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Da deaalliertes store gjennombrUdd i Nore‘

Mandio fant sted 1 begynnelsen av denne nrånde

den, proklemerte tyskerne trøstefUllt at de.

hadde " gjenvunnet Sin bevogelsesfrihet"; nå

var de nemlig sikre på at det ikke kom flero

landganger, så nå kunne de konsentrere kref-

tene em Normandiefrenten.  4  denne uke aer den

nye lendgengsoperasjanLgjennemført -men8 den

tywke bevegelsesfrihet i sekkon ved Argentan-

Falaise er praktisk talt lik null.

Invasjonen av den franske Riviera'er etter

alt å dømme et start foretagende, eclv em det

ikke har sammo dimottejiher som landgangon i

Seinc-bilkta, og hittil har alt gått.meget bra.

Dendtyske metstand virksr'svak“og bl. a.

Luftgaffe glimrer med sitt fra.vær. Hva som er

den umiddelbate strategiske hensikt Mod den

rlye irvasjon, vet man nuturligvis ikke onnå;
-mun for d_t førsts betyr naturligvis enhver ny

frott - strlig i "Festung Hurepas" periferi -

=Terbf:11 F:sti::::1(tiet pd t3fthS fncolr'se: a:e og:tan-

trengt og savner tilstrukkelige reserver. For

det annet vil gt stst nordover i dette omrhde  I

slå en kilo mellom de tyske styrker i Italia

Og Serfrankrike og skape en høyst ubehagelig

flaålketrussel fo'r KesSelring. finder en videre .

synsvinkul byr det seg muligheter for sters

cmringniegsaksjon4 i samarbeid med de allietV

styrker i Nordfrankrike, Unten planen nå er  d

stete mot  M-NV  o'ver'slettalandet omkring Ga-

ronre: fr= mot Bordeanx-området (11 amerikansk

kolonne har alle'rede fra N gatt ovor Loire ved

Nano(s og rykker ,sorover), eller det er tale

om den mere trgje(rrige plan å støte opp gjen-

nom Rhono-dalen, slik at hele det serveatlige

Pranktike som begrenses av elvene, Ioire'eg

Rhorie blir avskåret. Under alle omstendigheter

vil de allierte i disse strøk av landet få on

mlegot Verdifull stotte av frie franske styrker

som  då har fatt ord're bm.d. gå til, alminnelig

offensiv mot tyske posisjoner bakfra; Saveyon

er.jo'disse eartisantreppors egentlige hjemsied

det var her begrepet "lc maquis" entsto. Den

,svake tyske motatand i sør hittiå kan tydo på
at tyskernu allerede er storkt svekket i Fronk-

rike, cg at de ser seg tVunget til å Lopgi den

ssrvestlige del av alndet og,falle tileake pd

Seine-linjen., De har neppe lang tid å betenke

seg i, for selv em det enna kan ta noon tid

før bruhodat i sør cr utbygd fer større effon-

sive tiltak, kan de risdkere at panserstyrkeno

i fi vil sette inn hurtige og kraftige ststkibr
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fra Paris r omr8det sørøstovermot Butgund.

I Nordfrankrike har etter alt å dsmmå der

store omrihgningeoperasj4n lykkns for do all

erte; selv de meet tqssimistiske ungelske mi

tærkronikster hevder at de tyske hkvedstyrke

ikke har noen mulighet for å Wryte ut ndr dI

ningen Ved Falaise r Argentan nå er lukket, cp

regner modLat det befinntr seg ca. 100,000

mann inne i sekken. Dlir de sntt ut'av spil]

betegner.det denestørste sciar vestmaktene

tål har vunnet over tyskerne. Den,v11. samme;

eperunskningon av Bretagne bringe dp tyske 1

i Frankrike opp(i mot ADD.ope mann.

Pt astfronten kan man netere et økende tl

mot de tyske armeer i randstatene; støtet'v(

over fra eskov-emråelet  Mot  Valka truer mcd

sla en kile mellom-Estlaad og latvim som

ligere vil sv.3k4ce,tyskOrnes -.)esisj3n, ug fr'

Bialystok-avsnittet er sått inn ot stnt som

truor med å utflankere Varsjuva i 14.• Den s

offensiv mot Hst-Breussen lar,imIdlertid

vente  ph  sed, men at den'er n:er foresteende

er sikkert, 'od tyskeltdTdånger forbereder fi

på at den kommer til  a  få veldige dimensjon,
,ILItalia or situaejonen forcløpig uforan

Rvis Kesselring troes,akbjenen mat Sor-Fran

får ordre om fortsatt  k  kjoIde sin pg;thor -li

Stdr det forskjellige muligheter åpne for g

Alexander. Han kan angriee frontalt, han ka

sske en omfatrifing i den estlige flatike, hvo

terredgforheldene er gunstigst for angrep;

kan fereta landsetningen i tyskernes rYgg e

kan la Wffensiven springc ovur pj Falkan. M

kan tyde tå at sisto altetnativ, or nærligde

bl.a, organdscringen av edne "adriatiske St

ag ct eget balkanfly, Shurohills konforanse

frite i Rom - Men detta kan natUrlig

ogsd  være nervekrig. ,

De alliertos innsats i luftpn har fortsa

vært megæt iptenst. Flyene har tilføyet tys

fryktelige tap under kampene og retretten i

Frankrike,ha8  sd å  si ulen motstand kunnet

støtte oøerasjonene i Sør-Frankrike. Bappor

dce alIierte har funnet viser ot tyskernes u

legennet i lufte.n skaper de, alvorligste van

for dem har en heyst uholdig innflytelse

tropøenes moral. Det oyeblikk later ikke ti

være langt borte da de allierte kan sies å

fullstendig leftherredemme over vestfronte

dut er kanskje allerede kommot - og det vil

on avgjørende evending i krigen. Samtiiig fo

setter bombingen av stratogiskc mål i Tyskl

og ty8kkontrollert Pmrade mod full tyngde o

langt mindre tap ann under bombeoffensiven
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De alliertee framskutte hevedkvarter 1 Italia

sendte tiradag formiddag  Ut  falgende særkammuni-

k-: amerikanskebritiske eg frarske troøier,

kraftig understøttet av fly, er i dag sett i lwM

på sydkysten av Frankrike. - De allierte styrken

sem  ICcm  i stere-kenvoyer fra Italia, Afrika eg

Middelhavsøeno, sarlig Korsika og Sard1nia, og

sem ble 'reskyt:tet  av 800 allierte Itrigsskip, sa

ledes tirsdag mcrgon i Månaskinfltenfur Frank-

, rikeakst. Hele fldtiljen nådde sitt mål uten å

apodages eller forstarres av ubåtdr. Det allier-

te flyvåpen, sam'i de siste fire dager har ret-

tet aine -ungrop mgt det tyske kystforsvar i Syd-

Fr'ankrike gg Nerd-Italia, ijtléat invasjanen

med et vcldsomt bembardement av kyststrekningen

melldm Marsoille '),/st Genua før kl. 5 tirsdag mor-

gen. 752 turge amerikanske bernhofly, kastat

1.409.tann tember Mnt de tyske kyetbatter1er

langs den franske eg italienske reviera åg  mot

de ltalleneko og franske marinehavner. 7e minut-

ter enere gikk de forsto trcPper i land. De

mette minimal tysk motstand dg i løpet av en ti-

me hadde do nådd de første mål De første land-

atigninger fant sted SV ter Cannes. Sttre alli-

erte flyarmadacr saapp ned fallskjermtropper  3

km.inn i landet. I løpet av de innledende cpera-

sjener ble en arme flybårne tropper på 14.000

mann sluppet ned bak ddt tyske kystfersvar. Før

kl. 10 var syv tolger infanteri'til  na  2.000

mann eller mer gått 1 land i Frankrike. Landset-

ningeoperasjonene ble beskyttet av de allierte

krigsskip sgm med nitt kraftige og langtrekkende

artilleri boskjet de tyske stillinger. Le første

stermtrepper sen: gikk i land tested av speslelt

trenete veterancr tg med doem var også atåre sty

kor franske krigsveteraner. Det allinrte flyva-

pen møtte ingen tyske jagere åg hellsr ikke n2e

tysk, luftvern var i aktivitet. - 3.3.0.' korres-

pondent zem doitek i operasjonene i et gladefly

skildrer eperasj,nene: Vår armada var.et aver-

veldende syn. lettardrevnou gg glideflY, 4 i bre

den og i 7 km's lengde med jagerfly over til

vcrn. fyllte luften. Under oSS var skipene vårc.

Det tr vårt hav og vår auft. - Tysk radio fer

en uke alden: Det står 4 allierta arneer på

fransk jord; noe sem viser at de alllerte hver-

ken har til hensikt oller er i stand til  d  gjøre

en landstigning til på den vol forsvarte franske

kyst. - Et nytt komnwniks i 'ettermiddag fra de

alliertes framskutte hnvedkvamler i Italia mel-

der at operaajemene går talfredsstillende. Man

møter litt motstand på takken, 1ngen-1 luften.-

Genera1 Maitland'milsongeverstkommanderonde for

de allierte styrker j aadde,havet, heldt i mar-

ges  fedgende radietale til døt franske folk:

"De . forenete nasjoners armeer er gått i land i

Syd-Frankriko. Malet er å jage ayskerne vekk eg

fcrene seg med de alliortearmecr aom mykker

. fram i lbarmandie, Fransknenn dultar med nine  va-

pentredre. Don franake kær er attar i kame p4

'eggn jo ra for å befri siet I and  n,  har seierrike

tradisjoner mea- sag. Alle franske borgere, siv11,

som militære har sin ralle spille. Seiren er

sikkor.  Longe  leve den fransko and og alt det

atik Be aørilla ao aFwiaej aaa et-4.a44, a u
franske befolkning tll å ga til alrannelig

Den franske republileks midlertidige re-

cjering oppfordrer alle arbeidere til 4 streike.

Viehy melder at den tysko kommandant har Eitt

ordre til evakuering av alle personer hvis netr-

vær ikke or av betydning for kr1gsmakten. Tys-

herns er tegynt å flytto fanger fra gestare-

fengsler til hurtig oppforte arbeidsleirer ved

diegfried-linjan. Minet 20.000 fanger vil bli

flyttet. - Storbritania og USA har undertegnot

en overunskomst med den.franske befrielebskomite

cm at komiteen skal overta den sivile admini-

strajon i dot befridde Frankrike. De aaulles

skal fly til Paris dagen etter at byen er be-

fridd.

Vestfronten. Kanadierne begynte mandag Lt nytt

stort angrop M for Falaise. Aagroret bl, innle-

det ned luftangrep fra over 700 bembefly sem

pulveriserte den iyeke motstand, eg kanadiske

tanks og infanteri stormet fram praktisk talt

uten hindring. Let ble tatt over 1.000 fangær.

anadierne har nå nesten nadd Falaise og atar 2 -

km fra I onde sam var sentrum i den . keri ear hvor

tyskerne forsøkte å annkemne. •eningen Falaisea-

AMgentan var tirsdag middag 20 km ca; blir sma-

lere time for time, iflg. de siste mal.dinacr

ca. 10 - 5 km. Det meldes at tyskerne har stan-

set alle foreek i stor stil  pa  å komme seg unna

den allierte omringning ved Argontan Faaaise.

Amerikaneku etyrker oppgis å kjempe i satene 1.

Argentan. bet foreligger ingen offisielle rap-

porter om den amerikaneke framrykning mot aaris,

- Mellom 750  eg 1.100 aderikanske bombefly ar-

grep 10 av Luftwaffes baser eg flybasor i Ty'slew

Land og over 1.1a0 tunge tritjske bomhefly an-

grep flyplasser 1 Belgia cg Nederland. Mosquitos

angrop Uerlin natt til tirsdag.

astfronten. Den rødø hær rykker hurtig frad for

a  splitte de tyske styrker i (:istersjølåndene.

Do stdr 30 km fra jernbanaknutepunktet Valka V

or Eskov, og 3 panserkolonner mot diga. Lenger'

2 nærmer de russiske armeer ses aa masuriske

sj@cr.

Italiaa Do allierte kjør forterodelsor til en

effensly mot Gøtha-linjen. Stillingen i Firerze

er forbadrut, cg de allierte er rykket inn i

sentrum. - Vatikanets organ dementerer at dst

har'vært forslag om samarbeld mellom aovjet og

Vatikanat. - Droftelnene naollem Tito og don jugo

slaviske statsministur fortsetter i Itelia.

Finnland. ,Oya Dagligt eallehanda meldcr at det

skal hnldes et lukket møte i den finske rike-

eas  fer å 2Verveie spersmal t cm en ny henven-

delse  til  dassland.

sorge. lat opolases at  US10 Spervelore tasshall

ad  Farsvoll er den største i ecrd-Europa as at

tynkerne har flyttet eine verksteder fra Fjeller

dit. Sabotasjer mot hall,n natt til sendag var

usedvanlig vellykket eg de tyske re)arasjons-
‘rkstedr, lagrede flydtler elass sa. 6:: fly

ble totalt edelagt. Sabstasjen ble forøvot av

-spesialister, cg dat er beundringsvardia at

inRon nersse sivilpersoner kcn: til skade,

skal ha ianttatt folk i uniform.


