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en 4mUlighet,

iytrdi
invasjo= angrepene
p Londen med ot halVt år. Tyskerne
sa.4
opp nte anlegg 009 kan settes 1,4t sam11.T.'harvmrt så vel organisert ng:er-blitt
nemfort med slik kraft, og -.fordi den russiske
men oglett
kamufleres.
Dis:te anlegg har v,rt
offonsiv har brakt det tyske oppholch*nde fors;far tombet i f/ere månedkr, og rdet er hittil kastet
til sammenbrudd
og allerede begynnerå
true vtned ca. 50*000 tonn. Til kl. 6 torsdag er det
sendt ut 2.754 flyvende bomber som har kostet
tale deler av den såkalte festning Europa. A
blotte seg ytterligere
i øst med det for øye å
2.752 dødsfalli
cu. 8.000 er såret. Den vesentlige del av skadene faller på London. Churchill
søke en avgjørelse
i vest . overfor de uventet
sluttet:
"En ting er jeg sikker
London vil
slagkraftige
styrker de-r, kan neppe komme på
aldri bli beseiret,
det vil aeldri-strike'og-Lon-..
ta1e,,tvert
im(St er.-det mulig at reservene
må,
dirigeree 'østover for å stive av fronten mot ru ,dons evne til å triumfere
over alle prøVelser
vil lenge stå SoM'et lysende eksempel.",
serne. Rddvillheten
synes også å.gjøre seg
dende i Normandie,
hvor •Rommel har trukket til,
østfronten.
Russerne:rykker
fram på en 500^km
bred front fra Ldtvia
ià PripetMyrene.
Ånfailet
seg både operative mg strategiske
reserver,
men
nøler med å sette i gang noen botoffensiv
i stø . skjer
4 kraftige koZonner mot de tyske nekkelDvinskj Vilna,:Grodne
og
re målestokk. .Kampene ved Caent
visetnok harde stillinger
alle på jernbaneri Leningrad
Versjava men det er ikke satt inn særlig store forband,
og initiativet
er for en.stor del på de ailiert
Etter Polotsk tS fall nærmer russerne seg den
hender, bl.a. har amerikanerne
iverksatt en ofr
latviske grense som er innen synsvidde for de
fensiv mot vestflanken,,i
avsnittet mellom St.
lengst framskUtte
ttopper, vsd dg står ca. 49 lad:'
fra Leningrad-Varsjavå-banendjernbanen
fra:Minsk
Ie og La Haye da Puits, mens de britiske styrker
på sin.fløy støter østOver i avsnittet ved
til Vilna har ruSserne
inntatt Moledetsjndb:og
munningen. Det er ledd i. beetrebelsene
for å ut-. Smorgonje,
25 km lenger V..I dette område'står vide bruhodet og skaffe seg de operative muligrusserne 225 km fra' grensen:til.øst-Preussen.
heter fer en utvikling av overlegne
etyrker,
Den andre kolonnen går mot Vilna og nærmer seg
mens forsterkninger
og materiell
strømmer over
raskt denne by, og.den tredje russiske koI^onrie
trenger fram'langs-elva
Njemens dalføte; dettå
Kanalen. Også i. vest'har operasjonene
ennå,bare
nådd.den•innledende
faee.
er den første'elv
som flyter inn på,tysk emråde,
Luftoffeneiven
mot den tyske oljeindustri
Miva går forbi Grodno ut mot øst-Preussen.
Den
fortsetter med.betydelig
tyngde, og amerikanerne
fjerde russiske kolonne-rykksr
frem N for'Pripet
går fram på Saipan.
I Italia fortsetter
også
pA jernbanen
og etår 25^ km 2 for Baranovitsji
den allterte framgang,'og
ser man denne front i
Minsk.restLitovsk.
J detts avsnitt 'har
den større 2strategiske sammenheng,
faller det i
kerne foretatt,voldsomme
motangrep med tropper
øyftene at tyskerne ikke bare'har måttet eppgi
fra andre'frontavsnitt..
- På finskefrOnten
er
den framskutte flankedekning
halvøya represenr:
Salmi ved NøkVsteh
av Ladega inntatt.
tert2 for Balkan-og Reviera-kystene,
men også
Vestfranten.
De amerikanskp
tropper kjeMper,
har måttet dirigere styrker av sine knappe reso
etter å ha inntatt jernbanestasjonen
i La
ver dit.
du Puits,seg
videre fram fra.hus til hus:Y"dre
amerikanske
trepper er i ferd med å omgå Lå Haye
^NORGES
J_QYT T.
,du Putts fra V. N for Carentan har amerikanerne
Oslo. Tirådag ettermiddag
omringet avdelinger
hatt framgang Over myrerog delvis oversvømmet
fra det tyske sikkerhetepoliti
en villa på Flaslandskap. La Haye du 1,11its ,omgåes også frh 0:
kebekk, Neseddeni
for 'å'arreetere 3 nOrdmenn
som Kanadierne
holder Carpiquat.og
de kjemper forhadde leiet huset for sommeren og bodd der en
bitret om flyplasserr. 3ritiske tropper 1Cmper
måneds tid. De 3 nordmennene
satte seg til motutenfor Verson SV for Caen. Over 56.000 t'jskere
verge og møtte tyskerne med maskingeværild
og
er hittil tatt til fanw i Normandie.
hetallierte
håndgranater.
Det utspant seg en hisjig kamp. 2
flyvApen konsentrette
vesentlig
sine 2ngrep mot
nordmenn ble drept, den tredje hårdt såret etter
tyskernes
tilførSelelin-jer
til fronten:_4.500
utet heltemotig tg
virkningsfullt
forsvar. Det
fall ble foretatt mot veier og jernbaneanlegg
eksakte talf for drepte og sårete tyskere er ikmellom fronttn 'og Paris og mål i kampområdet.
ke kjent.
•
Den tyske motstånd var større enn vanlig.
Trondheim. Fra eg med tirsdag
4. juli blir det.
Italia. 8. arme truer med å cmgå Arezzo ved framhver dag fra Trondheim
satt opp 5 militærtog
som
stot mot Arezzo-Firenze-veien
og mot veH.en
går sydover. Det kan'ikke være tale om utskiftSiena Firenze.
Indiske tropper, har nådd utkanten
•ning av tropper, da det ikke går tilevarende
tog
av. Umbertide
Nø for.Trasimenosjøen.
I V er det
nordover.
sterk mots.tand ved Livorno og nærkamor:rase
NYHETENE.TORSDAG.
ca.. 20 km
.for byen. Ved adriaterhavskysten
Churchill uttalte seg torsdag i Underhuset
om møter de al/lerte sterkmotstand
under framrykde flyvende bomber. Hovedpunktet
i talen var at
ningen.mot
Ancona. Fly fra Italia har bombet
den allierte tnnsats t biorkandie ikke på noen
mål i $,Frankrike,og
landot i.England. De samme
Måte vil svekkes for å knuse dette nye tyske vå- fly fortsatta
videre og angrep anlegg for synpen. Sterkt bifall. Tidlig i 1943 visste den bri- tetisk olje i Tyskland på.vei til Russland og
tiske regjering
at tyskerne arbeidet med dette
bombet på.vflen.derifra
til Jtalia oljeanlegg i
nye våpen og både fabrikkasjonsstedet
og et stolt
anlegg ble oppdaget og bombet. Dette forsinket
Stillehavet. .Amerikanske tropper har framgang på
Saipan og kampere nærmer seg en heldig
stiils
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