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De viktigste kri.gsnvbeter Dr. 19/7 1643.

SYDFROWEN.  Do allierte har nå erobret ontrent 1/3 av Sicilia og rykker på
bred front mot sentrun av bya. Etter å ha erobret Agrigento har general Pattons

divisjoner stormet havnebyen Forto Empedocle og rykkor i to kolonner mot vest og
nord. Langs de bratto veiene som förer til Palorrm, fal]or aksetroppene tilbake

mot dyas indre. Amerikanorne står mindre onn 30 km. fra Enna, knutepunktet uådt

på Sicilia. Enha har vært gjenstand for voldsocanc luftangrep, Algorkringkasteren
sier: Aksetroppene står overfor en alvorlig trussel om  n  bli sprongt i to adskilte
deler.

Slaget on Oatania kar utviklet ses til et feltee:els, son kan samenlignes med
de heftigete trefranger under den afrikanske krigen. Aksetropnene synes å ha fått
ordre til å forsvare dette siets bolverk foran Kessina til sisto mann. Den 8. arne
må kjempe seg fram noter for moter. Bak etdttrorpone arbeider feltartileriet dag og

natt. Flyvdpenet massebomber fiendens forsvarsverker, og på hdyre fldy dundrer
krigsfartdyenes kaliener. Den reorganiserte Hernann Wring divisjon byr ismr hard-

nakket metstand, og lar seg bokstavolig talt slakto ned för stillingen opgis.
Slagfeltet er oversådd med brennende kampvogner,fnlne og nårede. Kampene raser ned
en voldsomhet som gjdr det umulig for de kjempente å sdrge for sine eårede eller
for de som er falt om av utmettelse.

Korreepondecter omtaler at tyndepanktet t slagee on Catania er forskutt til
område vest for byen. Ontarieslutten or ;rakti.gk talt sperret fra öst. Overfor den
overheogende trussel r2t Datania har akscac overkondando ferlatt sitt b.k. i Taor-
mina og sies å ha tatt sin tilflukt tel det vestLise Sdcilia. Sluttangrepet ble inn-
ledet söndag. Bet tle forberedt ved laegvacege og veldennme bombardementer fra ej5en
og luften og fra den 6, armes artYlert. Den 3, erne stÅr  Cu. 5 km. fra byen.
Aksens flyplasser utcafor entenia ligger endor knastent ild og kan lkke benyttes.
Catania st32 i brenn. Sivilbefolkningen icar tlyktet i titusenvis til de underjor-
diske grottene Ved Etnna fot.

Det er tatt over 32,000 farger. 15 Junker-treacportfly ble skutt ned igår.
Bomber over Poma. Militwre mål i Roma ble angrepet sv flygonde festninger

mandag formiddag. Eefolkningen er ved Tlygeblad gjort epmerksom på at bombingen
utföres av spostaltrenede presdsjonebonbere, og kun Lar til hensikt å ramme mål av
betydning for tyskerces krigstranseorter,

Storangrcp_met Nee?1, Nepoli er bembet av ever :00 beedbefly sdndeg. Welling-
ton bombefly inded2i: i srdlynntrgen mcd 2-tonnn aprengbomber. Flygende festninger,
803 hver tar 3 enton:s bomber avleste We1lintoræ1yeee. Deretter fulgte Liberatorfly
fra Madt-bstor, som igjon ble avlast av :.Fitelesllbenbere og :arauders fra Tunisia.
Angrepet varte i u0 minutter. Massevie ev edrenge  og ')ranebonter ble öst utover
byen. Fulltreffere ble notert  på  det kongel,e arsenc1, torpedofabrikker og jerna
banean1egg. Ifdlge oflsielle oplysninger er jerneenen,ttet rundt Napoli praktiek
talt revet i filler.

VESTFRONTEN. Britiske jagerfly har angrepet jernbacemål i Frankrike, Nederland
og Belgia. Tunge amerikanske bombefly har angrepet mål i Nordvest-Tyskland og
Ansterdam. De skjdt ned 50 av en styTke på 230 tyske jagerfly. 3 911.  fly savnes.

d2TER0VrEiL Russernes angren abotGrelkilen fortsetter å gjöre fremgang. I en
korrespondontms:Mng fra Moskva beter dut: Dun russisk.e sommeroffensiven sprer seg
fra punkter nord for Orol til KUrsk i syd. Russerne fortsetter med å vinne terreng
uuåer harde kanDer cg presser kcnsentrisk nct Grel, Dc står innen sksålvidde av
byen. Russiske tankkolonner står 15 kmfra jorubanen nellom Orel og Brjansk.
Tyskerne setter atadig inn reservestyrker. Stillingen opsummeres nå slik: Mellom
Orel og Kursk har russorne fullstendig gjenoprettet stillingen, slik son dea var
f5r den tyske offensiven begynte den 5. juli.

DET fierne bgrzr..r.200 allierte fly over Salonon5yene rottet sandag det kraftdr
ste angrep som er gjort i det syd-vestlige Stillekay. 7 japanske skip ble ddelegt.
I lett krysser, 2 destroyere, 1 ubåt, 1 tankbåt og 2 lasteskip. Kampen sto på
20 minuttar. 42 japanake jagere tle skutt cod. De allierte nistat 6 fly.
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Det er  edeg  2 uker slelent tysksrne satte 1. gang sen offensiv ved Zurek. Deres
vinning har vært ubetydelig, deres tap atore både i naemskee og matertell. Det oont
nå skjer på elettene ved Kerek er i. samaentreagt torm hele den tysk-russ1ske exigs
beeiveahetsforlep. Det er he storien om voldsoann tyeke Leetanstrengelser. og ont
hvordan disse blir t111ntetgjort ved setg ruselsk notstand. De hleler den e2. Juel
1941 beordret de tywke troppene tel å gå over de russeeke grenser, foreettete hen
seg at rådsrepublikken skulde V9eTS lekvidert på epen uker. Dee meneng ble deet av
range eelitr e sakkynetge rundt om 1 verden, De som var grepet av htteertoreudelsen
så i haa alle tiders sterste teltherre. hetler eelv delte også denne opptatning.
Geng på gang ble det utbasunert 1 krtgens förste måteder  at  de russieke troppene
var se grundig slått, at men ikke lenger kunde tale om noennelttmre ruestsee for-
nasjoner, at veien tll Noskra  le  åpen o.s.v.

Russerne tortsatte imidlertid å kJempe hitlers trtumferende erklwring om at
tyskerne hadde Stalingrad tast i sen Mnd bee  fulgt ev de tyske eeetearmeere tel-
intetgjerelso ved denne by. Rommel, som skulde rykke estover over  egypt,  for å Mete
de tyske hmrer som trengte fram over Ehukasus, måtte isteden 1 ell hast retirere
vestover, inntil hans trepper ble tatt til fange i Tunisla  e  eg da de tyskt armeene
ble innviklet 1 slaget ontleursk, da gekk de allierte tropper 1. lane på Sioilia.
Hvortor begymte tyskeene denne nye offensiven ? De generaler som nå leder krigen
der borte er ingenanatereeltherrer. De er dyettge tagtolk. De enneer tullt ut at
et toreek p4 å knuse Ruaslands nelleere maet, er utsiktelelet. De vet mer enn godt,
at selv ont offenelven ble kronet med held, så vilde erobrengen av et oaråde goa
de tidligere har hatt og mistet Igjen, ikke på noen måte mere avgjerende. De vieste
også at dette stykke russisk jord vilde koste meget blod og maget materiale.

De gikk til angrep fordi de befant seg i en tvangssituasjon. De har rattdene
ne  kris d  arv etter h1tler Ban selv ee forevennet tra synsteltet. De hegivenheter
som han satte igang den 22. juni 1941 nl.ler emedlertid vedere. De tyske becterere,
son må spille med i dramtlet til jernteppet faller, kunde ikke la elnaillionarme
stå uvirksom og vente på  hva  rueserne skulde ta seg til. Deirksonhee  virker  demo-
rallserende på soldaten. Tyskerne  gikk  til angrep tordi de ekke hadde noe annet valg.

Hvis de kunde trenge russerne tilbake, så vilde ikke floevesentlig veme vune
net ved det. Hves de ikke kan det,  så  har noe vesentlig inntruftet. Da er det hlitt
klarlagt at Tysklands militmee meet er brutt. Til den offensev som de nå har inne
ledet har de mobillsert alt hva de eter av elegkreft. Deres beste tropper hviler 1
massegr avene på de ressiske eteppene. Deres kelgaindustri har fått sin prestasjons-
evne nedsatt ved de alliertes flyamgrep. De fremmede, smn er elept som treller tel
Tyskland, har ingen enteresse av å gjere sen arbeideinneate. Hatet mot uzdertrykkerne
syder 1 alle de okkuperte land. Betolknineen venter med utolmodighet på de alliertee
teopper for å reise seg.

Krigsetillingen 1943 er den rene idyll tor tyskerne saaaenlignet mmd kregee
stelllngen i 1918. Verdun som bröt tyekernes kratt, har eln pexteell i Stalingrad.
Den tyske offensiven våren 1918 har tått  sin  paraeele 1 den som nå pågår mot eursk.
Men torevreg er alt ulekt. Frentldeuteiktene i 1943 er for tyskernesvedkommende
overmåte farligere og nerkere enn de var i. 1918,

1918 var Russeend elininert. Tyskland ver tkke truet ev over loo  nell,  menee-
sker„ heller ikke truet av alle sine naboar. Dat keeserlige Tyskland hadde, troes
stor hardhet, ikke fart fram slik som det tredje reket, Det hadde ikke evlivet
mennesker i millionvis bare fordi de tilherte et annet folke Det badde  te ke feeme
kelt eot seg den avsky og eet hat soa nå bere venter på å slå ut 1 lys lue.

Hvis den tYske oftens1ven 1  eet  nå  ekke krones med held,  da  bar kataetratees
time eykket neenere. Det er en katastrofe hvle ontang og veldskep ingefl tantase
kan utnåle.
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WHO WON THE W.h.R ? Den lo. juli 1943 kommsr tel å ble en av de viktigste mere
kedager i den annen verdenskrigs historee. De torette Staters tropper steg da
land i Euxepe. Overkommandoen teees av  en  amerikaner.  31e  meget stoe de/ av  kregs-
materiellet er amerikansk. U.S.A. forbereder seg til å delta i foreeket på å skrive
nye lover for det gemeeZuropa
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