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.gSTFlOPTEN. sur:utten nv je aer yuzzeetmna t:kt4 2t fyangng nerd for Orelei
Xare

it.en og syd for Velikie tte,s1; eg det ruszasku flyvåpens varkningsfulle any.

grep 01.0t tyske flyplasser og kommunIkezjoror b2a fattsatta 500 tysko fly et“t-t,,t
ødelagt i juni. Forsommeren- iswg ,/å øetfronteu ha/ talders vart temmplig sd
blodigi det gjelder seerlig Isumpeno i Kc'endåstkiktett men don har i h@ved-,
eaken mært.en stillingSkniga nelt fra marz sv hS'M' stoye styrkor marejéT41.—eppr,
bak to fronter,m.g tyetterne hoeder nå st om ganske kort tid vil det brake
De' tyske fotUtbigelator om ret'do aegjørende kamper a Russiand: oc Snvasjon,
vestkog syd.,luropå-barr er ot nnersmål Orn:.dagtjr er et-tynk forsøk på.'å booyare, •
de allierteø nervekrig, nen det er•ritel:tg ?rly,gne Med at det braket pi
østfimnten løeet.av juli, Pore:øttaYer imidlortid situanjenen eå lite t
klarot at .man ikke kan viue siLkett, hvem av partene notl vea ta initlativet. e
Tyskerna talor ikke mor Om un tong'stereffonslv og de ganskd sikkert fero.-
trekke en stilligekrig å nneråand fece VeuterM,reoe bri.+Hg P=g sine nngtop•i,
på fastlandet, nen tgrskury- Jtat, at ce alliortor oprrasjoner nå ar koordinerts -
Etfaringene hitti tyder grå at.don ang:armndr paet har vis s fordeler, og tys,
kerno settur store ferbåpninger :1 årtgrepekaantan ;ion ein nye ljtempetank "Tigerne
Ved å svekke jagerforzvoret v de terkes iyer iando de kanskje fo/ en kott tid
sikre nog on viss otorargonhrt t ljten crcr Octår.enten og bryto gjennom på ott
eller anrkt punkt, Det t: derfa ang-ar maeo utelåxkat at tyskorne vil forsøke
å komme russerLe 1 fosa:rylett og Sttrsee C n dem annen side er
det innlysende at russerne hse all Rnteresne av å setto i gang on storoffonsiv
samtidig mod eller son, innledming tra Vestmaktenes invasjonera

En tuseisk etorOffensiv kunda nå viktige strategiske mål'nosten på hvilket, som
helst avsnitt av fronten, Et Yeamstøs mot Finnlandtlunde tvingo landet til
separatåred, et.framstMt laugsanskebrektan sydbredåa'Vildergi den russiske'
østersjøflåte sin bevegoledefylhot tilbake,et angrbrofra Velikle Luki kunde
avskjnre Randstatene og de tyske styyker ved Ioninggead, Volkov .og Lovat) eg. -
til og med truo østpreceeen„ I 'sed rmesernéMrinne tilbako do viktige
industridistrikter vadEtnets og bojeer og gkreåranrkernkammmr, ellet.de knnde4
avskjnre Ktim, lengst d syn keyst, de vtnto sin flåtehasee Novorossisk tiÆ g,
bake, Tamarbelvv„sa cg åerfra t:ey  Teem På åen annen'sidc er dot bare Tertstea.
togiske mål sot tyskerne ken aa den meeåre kb,-, tea å nå? Mangolen-frkaajo
gjør sikkort Baku et lekkumte mål for den, mon fjorårets smart~ear&'
faring har vist at skeeen det or vneekettgafc J1I u - regnet mod
mars begynte tyakerno en ntor ocumnrsj i J10:_ktLar. Og donne siden-ftt-
satt. Russernedlar nvart med å ,evneent/erm stoko tropoomasser ved,ktlena,c'
flanker, og medeVoldsemme flyeembareemertur bak as.tyske linjer, Det'eorint •

til at tyskernea.plan har gåeå ut på å atøte nerløstever fer å avskjnre
erobre Moskva.e2Ussernes pinn can aprnbart ut på å kiårtce av Otelkmren,'feri
så åttilintetgjøre da omringede t,kkere, Alt hva vi hittål har fått vitk'ftk
østfronten tyder på-at hvem av rarteno som enu tar initaativett cr dtt Ved 't
Orel da avgjørende kamper vit finna stod, Saåtadig umd-kampenb her rså min •
imidlerad regne med at runnorne vla setto inn etaangr'ep for georebre'tilbake
Novorossiskeg Tamanhalvøya.

, .
MIDDELHAVSPE0NTES0 Du kraftege flyangrep på Slellåa, Sendiniu'og SAitalla_----------
fortsetter åten stansa Tscsy har gått ut over Eapoli som cr en viktig havne"
by for tilførsol til øyenes Tyskerne hevder at oh ster flåte liggor
tars havn, og at amerikanske slagskie er -kommot til MaddolhaVeta Det tysko
flyvåpen på Sicilia er blitt'lmtvdelSg fersterket og tysko og åtalienske u-
båtet er kalåt tilbake frn. Atlantenhavet fbr å dulta a fersvaret mot invasjonema
Pra Stookholm er det koraflot forlydendo om at dan itnlionske evervannsflåta,
Som inntil nylig lå i havnen yed Spozas, nå skal vivre ferflyttet til Adriatnr^,
havet, hvor den Vil Vaeru oedr, trygget mat flyangrepa. Dot or åpsnbart at
aksen rogner mcd-en invasjun på åo ate'lienske øyer'i den nflusto f.amtida
Sansynlighoton taler-iMAdlertie for zt dot ennå or at epdrsmåå cm ninst te
Landstignincen vil tli ferberedt:red onsentrerto flye og flåtebombardemonter
av festningeeerkene på en Oce/ronset del av Isyster ag pltloo aksjoner ar annå
ikke begynt. Angrepet ett, sikkt.t også bld koereine/t mod opeeasjoner på
andre fronter, Der ltaliennec m,,kat vtzuy to(o til avtkt. Det or nå blitt
kjent at for ot par mnd, t_drb steesikat O oor restomegnarberder0 i Torinc.



Ifronsen mollom Syria og Tyrkia har vmrt etcnat on tid i sisto halvdel av juni, mens storc
troppotorflytningor fant stod. Tyskorne hevdcr at Vostmaktonos styrker i Syria, bl, a.

,9 og 10 og kanskjo 8 britisko arnw står oppmarsjert fullt ferdiga til å angripo Dodo-
kancsorna og Krota• Hittil har imidlortid flyvirksomheton på dotte avsnitt av Sydfronton
-ssrt  crosk,Dodokanesorne or ikka smrlig sterkt befestet, men det vil bli en hard tsrn

ta Kreta, og de allierte har noppe planer om dct i fsrstc omgang• Dot or more san-
synlig at do fra Rhodos, den størsto av Dodekaneserne, vil ake seg over til øyene Kare
pgthos og Kasos  tør  de våger spranget, over til Kretan Oporasjonene her kan i så fa:1
kommo til å krevo omtrent holo sommer, og det or da mulig at on invasjon på det hellen-
sko fastland først kan komme til høsten.
eartisankampene i Jokuslavia har blueset sterkt opp 1 juni, og 28. juni moldes fra Len-
don at ikko mindra onn 8 tysko og italionske divisjonar er blitt jaget på flukt i Moin.
tonogros fjell, Også i Nordhellas fortsetter ksupono og sabotasjohandlingono met be-
settelseetroppeno • og i Bulgaria sr sterningen på bristapunktot, mons krigetretthaton
gjør sog stadig  moro  gjeldende i Romania. Ungarn har praktisk talt trukket seg ut av

.krågen.  Det er innlysende at intet sted har un all1crt invasjon bodre ohanser enn på
Balkan, men på don annon side må man ikke glcrwe at fjolitorrongot byr tyskorne godo
toreversmuligheter,

KRIGEN  OM ATLANTEREAVET Nedgangen i skipssonkningeno fortsotter i eamme tompo som tid-
gere. to or p rad har dut anerikaneke flåtedepartement meldt 1t det ikke har vmrt

senkot ett onoste skip 1 Vestatlnntaren, I de tro  førsts  uker av juni oppgir tyskerne
selv å ha senket alliort tonnasju på 58  000  tonn, mens daroo tall for mal var 580 coo
tonn, Tallet for mai tkr i år  var tredjeparten av det for zai i fjor. Do allierte opp-
gir antallet senkedo u-båter i rai til over 50. Angsten for dypvannsbombeno gjør at do
lysko uabåter nesten ikke  tør  huldu  seg  under vannet.
Ofølgo allierte moldinger har tyskorne trukkot konsekvensen av at u-båtene ikke lenger
speprosenteror noen truesel mot skipsfarten på Atlantaren, og kaldt dem hjem for å bruke
lom i forevaret mot don kommendo invasjon. Adskillige skal vmro plassort vod Gibraltor.
.strodot,

YFESTPRONTEN,Flyangropone mot Ruhr og Rhindalen fortsetter i cnnå voldsormere tempo enn
Irsiste halvdol av mai, Forutnn ongolsko nattaugrep ned innsats av til dols over 2 oco
Iman bomber hsr det også vmrt satt inn storc amorikansko dagangrep mod presisjonsbom-
bing ev bl,a. bodrifter for olje av kull. Angrnpono på industrimål og kommunikasjoner
• de bosa-Bto land i vest har også sket i intensitot, og befelkningen ter blitt inntrongenls
advaret fra London, Fru britisk sido er dut blitt opplyst at invasjonsforbcredelsene
frot fastlandet har pågått langs Kanalkys'non i lengers tid. Man vet imidlertid intut
imor langt de er kormot. Det antas at tyskorne har 1 alt Gae 70 divisjoner til forsvar
sv Atlanterhavskystan. Derav skal ca, 27 divisjoner ligge som raserver i innlandsbyr

30 m  40 km  fra  kysten, nerlig i Nantos, Rennes, Roun, Amions, Bruxelles, Lille„ Ghont,
Breda og Arnhem, mone hovedrosorvono ligger i Lyon, Paris og Kø1n. Don tyske 5Deetwall4
or ingon sammonhongondo fostningsmur, mon baro ot grovraskat, can 50 km dypt nett av
fortor og bunkers, hvis hensikt er å forsinke landgangstroppuno til forstorkningano
kormer frau. Man må derfor regno med at før on invasjon på Atlanterhavskyston kanner
på talo må Vestmakteno setto inn en intens dags og nattbomhing av de nevnte byer og derae
jernbaneforbindelser, og dessuten selvsagt av festningsvorkone ved kyston. Det er ikke
kjent hvor etore do alliorto invasjonsetyrkor or, 133/1 man kan anta at de er flerc ganger

Såstorke somde 70 tyske divisjoner, Hovedvanskellgheton blir åfå satt tilstrekkelin
store etyrker 1 land fort nok og på tiletrokkelig mango stoder. Mar kan imidlortid gå
at fra at når do allierto sotter invasjonon i gang . har da også midler til å gjornogfers
don, Tyskernes oneste ehanse til h mutstå invasjonen or derfor å msto don med nyo kare-
midlor, Det foroligger eikre bevisor for at don tysko giftgassindustri for tidgn arbuid(e
tor full kraft„ Det er mulig at hitler vil gripe til trukun  av Ehiss, ubunOot av et-
hvert hensyn til de konsokvensor dette vil få for dot tyeko folk.


