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SYDFROETEN. Nederlagets marke bror seg hurtig over aksoforevaret på Sicilia.
Langs hele Etna-linjon tegner dot til fullstendig sannenbrudd. Alic tyske etillin-
gor syd for Etna er i do all.s hender, og on katastrofc av sanme omfang som.i Tu-

nisia driver nærmoro for hvor dag som går. Fangetallet har nå passort  loo.000.
35.000  tyskere og noppe mer enn  5.000  italicnerc kjompor videre.

Don 8. arme rykket torsdag morgen inn i Catunia uton motstand. Truot fra
vost, presset fra syd og bonbet fra luften og sjöen måtte tyskerno oppgi byOn.
LIOntgomory tok Catania vcd "squeose", som B.B.C. uttrykkor dot. Pofolkningen, hvis
Matforsyningor var plyndrot av tyskerno, mottok den 8. arme med glede.

Do tyskorno som er fordrevot fra Catenia cr konmet i on truende ekruostikko,
og don onnste voion sOm gjonstår mot nord - kystveien not iossina - står i. faro
for å bli fullstondig blokort. Den ligger dag og natt under konstant ild fra de
brit. krigsskiponos grove kanoner og under heftige angrep fre luften. Aksetroppo-

ne forfölges hardt av den 8. armo. Petrettveion xot nordvost, langs don halvcir-
kolformodo jernbanon vost for Etna-nassivot, er avskåret ved Paterno, som er er-
obret. Mistorbianco, 8 km. vost for Catania, er også inntatt. Vod erobringon av

Catania og Paterno or aksons brohode i syd Styrtot sammen mud ot enoste slag, og
bare on hurtig retrett i retning mot Mossina vil kunne roddo aksotroppono fra å
bli splittot 1. flcire isolorte grupper.

Longro not nord vakler do tyske stillingone under de stadig hoftigoro an-
grop tillands og i luften. 3 all kolonner trucr det viktigo trafikknutcpunktot
Adrano på Etnas vostligo skråning. Byon ligger undor voldsom ild fra artilleriot
og hoftigo angrep fra luften. Aksetroppono or i voldeonme inerkampor kastet ut av
kl1DO godt utbyggedo fjollstillingor.

På vonstre flanko tronger amerikanerne fram i 3 parallolle kolonnor. Lengst
i syd har de orobrot Gagliano og Bronte, mens do på don venstre fldyens sentral-
avsnitt rykker fram not nakkelstillingen Pnndnzzo. Framrykningen langs kysten

har gjort godo framskritt dot siste dögn og stattes av anr. krigsskip.

B.B.C.s korn telegraforer under inntrykkct av dc sisto begivonheter på Si-
eilia et anerikancre, canadicro og britere synes a ha innledet ot kapplöp mot Mos-
sina og at aksotroppeno overelt kastos overendo,

Snmtidig opprottholder brit. og anr. krigookip og fly on stadig mor hard-
hondt blokade av Mossina-strodot. Dot holdes nayc utkikk otter flontlige ovakuo-
ringsskip,-og ot forsdk fra aksekommandeons sidc på evakucring i störro skala
kan allerode nå forutsios å bli on katastrofo. Brit. krigsskip har igjon bombot
Tenormina,og Moesina or bonbat av storko bombeflyavdclinger.

Do tyske troppono forsvaror seg mod fanatisk voldsonnet og oppgir ikke on
tonme jord för stillingen er blitt unoldbe.r. lirnge gangor kjenper de ned en selv-
oppofrelse som gjar det umulig for dom å ta hånd om sine falne og sårele. Genoral-

feltnnrsjall resselring har funnet stillingen så.kritisk nt han har forlatt sitt
hovedkvarter på Sicilia og dratt til Vcrona i

Luftoffensiven mot fastlandet or gjenopptatt mod 4 ongrep not  finpoli og  vid-
strakt bombing av kommunikasjonor i Syd-Italia

Italia. Badoglio-regjeringen har på ny dröftet den utenrikspolitiske kurs,
uton offisiolt rosultat. Stamningon blant befolkningon or liko truende, og myndig-

hotono har sett seg nbdt til å skjorpesine forholdsrogler mot demonstrantenc og
mot don opposisjonelle prosso. Sonsuren arbeidor hardore onn noen sinne. Ttoss
arrostasjonor og strenge fengselstraffer har det ikke lykkes myndighetono å mestro
"sit down" streiken i. Milano og Torino. Du antifascistisko partieno oppfordrer til
goneralstroik hvis Badoglio ytterligcro fornaler tiden og forspillor mulighotene
for en soparatfred. Finme, Triesto, Istrin-halvdyn, Lubljann og Delnatia or er-
klært for krigssone. I mellomtiden stranmer tysko tropper til Nerd-Italia, og or-
ganisasjon Todt er i ferd med å utbygge Po-linjon. Nyeuroligheter har brutt ut
Rellas. I Saloniki har det vært generalstreik denne ukcn, I Makedonia or lands-

byer smn er okkunerte av bulgarske tropper, satt i brann. I Athen har tysko trop-
per skutt på domonstrorendo folkemasser.
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-Det  er  ev  og til blitt påståt,t_ert Dtalia rett og slott  ,bar  vært on belastning
På -41Yekland i dcnne krig:jDet har kanskje vært tilfelle med- er—vi-ee-krig-sindu-
striell Virksomhet og ondeJi forsyningsproblemat, men  t il gjengjeld or det skapt
en guaatigare militær stilling for Tyskland på Middelhavsfronten. Det flerårige
feittogot i Nord-Afrika må ikke betraktes som noen bolastaing. Snarere muliggjor-
ado Italias medvirkning angrepet mot do britiske stilliecane i Pgypt. Detto var
et lodd i do alminneligo-angropsplaneno, som konde opprettj,kddos  så  lenge, og
som  var så reer vod å lode til gunstige rosultator Italia har således ved  sin
boliggenhet og sine kampinidler gitt vordifulle bidrag til eksons offensivo
krigsfbrsol. Italias inrysats på Balkan må holler ikko glenmos,,

Tyskland regnor nå ified en utholdenhetskrig, karakterdsert ved defonsiv krigs-
f8ring på alle fronter.,Fra dette synspunkt er det helt naturlig at den tysko
krigsledelso har villetavstå fra å forsvare Et slikt forsvar ligger
oporativtugunstig an o vilde kreve betyclelige stridskrefter. Dissos eksistens
kan delvis stå på sp11/2, hvis de allierte foretar on  ndstigning omtrent på
fronton Roma-Napoli ogdot lykkes å avskjære halvoya her: Moderne landstignings-
tiltak på bred front e vanskolige å avverge, lear fordi hovedforbindolsono på
balvöya  har  en slik striktur et kraftkonsontrasjoner esvtilbaketrukne resorver
ikke kon gjennomföresdiurtig og sikkort, En doffersivstilling i f.eks. de nord-
lige Aponninorne er derimot megot gunstigere fra oporativt synspunkt. Hvis den ita-
lienske arme dossutendrundo trekkes tilbake i kw:edyktig stand, vilde forsvarets
etining være forholdevis bra.
. Irölge meldingene har hitler fremsett krav om ct slikt tysk-itallensk sam-

arbeid. Dotto krav er; imidlertid avvist fra italiensk sidc. Tyskland må derfor
forberodo sog på at Italia nå går helt ut av aksen, Den forsvarslinjon tyskorne
nå  kommer til å orgathsere i Italia, eventuelt large nordgrensen, vil sikkorlig
avbenge meget av utviklingen i landet. Det er sterke grunner som taler for at
Union forlogges tilde nordlige .t.porninerne, f.oks- pi h5yde ned Firenze, der
det kan etableres en fornoldsvis kort frent i fjelltemorg som or gunstig for
forsvaret.Derved hlndres de allierto fra å benyt to Nord-Italia som flybasis
for angrop mot Tyskilands krigsindustrier i Eihmen og Schlosia, disse 90111 ennå
or vanskoliso å nå fra England. Avstanden til Farhs-Cireslau fra det sydöstlige
Rngland er 100-120 mil, fra Po-sletten derimot bcre 60-80 mil. Nå fins det dog
flore storo, meget entifascistiske orarader i Nord-Italiac Dette kan före til be-
Merlige forhold bak en slik front, men tyskorne kan kanskje gjidre rogning med
stötte fra tidligorse svartskjorteavdelinger, som kanskje i. ron desperasjon hol-
der fast ved faseis‘tsystemet og tilslutningen til Tyskland,

Utvik1ingen i talia kan muligens gjöro det redvendig å opprette on linje
ennå lenger bak. Det vilde i så tilfolle bli den gamle frontlinjen fra forrigo
verdenskrig langs Isonzolinjen vest for Triesto og videre i flpene over Brenner
til Schwei.z. Molding. ene om at tyske tropper har rykkot inn i Triesto og Fiume
og tidllgere meldinger om tyske befestninger ved Brenner stötter don formodning,
at tyskerne kommer 'til å organisere  sin  endelige forsvarsfront mot den italiensko
balvbya her. Et forsvar langs Po-linjen or tenhalig, ihvertfall for å oppholde
de ellierto og for å samlo panserstyrker pd slettere og der s8ke en avgjarelso
med on alliert invdsjonsarme 5. Nord-Italla Den operative stilling i Italia kan
således bli forholdsvis gunstig, selv en de italienske stridskrefter ikke med-
TIrker lenger. Denne nye stilling vil dog kreve at de st rategisko roserver settes

som ellors kunde reserveres for andre fronter. Dette kon bli særlig fölelig,
hvis de tyske avdelinger i Italla ikko knn trekkes nordover igjen.

lit alvorligere situasjon kan dog oppstå på Palkan,. Hellas står stort sett
under tysk milittererganiseejon,men den st cv o bakro og indro partisanfronten
det vostlige Balkan og i det nordlige Jugoslavia heldes fcr tåden i sjakk av
italiensko troppor; og disse må. orstattes. Hertil kan komme som det vanskeligste
BUmned at de allierte kan gjare invasjon på kysten av Dalmatia, Hvis Italia
slutter fred. vil de allierto også behersko Midclaihavet ennå fullstendigere onn
nå.  Sardinia og Corsica blir neppe forsvart av tyskerne. De må derfor også regne
Mod et  alliert invasjonstiltak mot Syd-Frankrike, og nå binde strategiske reser-
ver også med henblikk på dette alteinativ


