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Torada
ever

sjøen

kommer

forsterkninger.

43. 'uni le44
De luftbårne

tropper har utfort eine epedreg
tilfredsstil4 ar'siden
- elik begynte
den engelske
konge
1ende
eg
erobret
fluro
bruer
i
uskadd
stand.
sin tale 6,juni 1944.-For
fire år siden.var
En;-Endel skilto landsettingsgrupper
har nå sluttet
land frihetens
siste skanse.
Det var i bekynseg sammen..he-allierte
mdter stigendo motstend
nelsen av juni måned for fire år siden at
fra luften.. 26 tyske fly ble skutt ned. 1 all,
Churchill
holdt sin profetieke
tale - Vi sknl
bembefly
o!__; 17 jagere kom
ikke tilbuke. De.alkjempe på landinesplassene.
Vi skal kjempe på
lierte tropper
melder
om helt minimale
tap.
Vi skal kjempe i gatene og på de åpne
Rocsovelt
meddelte
i dau et 2 amerikanske
desmarker.-Disse
ordene har al&tt til men på en
troyere
oe 1 landeangsfartøy
gikk tapt ender
annen,
• omvendt
og bedre måte enn det engelske
'landsettineseperesjonene.
Evære kamper er 1 entt
folk deneang
trodde.
Idag kjemper
allierte
be.k Etlanterhavsvellen
og langt inne 1 landet.
styrker på landingsplassene,
på klippene,
i gat
Ifølge en Viehymeddelelse
har fallskjektrepp‘rr
ene mg på de åpne marker,
og har gjennomført
landet
ved
Rouen,
som
116germa.
7-5 km. inne i
hva Eitler med sin dengank
overveldende
kraft
landet.
Do her okkupert
strategiskeViktiee
ikke greidde
å gjennomføre
etter å ha knust all
sp=or
veien for tyskerne.
i1rigsmilitær makt pä Xentinentet
og etter å ha rustet stillingeree
korresrendenter
har
observert
sture
veihøvler
både åndelig
og materielt
siden forrige
verdens,
som
allerode
var i arbeid på en veistrekning
krig;
som
meg,st
vel
kan bli det allierte
flyvapens
Som foreløttige tilskuere
til denne og foreførste
startbene
på
fransk
område.
5 bølger
stående gigantiske
operasjoner
står vi fylt med
med glidefly
landuatto
inatt forsterkninger
oe
glede beundring
ag alvor.
foreyninger.
Allierts
jagerbombc.fly
og jagmre
Var glede er naturile
nok under denne innhar angrepet
fiendtlige
militnrkolonner
fra ler
ledning til slagene som skal ende terrorveldet
høyde. En veldig
jecerstyrke
b6skytter
skipene
og grpsomhotene
i Europa. Likeledes
fyllee vi
og enereps,:mrådet.
Over 1.000 bombefly
innrsp
med beunrng
for don organisasjon,
oppofre1se,
det
tyske forsvorsstilliner
i Nermendieg
- àdmiral
mot og a 1,id som står bak slagene.
Slag som
Ertmsay uttaler:
Vi har vunnet førstu runcie og
våre landsmenn
i England
cg Amerika
har arbeidet
jeg kan ikku se noe teen på et fienden kan sla
for eg tar del
oss i annen runde. Han meddeler
videre et hen
Idae er også alvoret
framtredende
hos ocs,Vi
hadde den størsto
vanskelighet
med å overtele
er klar over at det ken komme tider med uviesChurehill
til 1kke å bli med ekspedisjonshæren.
het,tider
mod sparsomme
meldinger
og tider med
Det lykkudes
fdrst å få ham fra det da dut ble
skuffelser
som vil utsette mårt
tålmut eg väre
framholdt
at det villo
medføre
et stort ekstranerver får stere prøvelser.
arbeide
å
beskytte
hem.
Dot
foreligger
ingen
Men de alliertes
landstigning
har gitt ess
meddelelse
eie
at
tyske
ubåter
har
fersokt
å
vissheten
om at dut avgjørende
stormløp
mot van
angripe
ellierte
lanesettingsfartøyer.
Fervanfiender er begynt
og vissheten
om at "oeså vi
net langs kysten er så overfyldt
med skip at
når det *lir krevet"
vil vise den såmme offerdet vil være et ideelt jaktområde
for tyske
vilje.
ubåter.
Dether
ikke vært mulig å odelesge
de
NYHETENE
ERh LONDON ONSDAG.
betoneskur
som e r by t eret f:)r ubåtene
det ee
Vestfronten.
De allierte
landsettinger
på franirgen tvil om at det sonere vil bli gjert
skekysten
fertsatte
hele tirsdac.
De alliertc
krafti ere angrep.
tropper har slått tilbeke
tyske motangrep
Italia.
Styrker
fra 5. arfriehar spredd so
i
Caen-emrådet.
Fiendtlige
mnrinestyrker
har ikke
vtfteform'ut
fra Rem ug er nådd 15 km. N for
gjrt
ytterligere
forsøk på å hindre landing
byen. Tyskerne
gj,Jr her svak motstand.
5. arc
fra sjøen
De kystbatterler
som fremdeles
er i
har tatt 18.u00 fangor til nå, eg det ser ut
nktivitet
bembarderes.
Den nllierte
overkommansom cm tyskerne
på denne front ikke lunger
do meddeler
at de allierto
flagg vaier over en
kjemper.sem
en enhet. Tunce amerikanske
bomb. fransk by. Navnet kan fereløpig
ikke oppgis.
fly angrep
Galats fre russiske
basers Du ble
De strandbredder
hvorpa de allierte
soldater
eskertert
av russiske
jagere. Beogteid • oljeforetek lendstigningen
er nå renset for tyske
raffineriene
i Pleusti
og jernperten
ved Ture
tropper, men onkelte strekninger
er enna under
Severin
ble angrepet
av fly fra Italia.
artilluriild.
De ellierte
holder nå en bred
Edee her meddelt
at gertugal
er'gått
med pe
kystfront.
Landsetting
nm trop-er og forsyninc,
een britiske
regjerings
enmedning
om flrbue
fortsetter
langs hele kysten.
Både luftveien
oc
rip(?,-MkEert av wolfram.
Dette er 2/3 av T.'s

