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FlyanEr.ec . Allierte fly fortsetter å hanro løs på mål på Sisilia cg Sardinia samt
-fercetraYfkken mellom Siilia og fastlandet. Do siste fire dager er over 300 tyske og
italionske fly ødelagt, mens de allierto bare har-tapt 17, Flygendo festningor angrep
i Eår flyplassen Boritso på vestkysten av Sicilia 0  fly ble ødelact på bakkon ng 7
jagero ble skutt ned under luftkampe To antlre steder på vestsidon av Sieilia bla også
angropot. Boritso blo også anuepet natt til lørdag-av britiske fly, Samme natt ble
Messina bombetp og likuledes Reggio og San Giovanni på fastlandot, Mollom disso tro
byor cr doYfergotrafikken mellom Sioilia og fastlandot foregår, Fly fra Midtøsten har
skutt ned et tyuk sjøfly i Egagorhavet cg skadet ets eilskip, Fly fra Malta har angre,-
pot mål på Sieilia, - Natt til lørdag ble Berlin igjen bombet av Mosouitofly. Utenfor
den franske kyst blo to skip i en fiendtlic konvoi senket.
Russland, Tyskerne forsøkte i går et luftangrep mot Kursk, hvorved do mistot -65 fly.
112--tWiTs .ko fly ble ødelagt. Russiske fly angriper uavbrudt tvskerne lan-s fron-,
ton. Russerne holdcr de bruhoder som de tok ved Lissitianske Et tysk motangrop blo
slått tilbake. Ellcrs meldes dot on artilloriduall på andro frOntavsnitt, Fra Moskva
meldos at det på Sentralkomiteens møte 15, mai ble vedtatt å oppløse den trodjo inter-
nasjonale. deslutningen er mottatt medstor sympati i Storbritannia og Amerika. En ame-
rikansk kronikør anser det for å vmre dun must vidtrekkende- beslutning som Stalin hit-
.til hdt tdtt fer å styrke sambandet mellme do allierto. I sin forklaring om beslutnin-
gen om oppløsningen uttalto Stalin at Komintorn nå har oppfyllt sin hensikt og oppnådd
det mosto avdot den arboidet for.. London eppfatter beslutningen først  eg  fromst sun ot
tillitsvotum fra. Moskva til do allierte nasjener, Boslutningev<gringer Ibioskva på samme
linje som London og Washington, og har stor bet:d.ning for forholdot mellom de alliert
regjeringer. Den tysko propagandaen har mottatt beslutningen ned on strøm av skjells-
ord, og botegner don sow knop av Stalin, bluff og kamuflasje, Stockholmsavison Afton-
bladet skTiver at oppløeninuen av Komintern er et nytt bevls på russernes vilje til å
kjempe side om side med de allierte nasjoner til en soierrik slutt på krigon mot fas-
cismon.
Italia. MuSsolini har hatt nyo konferanser LJd sjefene for den italienake.h2er, marine

°og vapen, Ifølgu meldifiger fra Svaits har arbeiderne ved nrado: fabrikko: i Milano
-og on annen by gått til passiv streik. De skal bl, au ha forlanct  a  få en del av løn-'
'nen i matvarer, Fra Ankara meldes at utvalgte tyskmdivisjoner er kenMet til Hollas
sammen mod endel alpejegere og blir satt inn på nøkkolstillinger. Enmener. at det er
stillingen i Russland som voldor den tyske everkommando nytt hodebry, En Londonavis
skrivcr at Italia nå står overfor faren for invasjon i deros eget land. Enhver itali-
ener vet at dut ur en følge av den politikk Mussolini har førtog at han har ansvaret.
Mussolini har ved omdanningen av recjerincen forotatt et statskupp som kan saMmenliknes
med det han gjorde i 1924, da samlincsrecjeringen ble en partirogjering.-I dag ur don
fascistisko rocjering blitt Mumsolinis rogjoring,
Jugoslavia. Det blir meldt om ny motstand b ,Tugoalavia, hvor geriljatrooper har utført
nye bodrifter. Samtidig har tyskerne mattot sende enrekke divisjonor til hontenecro.
Det er første gang .at dut or blitt sendt tyske troppur dit, da det har vart ansett som

.italiensk protektorat.
Ityskland.  All  virksomhet stanset en uko i Stettin ottor dot store britisko luftangre-
pet- ?0. anril. Minst halvparton av byons innbyggere var utun gass. Flere eluktrisitets-
verk 0E andre viktice bedrifter var ranmet, I AaGhon har eljoraffincriene brent i
syv dagur. - Ifølge tyske meldinger er det i tidsrommot 1. - 21. mai senket 227.000
tonn allierte.skip„ I forrigo måned var cppgaven 400,000 tonn, På samme tidspunkt i
fjor opoga tyskerno å senke 900,000 tonn om månedene En militwr målsmann I Jorlin for-
klarer de lavo tall vod å si at dot ikke var flere handelssksip å senke i Atlanterhavot!
Det fjorne ¢sten. I det nordlige Stillehav er kanpono om Attu Lått inn i sin siste
fase. Dot som or-injonav den japansko garnison er splittet opp i tre små grupper.
Landsbyon Attu er blitt holt utslottet, Anerikanske bombefly har ancrepet Kiskaøya,
300 km fra Attu. I det sydvestlice Stillehav er det rottet'kraftige ancrep mot japan-
ske baser.på Uew Guinea og Now Britain,
Levnedsmiddelkonforansen fortsetter i Hot Spring, Det cis uttrykk for voksendo opti-
MXsme Wed hengyn til do cridelige resultatur av konferansen, Det blir sansynliEvis opp-
rettet et felle-kontor for do allierte nas:ioners matvareforsvnincor. Det vil bli ordnet
ved cloaring. Kontoret skal skaffo sec opplysninger om verdonsproduksjonen av lerneds-
midlor o motta forslag om varefo r bruk. og distriBu c ion fra de rosoektive recjeringur.
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"IMVASJONSPROBLEMER. Det har rylig i England funnot stod voldige  eg  ytterst rea1ist5ako
.1åvasjensnanøvrer lodet v general MoNaughtonp son bl. a. har beviSt at dot manglende
samarbaid mellom arma og fly nå tilhører fortiden. Understatssekretæren:i flydenarte-
montet, Balfour, uttalto i Undorhasot "Vi har nå utviklet on motede som innebgrer rt
armeen får all den Plystøtte den behøver 1 aut rette øyoblikk og på det rettc sted.
GenerGit sett innebarer den  ryo  taktikken at vl unnlater å dele opp våre styrkor i pGn-
nypakkor og istoden konsentrerer alt vi har for forto, hårde støt på vdtalo punktor på
det tidspunkt da de får størst virkning. De pågående raidenessurt 7y-skland er on epp-
mykningsprososs før invasjonen av Eurepa".

Det operative hovedmålet for en offensiv gvmr kanalon må vrere å  Slå  notstandorens
stridskrefter, ikke bare å kehtre 1 land og holdu seg fast. Om man nøyor seg mod å opp,
rotte et brohodo for så etterhvert å oppta offonsiven vil det vesee stor fare for at
motstanderenvinmer i kappløpet med sine strategiske reserver  som  kan føres fram kon-
sentrisk ned alle tilgjengeliga trsnsportmidler, En alliert aksjon kan vrere meget far,
lig om ildo hele styrken landsettes.og er i aksjon mons selve evorraskelsosmomentet
nnda gjørseg gjeldendo. 3n mislykket invasjon vil vsere en katstro2c, noc som stadig
understrekos nottopp fordi alle samtidig or enige om at invasjonen tross risikoen or
on uomgjengolig nødvendighet i år,

Ingen venher at "Fustung Sureea!' skal bryte sammen ntr invasjonen setter . inn, og
opinionen forberedes på veldige tap, raInst lika store som et frontalangrep på Maginot-
eller Slegfriedlinjen,sku'Lleha kostet, Man understreket at det ikke er lettere- å storma
kanalen i don ene rutnIngen enn 1 don ardro, og minnor om at Hitler med sinJ uhørte re-
sureer vek tilbake for invasjonan i 1911, til tross for at de styrker brittne kunne
stille Mot ham var latterlig små sammonlignet med siGn motstand de sely skal storme idag.

Hvilke troppestyrkur som i øyebliket befinror sog på•de britlske øvene vet man.
ikke. Britene  og  kanadierne telbrr sannsynligvis tilsammen mellom eg 2 millienor
tnaturligvis bortsott fra dot britisko hjemmvernet), Ameriknnerno taller neppe enda
nange hundro tusen. Krigsminister Stinsen har meddelt at USA 1 slutton av dotte året
vil ha on arme på 8,2 milltnner mann, men man understreker  nt  dot må-vare de britiske
styrkenc som danner spydspiseen i et angrep  på  fastlandet. Baro ytterst vulutdannedo
tropper har neen ehanse for'å kunno klare aksjenen,  eg  de..veldice nyc ambrikanske ar-
moone har enda nopponådd srrlig langt i sin utdannelse.-

I analysen av invasjonenes strategi skjoiner man mollom to faser i operasjenen,
som må komme slag i slag. Den'førsto består 1 å. gjennomføre_selva landstigningen så
everraskende som mulig eg å eppretto et tilstrekkolig omfattonAe brohode, den annen
å kaste motstanderen tilbake Gjennom on offensiv som ikkn Å stivne til sti1lings1r1g.
Disso to fasor har on vosentlig forskjellig karakter. Etter erfarincene fra Dieppe .
moner mnn at det minst trongeson-anyrko på 150000 mann mod tanks  og  artilleri for å
gjennemføre den første fason, Innen få dagor, høyst en uke, må imidlertid ytterligare
500000 mann vare landsatt.idet forsterkninger stadig overføres inntil angriporne (,r
minst 50% overlermo den fersvarskraft sma kan trekkos sammen i Vesteurope, dvs. anslags-
vis ea, 2 millioner mann,..

Orstrentelige berognincer har ført t11 at invasjonens førsto periode - ovorførincon
jv de 150000 + do 500000 - vil kreve.ea, 5 millioner tonn skipstonnasje.-Forstorkningene
av troppor og krigsmateriell kan ottorpå overføres ned transportprommer og transportfly.
La virkelig iOnlastning for skipstonnesjen betyr imidlertid overføringen av tilstrekke-
lige amerikanske troppestyrkor i rimolig tid; am man regner at 5 millioner tonn diapo-
neres på denne måte, innel=er det at det trenges 6 måneder for everskipning av 2 mil- •
lioner mann, Til dette kommer imidlertid at for hvor mann som landsettes 1.4.europe5.sk
nark, ̂ oprstår krav-på.forsyninger ovor havet, For en divisjon på 19000 mann regner man
et det kroves underhold av 10 store sidr pr, måned,

.Dot er klart rrt forningslinjer e  til sjøs 71.7 et slikt omfang v11 were ot ytterst
lokkende mål for dot ty.ske ubåtvåpnet - og egså fer dot tysn flyet - eg det er derfor
påtrengende nødvandig at.do allierte bohersker ubåtfarGn innen de virkolig store sjø4
transpertene evor Atlantorhavnt settos i gang. Dotte er idag krigens viktigste problem.
• - Ganske visst bygGor Amerika nå I Jk:Im on  dngon, og riktignek har marinoministor
Alexander nylig opplyst atrvhygnngene i de sIste månader har overtruffut tapune med
2 m1llioner tonn, (i 1943 vil da alliorta bygge 15.710.000 brutte registertenn - USA
13.300.000, Ergland 1.500.000, Kanada 910.000) nen ubåtene blir jo ikke beseiret-gjen-
nom  :,1.1 økning adr rybygningones.Gjennom sookningene går det tapt kolessale-mengdor krigs-
materiell, matvarcr, råsteffer, som dat kanskje er påtrongende behov for,på on ellor
armen front, og Iromfor alt sjsIfolk, sem dat lenge har vsrrt un alvorlig manget på.


