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Xsic er Ikke neen tvil tz  at øtemningen var sz4y.
e e at  meldingen kom om det nye  eng•lske åtaket på Yrenøkekyøten,
!;3kuffeleen var derfor ogg å like eter  da en fikk viSshet for at 4et
ikke åreiet øeg im t,nvasjon. VI gkal  le a"‘7 dette. Xeager ikke
frtr  tot £ereligger eikre  meldinger, Vi bringer meldingene ).år
kommer,  eg det  er leeoxens empgave bringe den v:(,dero .

lyekon kaller 4taket fer iWf4Si,X1  f#7
kunne 1,rtnge en etor selerzmoding  når ta  amgrtende etyrker
n tor endt oppgave har tilondebrakt den pa førb4nd
4..:Lbaketrekntng, bet Som ekjodde  var et  planlagt etrandhogg  øem

orp heldig etter  planen, Tyøkerne kan kalle  det hva de vn,
realttetene or ved å ryøto g:^gUnnmuron t den tyeke pro!agand.k

»et er ikke noon mening i 4 bevege sog
Skyene. Vårt 'land er krig, eg  on m4 kunne kreve at alle he2
bena !å jerda eg vteer d.eft avbaIaneerto /%3 gnm eituasj,onen krever,

et er natuvItg at enhver gledelig hendtng ftnner sin utløsni
men slike gledeUge hendinge2 m4 være basert på fakte og Ikke
...47kter, et lliexte et:,?anan(%get r 4å vol.1ykket at dot er gr=n
til å g'ic;da geg over dette ny çffcreive tiltak, men i ute.ell for
j_1?ziest en TVOT en ting 2om en håpet 1-4 og EOM forøvrig krmmer
tele sin tYngd-når i5 or inne iren blir ikke Yunnet *sed

•

on gåx rnndt i en ru øom ikke er basert på J;vIcta

yhetene 2o 8-42

P,ankrike
Det ble opplyst at on rekke tyske fanger er

brakt  til  Eng'land, deriblandt mange offinerer ettet åtaket på Dieppe,
franøke befelkning fulgte advarseleu em ikke å blande seg

1 -;perasjonene, da det var strandhogg og ikke invagjon. »en 302*
t;T.3ke dtvisjcn har lidd gtore tap. Fra Vlohy blir me'4.dt at de 2
Q$ divisonene som var overflyttet fra Russland var i Eleppe.
Ataket på lAeppe er blitt godt mottatt i don amerikanske og
engelske preseen, Det veIlykte åtaket varte i 9 itmerpog enkelt—
ketene'fra detto saget bltr nå forelagt de allierte genexal—
staber, Angripernex  kem  tilbake meå meget verdifulle optlysninger
og rik e:ctaxtng for landin stort omfang med tb.ngt ttetyr4
SamaXbeidet med eg flåteetyxkene var fremxagende, Resx:«1,—
tt Mt dette krigens mest vågsemme ekel,erimen vli d.nne gtunn—
:ta, ier kemmende etørxe r. T.erast§D. Ved 'Ylbakkraten
Pt som gikk presis e,fr opskrften e reppne hilst
begtret i den byen fr,,e nårsjerte Det gikk on strøm ELY
b4'.ter MOt den engeUke kyst, og hele natt ble earede brakt
land, laele Cagen felde Spitfireø 1Iver mmeon g. 4t luft—.
rummet over 4analen rent,



Etter at generalstabbepe har glItt  gi2r1021
res.s.ltatene, vil komm*nikeet bli sendt Ut,,tet  blir  1.7P-
lyst  at 91 tyske jagero ble skvtt ned og'minst 100 tyske,f,/y
ble s4 øde1agt at de 214ansees' tapt, 98 engelsko  masirIBT  gIkk
tapt. De tyske.i!apene i lufta har gjort ot stort inog i de
tyske luftstyrkon 1 vost. rra Ataket på tleppe ttikCt det øe' S
C?gsj, til et stort lufts1ag et av de hef*igste sdm har vmrt 7er

der altså det brItlske f1yvåperiet flkk on .avgjørend
Den tyske radlo sa 1 dag for 2 4r soda' at England nå må'tte

tie e.ffoktive mIdler for å indre invasjon Velen lå nå åpe.
Zng:andl Samme dag for 2 år elda takket statsmInIstjr'OhhilI

de brItInko kampflyverno som vant slaget ofn England, bl,a, med
dIsse erd Som v11 leve, videre etter "Aldr1 har
vw3rt I ,så stor gjeld tll s4 f4."

"Tirnes" skriver i dag at åtaket på Dlepp
var dristIg tenkt  og  driig gjennomført. De kanadlske treprpez
sem var mod de britiske ug (;:„morlkanske fIkk sltt høyeste ønsi
eppfy;lt i dag."Nows Crhronele" skrIver at'åtakot ex foxløpere
for etørre eperaejnner tZskerne prøver å skjule kjensgjerninnel
men vi har ilrengt Gjennom clon oåkalte ugjonnomtrongolige mur
funnet ut aV tyskexnes befeetede punkter uten å røpe for mye s'

egne planer og,v4pen. "Dally EXprese" skriver at det
hendte på stxanden for så vIdt var stor ting, men det var

ce mot det som glk fer seg I lufta. Det var ot av de heftigo
:uftslagene som har vmrtp.og skal ie Luftwaffe f flere sl1ke

må fly b11 trukket fra Russland deXsem do lkke v11 olDP
'. .'1 1tvrksomheten i voRt. nen tynke prdpaganda prøver  å  forkIa??

rere 'ho:t anderledes onn de faktIske forheld for å stimuler
de ,;kkuperte lund og I Tyskland„ tet vil Imidlertld

hje'.,pe dem. uNow York Times" skrlver at toktet var dr ig
det vIser at når brohodet or strukket eg slkwet vI1 denn

rald bll modell for dot som kommer tll E4:je1

Vod stalingxel,d  or Ot1I11ngon ennå krItJek,
men ved X1epskala  c r  usGerne t11 mtak cç bla/'

avtelInger,. Xtr-lnikova rr ilysk-Arno slåt
Xa'asus blIr me1Ø a44) at rueR,xrne b.3.x  4ivakunxii  Kreellw
PG keo 4,rontla $eg framover me± Ovartehåvsbivnene,,‘

Orny or C‘t beftlge kamper, wen bykome r Iks
freared'Veronesj gjør tyskerne fortvIlto frr.-

mzn d r reSultat1øse, V4d Lon1%-rad har russerne gjort
lokale

Sa1om4nyene meldt at japanerns rkb
har tpt fltrts øy8r. kl1ierto bombc-f:Iy ar kombe.% Timer g md-r
11AI med O11, Den iiLcko tn etba-4 E21.k und)r
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