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INVAS2ONELF ZGINT
-

"Dagen DB  er kommet. Det avgjørenke.-slag mxt
E tlers armeer er nå besynt. Delnfaretatte lend-

gung har ikke til heneikt å opprette en front
nr. 2 for å avlaste russernes kamp på østfrent-

en, men er en selvstendis aksjon for å tilintet-

Tjøre 4en tyske hær og beffl det besåtte Turepå

kllierte troppor landet på Nbrwandiekysten

på flere ste'der mellom Le Unre og Cher»ourg

mellom kl. 6 og 8.15 tirsdåg worgen 8"."jun3,

Iandgangen ble forberedt wed Aot hittil krnft-

igste luftangrep mo,t tyske wål på kysten. Sonke
skip var blandt de 4000 større og 1000 mindrs

fartøyer som tokAel i landgangen. 11000 første-
linjefly understøttet ou:Jrasjonene. De tyske
kystbatterior ble obrakt,til taushet og.de fere

hindringer ovorvunnet. 2easselanding av fall-

skjermtropper fra luften ble foretatt bak de ty-

skeelinjer. Do alliorte styrker står under over-
kommando av general Eisenhower. Hæren som be-
star  0V britAske, kanadisko og amerikenske styr
er ledes nv general Montgemery.Det første al-

menheten fikk vite cm bsi•klvenneten var i en er-
kiæring f'ra bhurchill i Underhuset ved midds-
tider sammo dag.

phnro lls e klm ing: Bn veldig armada på

over 4000 sKip :sammen wed 1000 mindre fartøyer
satte over kowalen. kasselanding fra luften er
mod hell gjennemfart bak fiendens linjer. Kyst-

batteriene mr for størstede1en brakt til taus-

het. Hindringene i sjeen viste seg ikke å vwre

så farlige som vi heAde trodd. De allierte Tle
Støttet av 11000 førstelinjefly. Det er alt hdp

om at vi har oppnådd en taktisk overrnskelse

71 håper å gi fienden den ene overreskelSe ottx

den annen i løpet av kampen. Det ilag som nå

begynner koMmer til i mapge uker framever å øke

t stfang og heftighet. De allierte militære
sjsfer og den amerikanske og britiske regjering
vil sette all sin kraft inn ved åpningen av den
ne nye stere frent. Hittil melder de militære

sjefer at alt går etter planon - en enorm plan.

DisenhoWer uttaler i sin dassordre om de

lierte styrker sem har feretatt landstigningen

Frenkrike: Sammen med våre tapre allierte eg

våpenbrødre på andre fronter skal de være med

på å ødelegge tyskerne og lefri de utdertrykte

fra nazietyranniet og sikre ess alle en fri

verden.

Det foreligger ban sparsomme meldinger OPI

forløpet og utviklingen av landgngsuperasjon-

ene. Britiske og amerikanskE, styrker deltar i

forholdet 3 tll 2. Kanadiske, norske, polske,

nederlandske, franske eg greske skip deltar i

landsetningen. hellem kl. 22.50 igår ug grålys-
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ningen sendte RAF-en.styrke på over 1500 fly

som rwttet deit hfltigste angrep hittil mot de

tyske IkefestnJndar uå kysten. Amerikunske S-

fly<rers fortellur at de ikke møtte neen

stand fr.a tyske fly, men derimot kraftig lufte

'Jørske flyeskadroner tar del i opera-

sjonene. Over 640 marinefartøyer med bestykning

fra 10.5 Ail 40.5,tommers kanoner beskyter kyst-

streknin ene caarådet bak.
•

EX,~0ARS TALF,
Den landstigning som tropper  av  de allierte

armeer foretok på Frankrikes kyst er et lkdd

i de forenede nasjoners planer t far å frigjere.

Buropa. Planene er utorteidet i forståelso med

vår Ståte russiske allierte. Beftielsens time

dtærmer se. Alle plikter å gjøtå sin innsats og
hjelpe til å hindre motstanderneb bevegelser

enten de får sine instrukser hjemme eller utan-

fra. Til alle sior jeg: Følg de Anstrukser dere

fdr og hax fått. Også dere som ikke er med i "
ktive motetandsgrupper har fått pliktow.  Powte

sett med passiv motstand. Sett ikka livet )å
spill unødig; vent til jeg sier fra. Den dfig vi:

kemme då jeg vil f4 bruk ior hele deres styrke.

Til det franske folk.
Følg_jnstruksen fra deres ledsre. En fc,re

hastet reisning av elle franskMenn kan komme

til å hindre deres interesser: å gje landet

fritt på kottest mulig tid. Vwratålmodige og
tær relige. Fortsett med det vanligo ar;eide
hvis dere ikke har fått særlig pålegg:Fransk-

mennene md selv sørse for siviladminiStraSjDnon

A1le som har ferradt sitt land vil bli:fjernet.

Der landet er blitt frigjort, skal dere 'selv,

velse styrefsrm. Krtgen vil koste tap-k>g yelde

ytterligere skade. Jeg forsikrer dere  . atD jege-

okal gjere alt for å latte deres.plagr. Dette
er første fgse. Store slåg  1-igger forantess.
Jeg oppfordrer alle frihetsolskomde mtnndsker

til å slutte opp om oss.

KOSG hAkhOBS TAIB.
• Det er innløpt molding cm at dct er faretatt

tandgang på den franske kysol tar sikte på

frigjøringen av Duropad urfeetrykte folk. Kri-

gen er gått inn i en ny fase. fenne melding har

vi alle Mottatt med dcn ytterste takknemlighet

tw glede fordi den innebærer visshaten em at de

allierte styrker nå har fort ess et langt styk-

ke fram pd veien mot soier og frihet. I gloden

cver denno htvikling må ikke vårt folk gå til

forhested.e eller usverlegte handlinger

fra=ver blir det av enda større betydnin.2
enn før å legge o.11e tunkelise hindringer i

veien for fiendon, Det må skjo på en sadan måto



at L ikke ved uf,rsiktiGhot 11CL-T_Ir seg

selv eller andre. edleeao  av .de Jrganer

Sarnarbeider med de a1licrc sf.r i :nsrgtil.-

ung. De har fdtt sig-a 'tatert. opagaveil,se
Je de vil få nye flrare, Do vil e:fore dem i

full tillid til at når de trergef akjuIesteder

og mat eller lignende hj,lp, v,l. d. alltid få
den. deså på den  figito kan månge 1 stillhet kom-

me til å yte en meget verdifufl -nnsats i fri-

hetskampoft: Jeg ogåhin regjåran eend.,r en yarm
hilsen til'alle landsmenn sag rank.på sin

post og som offervillig og. ser

fram mot stadig mer krevende:opprayer. Dbn al-

lierte øverstkommanderehde vil-til en hver tid

si fra om hva han venter alIe Nom står under

hana kommande eg gjennom kring),astingen.eller

nå annen måte vil vårt folk vedbi stå i kon-

takt med aine kenstitusjonelle myndighe'ter. Vi

hylder de styrker som nå går inn i kampun  og

LS1ger 'deM a tankene.metl-da-varmecte ønsker.-Vi

vet at de ikke vil evikto vår •g vi
1 ,ver at vi aldri vil svikte dee.. Landeraern:

held dammen og Vffit beredt, Løye ,te fcrenete ha-

sjoners bak. Ieve-friheten,
_

I 0NDRE FRA t.Ik'NORSKE FOdSVARSSJEF.

Til allo o.ryianaserte.knmperupper. ,

Det ernå viktig at atår sammen pg er

1eredt'til å gjøre sin innsats i det. Store opp-

ejør. De Vil få klare ordre om Ce åksjoner som

skal foretas. De må ikke rå til åpen eksjon

Uterwetter srdre'fra den alliegte militære

øverstkommanclerende før ordic gis herfra.

Tar tidlik aksjon kap  ei  fionden anledning til

å Sdeiegge,orgaSiaesjenen. Jeg rogner med Deres

hjelp nåt tiden er
-

VIKTIG BESKJED FRA DErG ALITERTt: j-eg:RKOMMANDO.

Lenne beakjed gjelder særlig foik Som bor
innenfor etadelte på cpptil 35-km. fra nærMeate

kyst. ny fMse i ktigen er begynt; Dan
neflge advarael om at folk må heldo Se,i; borte•
fta jernbaner og bruer siår.stagIg ved makt,mon

i_det kystl-,elte jog ncvnte megdet allierte fly-

Våpenzadvendikvis gå til intense angrep mot

&ybefolltningen vil om mmlig 'ved sed-

ler sOM kestes-mid fra fly få beskjed om even-
tuall bombing. Advarslon kon'kemme mindre enn 1

time fåt angrupet,Le må nAlde klar tål å

handle i størate hast. Føag instrcksene, Forlat
byen, underrett andre De møter eg unngå do'tra

fikerte veier. Ga til fots ce. ta Lare Med det

De kan bære. Kom lengst mulig vogk fra lbyen,
minst 2 kal og så langt vekk fga jernbaner ag

bruer som mulig. Unngå å samleo A store erupper

De ktui tas for trePpekonsontraSjoner.

Churchill meddelte i Underhaet tirsdag et-

termiddag: "Jeg har-vært hvor men får-de siste
etterretninger 0 jee kan Uttale nt operasjone-
ne forløper.helt igjennJm tilfrodestillende.

• Mange av de f!.:Iror og venekelieheter som vi igår
ettermiddeg på dennt tid anså fer meget store

ligger bak oss. Overfarten over sjeen har gått

4
stanc4n.fra kystbatterlene ble svekket vt. ~-

birdemet-slIk at 4e ikk, spilte vesentli- r - lie
Landin e'n av.trrper mtd tranep rOflj a,k 44.--

fredsstillande -g bare onkelte fly .Jikk ttpt.

Tropene er på flere steder trengt inn i landet
.g landingen av Inftinfanteri fortsetter stadig

med små tap eg mad stor hastighet. Kampono går
fAr sed på flere steder, flere bruer er inntatt

Dlere yiktig:e bttnr er ikke'sdelagt. Det fdregar

kamper inne i hyfli Caen. h

NYESTEM,1 FRA do0,D01j TIRSDAG.
J:t2djartter paasert gjennow •E{OP1 forfølger

5, armei nten å unde sg noenhVil, de. vikende
tyske armeer'og at satt ever Tibern på-fle,re

ateder. Don 5. 3.2Mti star nå  e km N for Tibern

fransko. jpropiler har inntatt Tivoli. En kol n-
ne rykker -ftaM langs kysten met Civitaveochia

'2å hompriyeion' Met.Livcrno og Genova. 2 anare-
anfaltskåler mprsjerer lenger inn t. tandet mot

Vitarbj

Geperal ••nrk, sjefen ft,r 5. arme, talte man-

dag til sine kornsejefer frpi tn- balkon i ?obt:
"Dette ei en ster dag for 5. arme. ilar

delvis tilintetgjort 10, oe 14. tyske arffle. Jeg

tviler på at dem 14.. arme vil være åstand'til å

kjempe mere. hat tett. 20.000'fanger bg erob-
rot eller ødelagt store nmngder.S:v krIgalitstyr,

forfølgelsen.ay tysketne N for Rom or begynt.'

Dct mAldes at-tyske styrker sem ble ettetlati,
S feå- Itybar i ferd med å

Rovedveien ost-Jver til-Feseara ,erherskes av de

tllierte. 11:1:13.C.'s:korrespendent Talbot talte
mandag fra.c.n raniobfl:på lånrzza'VeneSia: "Våre

styrker rykket inn i hosredetadSn kjennon Veldige

folkemasser sJm viftet og_grå-av

trengta seg pmkring solda:ene pm dro gjenhoM

byen Med en begedetrins sem.aldrI for. De kas-

ter bleMster og mat.til dem byr dem til og
ned vin..Det er Ikke.langt fra at deleatåne må

Itjempe seg:ftaM gjennom folkemassene, Jeg har 3
ganger.måttet ha.njelp for å få bilen fram»una-

formen min'er slitt'i.filler i denne-jubelr:n.eg

Yognen et-,halvfulltiv'roser. Kamskje 1M trJr jec
0verdraverft%Det gjør jeg ikke. jeg aier r. -11J1

ifril. lite. Jek'har aldri sett make til festårtemr

ning, Det er'tusener til stedo på Fiazza Veneggl
som heaer etil,styrkene som arar ferbi, DJt

utrolige menskewasser i en ustanselig

østfronten. Den tyske plan oinå trenge rueserja
Fruth er slått feil. Den rødt armo

har et'fast grep om sine forsdrarslinjor ved

Jassy. Tyske angrep or slått tilbake.

Vestfronten, Britiske bomtefly angtop i natt,-  
Osnabrftek uten tap. - Cenjral de Gaulle koM
dag til Iondon, Ettor å ht konfarert mod stety-

ministeren og utenriksministeren, holdt de GatL1

on tale i kringkastingen til det franskegftlk,
åorge.Det meldes at 3 brutr er sprengt på For-

gcnsbanen, - Det y...etJs at nazistene vil'gå til

Jksjon mot ungdommun i slutten av acnne uke.

Vær forsiktig, følg du gitte instruksjerer.,-

fer seg Mod langt mindre tap enn enslått.Moi-
DIRE

SKAI VI KUNNE FORTSETTE
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