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INNVASJONEN.
• 

Det har alltid vært regnet for en av de mest farefulle
militære operasjoner å foreta landgang i større målestokk på fiendt-
lig kyst. Kystbefestningene må nedkjempes og når et bruhode er etablerts
er en for den videre kamp helt avhengig av de sårbare tilførselsveier
over  sjøen.  Under disse forhold og med  ryggen  mot havet må  de først
landsatte styrker møte de fiendtlige motangrep. De absolutte forut-
setninger for å kunne vinne over vanskelighetene ved en invasjon
moderne krig er herredømmet i luften og på havet.

I de to siste  årene hår de allierte tilkjempet seg  over-
legenhet i  luften på  alle europeiske fronter, og de behersker også
fullt  ut  de  vitale maritime forbindelseslinjer. Alle betingelser er
således til stede for å gå til opprettelse av "invasjonsfrouten".

Med landgangen på den franske kyst  tirsdag 6.juni k1.5,3o
begynte forspillet til den lenge ventede og omtalte 2.front. Operasjonene
her er av store  dimensjoner, og alt tyder på at en har med hoved-
invasjonen å  gjøre;  men mulighetene er også til stede for at aksjonen er
satt i verk for å forlede motstanderen  til å  konsentrere sine reserver

dette område og på den måten svekker forsvaret der  det virkelige
hovedangrep blir satt inn.

Det er ennå bare en ubetydelig del av invasjonshæren som
er satt  inn mot "festningen Buropa", og hvorledes Eisenhower kommer til
å disponere den øvrige del av  styrkene,  er det fortidelig å ha noen
formening om. Det er dog sannsynelig at det vil bll foretatt flere
landsetninger av  lignende  format som i Frankrike og således ikke bare
bli skapt en, - men flere "vestfronter", -

N heten tile ed a da mor en.

a s har det hele tiden rast heftige kamper
og det er umulig trekke opp  noen  linje for hvor frontene går. -
Amerikanske  styrker inntok lørdag IsiRny, og søndag ble St. Mare E lise
og T 11 sur Seulle meldt tatt, den siste ligger 18 km. inn i. an .
Bru o e ar er sin største dybde. Bruhodet er nå 80 km langt og det
har en samlet frontlinje på 130 km. Ved Caen e.0 2 tyske motangrep
slått  tilbake.  Allierte tropper er gått over elvwn-Carentan og står
nå i utkanten av denne byen. Søndag ble det meldt at Cherbour halvø a
var halvt overskåret. På dette avsnittet har de allie e a t go rem-
gang og de står nå ved utkanten av Montebour , knapt 25 km. fra
Cherbou . Byen Lesson i retning av er erobret. Krigsskip
e ar mmdeles ved bekjempelsen ay tyske stillinger, g også norske
destroyere pererer sammen med de andre allierte krigsskip i Kanalen,
bl.a. "Stord".

Spitfire deltar for tørste gang siden 1940 fra startbaser
i Frankrike.. Værforholdene er nå bedre så store mengder fly har vært
på vingene og angrepet flyplasser, jernbanemål, viadukter etc. Luft-
infanteri deltar direkte i kampene på bakken.

Fangetallet vokseri Alt søndag var det opptalt vel 5.000
fanger. - En gruppe tyske soldater på 60 mann skjøt ned sin sjef fordi
hau nektet å overgi seg, hvorpå de heiste de hvite flagg.-
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Montgommery har nå oppslått sitt hovedkvarter i Frankrike. -
Forsyningene til bruhodet ankommer som på løpende bånd. Det blir
uttalt fra Londen at hvis tyskerne hadde handlet hurtig da de allierte
gikk i land, kunne de ha kastet de allierte styrker på sjøen, idet
værforholdene hindret tilstrekkelige forsyninger. Nå er stUlingen
imidlertid så sterkt utbygget at det blir vanskelig å holde de allierte
tilbake. -

BOMBEANGREPENE: Flyangrepene i uken har særlig konsentrert seg om
de tYske forsyningslinjer. Store styrker bombefly med

jagerledsagelsQ har_stadig vært på vingene. - Søndag angrep nestez
1.000 tunge.bombefly ledsaget av jgere  9 flyplasser og 8 broer mellom
kysten og Paris, samt mål i Pas de Calais. Under disse operasjonene
gikk 3 bombefly og 8 jagere tapt. Berlin har vært angrepet 3 netter
på rad, og det har ellers vært flyaktivitet over tyskbesatt anrådet

De allierte har nui under produksjon et 2 motors
jagerfly som kan stige praktisk talt loddrett.

,
Iltalia fortsetter den hurtige allierte fremxykking. Den

5.arme har nådd  loa  km, nord for Roma hvor Montaldo  de  Castro er tatt.'
På østkysten er Pescare tatt.  San  Stefano på vestkysten er evakuert
av tyskerne (en øy). Maricone oppe i:fjellene er også tatt. - I Italia
har det (',gså vært sterk flyaktivitet i uken. - Siden offensiven tok
til i Italia er det hittil tatt  70.000  fanger, sårete og drepte. -

RUSELAND: Meldingene fra Moskva har vært meget sparsomme i uken, men
mandag morgen ble det meldt om offensive operasjoner på

Karelske nesSet-De-bIirMe1dt om  40 km bredt gjennombrudd i 24 km
dybde. 4 steder er tatt.

SVEITS: I anledning den spente situasjon har Sveits kalt inn flere
nye årsklasser.

ORST har hatt et møte med 21 generaler i Oslo far.å drøfte den
militære situasjon.

FAL.

OSLO. Natt til torsdag var det en kraftig e1sp1osjon i Oslo, blir det
meldt over svensk radio. Eksplosjonen skjedde i "Norske Folks"

bygning. Vi har ennå ikke mottatt nærmere enkeltheter fra Osla.


