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De vikti ste kri heter r. 9/7-43.

SYDFRONTEN, Den all, massebombingen på Sicilia öker i veldsemhet.  bya  har
de siste 5 dagn praktisk talt ikks hatt et byeblikks ro, og bomber har regnet ned
1 ubrutt stram. Offensiven synes  a  ha nådd sitt maksimum. Blant de mango angrep
nevnes: Onsdagens luftoffonsiv kulminerte i en serie angrep mot.Gerbiniflyplae-
sono på 5stkysten. De ble hombet 19 ganger i 16pet av 12 timor, hvilket er ny
rekord i. de all. flyvåpens annaler. Området rundt Oerbin1 er forvandlet til en

rykende ruinhaug. Oatenia er angrepet 4 ganger, 2 ganger natt til tirsdag, natt
til torsdag og i dagslys torsdag. Under dat siste angrepet mot Messina ble det kas-
tet 25o tonn bomber, Samtidig er skånselsiöse angrep gjennomfart mot Borizze,
Biscari, Oomiso, Sciacca, Milo og andre flyplasser,

VESTFRONTEN. Brit. bombefly rettet natt til fredag et kraftig angrep mot
reln. Dot er også forotett offensive tokter over NOrdvest-Tyskland og Nord-Frank-
rike. 8 bombefly gikk tapt undor disse operasjoner.

ÖSTFROMTEN, I ot telegram fra Moskva frodag hoter dot at de siste meldinger
fra det russiske slagområde betraktes som tilfredsstillonde„ Stter 96 Umers
voldsonno kamper på Orel-Kursk-Bjelgorodfronten, or den tyske överstkommanderende„
von Eluge, ikke novnevordig Jkanere neen  av  sind mål. De neste 48 timer vil vise
om den tyske kilen som blo sprongt inn 1 dot russiske forsvar i Bjelgerodavsnit-
tet, vil utvikle seg til on alvorlig trussol.  t  Orelområdet gjar de russiske
styrker alvorlige motangrop os her drevet tyekorne fra do stillingene eom de orob-
ret på offensivens försto dag, Komunikeet fra den russiske overkommando sier om
'.ampone i dette avsnittl Tre tyske tankdivisjoner sam blo kastet inn på en smal
nront gjorde 13 angrep like otter hverangral Da degen ver forbi, hadde de bere-S,
lisse kampone'mastet'Nooe nerm, jeeeten  126,tafiEå;':53 kanoner og  fle  flY. Tyekernes
tap:forteetter.å stige. Torsdag ble Over 3ootysko tanks adelegt og 161 tyske  fly
ble skutt ned. Siden offensiven begynte mandag er over 1800 tyske tanks blitt
6dolagt eller skadet, oz over  800  tyske fly sr blitt tilintetgjort. Do siste by-,
•ramoldinger fra Mbskva anslår tallet på tyske falne til over 35,000 mann. I skarp
motsetning til de kolossale tyske tap har russernes tep ev teeks vært små. I  la-
pet av do 2 förste dagene holdt russerno sine tanks i reserve, men.senore har
store taekslag utviklet seg i Bjelgorodområdet. (I vår astfrontmelding på 3.side,
förste linje skal det stå "den noe forvirrede ikke forverrede).

DET FJEWE  CISTEEL Over New Ybrk kringkasteren meldes at de japanske sjöstrids-
kreftene nord for Ny Georgia her trukkst seg ut av kampen mot de amerikanske
skip. På offisielt amorikansk hold bekrertes dot at lo japanske krigsfart5yer er
senkot eller skadet. Flåte- og flyslagot i KUlabukten har sluttet mod en klar
amerikansk seior. Japanorne har ta-A til retretten i skamkjart tilstand, og de
amerikanske sjöstridskreftone kontrollerer fullstendig faryannene omkring Salo-
monayene. Ifölge en Washington-Molding inngikk det japanske flåte- og flyrremstötet
nord for ny Goorgia scm et ledd i ot stort anlagt forsak på å bringe fortterkninger
til gernisonene i Salomonbygruppon. Forsaket er slått feil, og amorikanerno har
holt avskåret de japenske forbindelser mot nord og nordvest. I det nordligp Stil-
lehaV har de amerikanske krigsfertayer bombardert Kiskaöya 1 Aleuterne. De japan-
sko kystbattorier besvarte ikke ilden. - Amerikanske trepper er gått i land på 2
stoder til på Ny Georgia og nammer sog nå MUnda fra 3 kanter, - I den nordlige
del av ny Guinea har de allierte styrker utvidet og konsolidert sine stillinger.

BRASIL. Den brasilianske ambassadör i London Arageo, uttalte i an tale tirs-
deg bl.a.: "Over  76,000  fabrikker i Bxesil arbeider for å dekke de all1ertes behov.

Omkring  loo,000  mann er sysselsett med gummiproduksjonon. Donne andrar  for  tiden
til oa. 2o.000 tonn og kommer snart til å stige til 5o.000 tonn. På orlogshavnen
i Rio de Janeiro er det nylig blitt bygget 9 jagere og 12 eekorterartayerlog
flore fartayer or under bygning. Don brasilianske næren omfatter nå mkring
3oo.000 mann, som vi har bosluttet å sende som ekspedisjonsheer i tilfelle av at

allierte ledolson finner dette nådvendig HaTen er sytert godt rustet og fer-
;i3 til aksjon".
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konvaando et alibi hvis angrepet skulde slå. feil. Duene tydning steramer etter bri-
tisk oppfatning fullt ut med don grad av sanneerdighet som man  kan  vente av Berlin.
Den tyske beskjedenheton beror på, mener man, at russerne åpenbart er godt forbe-
redt, og at man 1 Berlin slott Ikke or sikker på noen suksess.

"110RAISK" OFFENSIV? Iter alle de toorier sara er kommet frem i forbindelse med
nyhetene fra bstfronten, er major Gribbles News Chroniele den mest
Gribblea mener at den tyske offensiven er påtvunget tyskerno. Deres politiske
og raIlitære situasjon er ganske enkelt slik at den krever handling. Gribbles tror
1kke at den tyske offensiven tyder på selvtillit, for bare fremgang skapet tillit
I en arne. Eva tyskorne angår så er deres tomme suksesser blitt fulgt av nederlag,
og Luftweffe, som engang var så triumforende, er blitt nadt til å splitte sine
stadig attagande styrker langs en luftieront på nesten  lo.000  kra. leeeet som forrige
vinter var ukjent for den tyske nrer, kan ikke lenger skjules, og uvirksomhet tolkes
ved erenten som svakhet. Soldatene vet ae hjemme i. Tyskland må sivilbefolkningen
utstå krigens verste savn og lidelser. Eü bær med en slik bekerunn kan man ikke
tillate å veere uvirksom. En defeesiv etrateste hadde vært mere i overensstemmelse
med tyskernonbehov; reen nå er de blitt tvuneet til å ta anitiativet, til tross
for at deree mulighater er begrenset og de er ute av stadd til å utfere opera-
sjoner sarame skala som 1 1941 og 1942,

Også tyskernes utsikter er begronset, sier Gribbias videre. leangel på eol-
dater har utvilsomt redusert aksearMeenes kvaeetet. De forskjellige våpensorters
landstridskrofter fungerer ikke lenger med 95111Ifle presisjon som i de to ferste
krigeår..Den avgjorende faktor er imidlartid at faenden ikke lenger har dat
flyvåpen som er nadvendig. Rvor sikkert en mennisert Iter. enn ruser arare kan den
ikke oppnå avgjorende resultater uten stotte fra et sterkt flyvåpen. Det . er ikke
for å rette ut frontlinjen, men for å forbedre de tyske anneers moral at tyskerne
har -innledet offeesIven., sier Gribbles til slutt.

OFFEWIVEN OG DEN AMIEN FleOLT. Et speramål so- inntil videre er eibesvart, og
som veldcer uro på en del hold, er, hvorvidt tyskeene vilde ha startet denne kon-
sentrerte offensiv, hvis de 1kke hadde felt sea trygge for en alliert invasjon
vest. Ifölgo denno oppfatning ee det .-sliår, at enten er trygghetsfalelsen nå abso-
lutt  pa  zysk hold, at man tror seg istaidtili nå en avgjdrelsO 1 öst, feir det
gjeres helt om for å ette en alliert laredstigning i vest eller så regner tys-
kerne med at de kan oppholde de allierte så longe på kliddelhavets 6yer eller langs
Festueg Europas vestligo yttervorker, atde mener at de uten noen storre risiko
kan lansere et geografisk begrenset mer. uheeee konsentrert angrep for å hindre on
russisk offenslv, som kunde falle sartmea'med et argle-emerikansk angrep. I begge
tilfeller  er  elutteatsen den at det påligger de vestlige allierte å tilintetgjbre
de. tysko planer ved å klemme til. Denne•oppfatning gjenfInnes i flore seriese

aviser, en mest fretalende er naturligvis Li1y tJorker. Den beskylder höflig,
men bestemt den allierte overkommando foe å somle unadig reed forberedelsene. Daily
Worker skrivert "Den mest åpenbare faktor er at skjönt seirene ved Stalingred og

Tuntsie ge de forente nasjonar initiativet, har dog alle de alliertes truslar
ikke veart tilstrekkelig tel hindre Reichswehr fra å starte operasjoner  pe.  hoved-
fronten. Til tross for at vi ifdlge Churehills beregning Lar vunnet 3 månedor
vod seiron 1 Tanasia; er sannheten den et _den lovede britisk-amerikanske aksjonen
i'n  er fordig til rette

Moralen er,duraeor Deily Workor, at angeopet i vest  Tfl  påskyndes.
MOS UITOFLY OVER BERLIN. I de seste 6 ukene har avdelinger av Kosquitofly

foretatt on egen liton offensiv mot Berlin ved nattetid, delvis for å forstyrre

nattesevnen I den tyske hovedstad, delvis  for å  spaide etter noe av interesse.
Skjent disse raider har pågått nesten hver natt, her do veert av sa litet omfang,
sammenlignet med den store Ruhroffensiven, at de ikke engang er nevnt I do bri-
tiske kOmunikeene. I en oversikt over B.A,!',a verkeemleet i ' juni reined, novnes do,
fdet det erklæres at man har  fått  beereftelse på at dlese ameangrep er effektivo,
og at berlinerne skal være megot trette på grunn av mangel på sevn. Med unntagelse
av noen netters opphold har de vrert over Berlin med et urverks presiejon. Til
tross for raidenes store entall er ikke et eneste absquitofly gått tapt.Siste
aangen et' flyangree not Berlin ble nevnt i et bra" sle  kouten-rke var natten til
21. mai.
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