne bakgrunn er stemningen
i England spent og alvorlig. Daily Mall: Planene er opgjort. Materialene er dradd

sanmen. Mennene er rede. Alt er klart for den starste ekspedisjon i historien,  Eems.

Oironiclet Vi akter å forsdke den vanskeligste av alle operasjoner - en invasjon av
tropper som transporteres over havet - mot an mektig og veldisiplinert fiende. Hvorz
dan skulde vi med lyseblå optimisme våge å tro på en lett fremgang 1 et slikt fore-
tak? Daily Eerald: Det britiske felk er beredt til å seire kun gjennom herde kanper,

men det regner med at de allierte regjeringer heretter med veksende kraft tar de
krigspolitiske forholdsregler som er nadvendige for å redusere blodsutgydelsene.
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BELGIAS EDTSTAND MOT  

elle ogplysninger som imugles ut frn Belgee forteller om vokeende motetand og
om stedig voldsommeto roprossaller fra de tyake okkumasjonsmyndigheters sido. Jo
hnrdere det fremmede regiato blir, desto nere desperat blir :13jenbart :riotstc,nd.
Dadsdommene hrgler over lendet, 25 a 30 pr. måned. Tvangsmobiliseringen av bel-
gisk erbeidskruft har fart til at 1/2 million belgiero arbeider 1 Tyskland og tal-
lot stiger hUrtig nå da okkupasjonemekton bar begyne å bortfare ungdommen. Igjen
visor dot scg hvor lite tyskerno forstår av fremmodo folk og hvor lito de herer
av orfaring. Belgia var okkuport under forrige krig og de tyske metoder nislyktes
da kapitalt. Istedetfor å dra den slutning av dette at det ver tyskernes herde
fremlerd don gangen som sveiset belgiorne sammen, gikk tyskorno ut fra ct fellon
var at do 1kke haddo vmmt hardo nok. Resultetet er blitt son det kunde vontes. Et
desperat folk kjamper for sin eksistens. Do belgiske quislingers intrigor og spe-
kulasjoner i indro motsetninger 1 Bolgia og hele don velkjento nyordningspropsgan-
da med tomnot fra "bolglsk frihat og storhet", til"korstogot mot bolsjevismon", or
ikko to linjer vord d en-fr1 proese. quislingenos navn er der som hor skrevet Ihed
fete boketever 1 patriotenes svarteliste.

Den belgisko motstand ble ikko skupt nd on nett og startet ihke etter ordre.
Belgierne forsakto å tro på de "korrokte motodens" og haddo et motto: "Vi må leve",
helt td1 det gikk opp for de fleste at det nottopp ver det okkupasjonsmakten vil-
de forhindro. Belgierne skulde ikke lsvo.

Dog, jo dypere tyskerne grap inn 1 Bolgias liv, desto hurtigere vokste rk)t-
stendon. Reaolutt motstand or blitt gjort eV de kommunale myndigheter over hole
landet. Domstolone har gått foren med godt ekaempel og nektot å dörgn mot belgirk
lov. Generel von Falkenheusen så sog n5dt til å kapitulere ovorfor en onfattehåL
dommerstroik. Univereltetene er i åpon krig mot tyskeree. Prestono har nektct
leso mossor over qu1slingor som er falt på Osttronten i don forhatto tycke uni-
fermst. Biskopone her protostert mot den tolkerettsstridige slavohandclen 2lod tf-J1-
giske monn og kvinnor. Belgias fri proase omfetter 14o "illegele" eviser, eon
turligvis har en meget staere sprodning onn de "logelo" eviser som redigeros av
tyskorno. Motstanden ar dypt fornnkret i alle samfunnsklaeser både i Flerdern ei.
i Vellonia.

Don bolgiske arbeiderklesse har alltid vært moderat i sine krav og sinc h-tnd-
linger. Den  har  alltid Sått don parlementariske velen. Denne modorato sgmfuenegruggo
har nå kastet sog inn 1 frlhotskampon mad hole sin overbeglendng. Den suboterer
krigsproduksjonen i. gruber og stålverk og kommunikasjonsvesen. Det har midt under
brennende okkupasjon forekommet streiker som omfattet over  loo.000  mann og som
tyskerne har mattet kapitulere for. De katolske og de sosieldemokratiske fegfor-
eninger eamerbe1der og erbeidsgiverne med dem. TTOBS tyskernes veto her de sluttet
hommelige kollekt1vevtaler med de applbste fagforeningene og det rår en eniehet på
orbeidsfronten som aldri har eksistert för 1 Belgias historie. Det er tyskernes verk.

Med de siste ukerm begivenheter er motstanden kommet inn i en ny fase. Det er
blitt en kemo på liv og dad Hele bydeler, ja hele byer renses fordsin mannlige,
arboidedyktige befelkning  os  fares over til det frommede lend. Tusenvis flyhter oc•
holdor seg gjemt for å medvirko aktivt i kompon met myndigheteno. Mango velger  a
risikere livet for i trihot å tilfelye fionden mest mulig skade fromfor å sendes
soM livegen ril Tyskland. Dat or faktisk latont borgerkrig.

listvansholIghoton stlgor, Bolgda har aldrd vnrt selvforsynt.Den besto arboids-
krafteh cr fört bort. Jorden gir mindro one noonsinno og Industrierboiderne og mid-
delkisseen sulter. Svartobarsen florarer, oz uneor det nosgotiske roginn levor
tyskera og gullasjer som 1 fltdstid. Dut hele or et godt og ekto billodo av det
hyordnede Buropa.

For don aom etter forrige krig så dst krIgsherjede Bolgie og natto oporono
.217 den tyske voldeferd mat siYilbefolkningen, or dot ufattelig et de same volds-
neteder i forstarrot skala er bragt 1 anvendelse ennå en gang. Det er en dragessitd,
og mot don formar do angstelige cdvarslor mot folkehat intet. Sdvarslene kom,:sr
for sent. De skulde ha wert på sin plass du hitler i 1935 rådat sitt folk til å
hnte.
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