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DEN VESTEURONfl PÅONT Folk på sydøstkysten av Englamd så  i går kvel&kom-
mandetrotpene kom tilbskfle Det va2 lazige rekker av marinefartøyer og motorferger
og folkene kom i land godt h%ler og sang av lyst og mens de marsjerte gjen-
nom gateno -De.ka4 t2hakc til e:ine startplasser så presist som etter en
p]an. Hele naten såree brngt i land9 eg tidlig i morges felat av-
del:ngex av STYLtftre- og Hurri-,anc-f;:y fram og tilbake:cver kanalen ag ydet hes17t-
te1se. , Nærmese dntaljer'vi? sonere bli sendt ut fra sambandskommandoens: hoved,-
kvarten

Det allierre  1,L11 Mtlt Dlepee ble f.. den irrit5..ske ;gresse emtalt som et mege
våsomf; angTen, Under kampene be 91 4-ys-.1,,e ny c41rkr-t adelagt, mens minst hundre
andre ble så tcr 1c. akadet at do St:Crt sett kan betraktes som ødelagto De angri-
pere a1iinre og Ortiske etyrke: mistet 9 maskjmer. Det framheves at de tyske
tap betvr o atert innhogg i dercE Samlee luftstyrke i vesto Og det at 91 tyska
fly sikkt ble ødelag'. mot 98 allirte betyr en stor luftseies9 når man erindrer r
at dot v ar dp alJ.iorte .1.-.,)StstyrkEr som angTcep. bs, LuftFaffe fer 2 år siden var
angripendo GiQr StecbritanMja P:stet tysherne 4 eller 5 fly for hvert de skjøt nedo

"Timesu skr-j..ven Toktel or et symbeLe.g et eksperimento I begge henseender es
det velkommento Det var dristig tenkt, bg det ble vellykket gjennomførto Kana-
diske styrker foret operasjoner sem de ilenge har lengtet etter og våre qmPri-
kanslre allierte tok del i et samarbeide som de har Eett fram imot,

"ErewS Croniole" betrakter rai_det SOM en forløper for kommende starre hendelser.
Ilvor megot tyske2ne erm anstrenger seg for å redusere •raidets betydning, vil da

klare å skjule hva det- i virkeligheTen ledet t5.1, Et av de best befestedo
2,;:n1,:ter ble angrepei; på detMkkupertexmråde for å finne lat mere om tyskernes

uton å avsløre for meget om'våre ecne Vi dro Til Dieppe for å gjøre vå-
:0 engro betraktninger egUtViklc vår aibe4drp1an‹. dro ut for å prøve hva

ags styrker,t5,skerne hår lotterlaV, 70st.c, Men det sem hendte på strandbfldden
010 2ite-samzeniignet meL det kolosale Iuftslag scm utviklet seg: AIdri før hår
(I.eb vært sltke:edeleggelser under er ttags :_uftslag. Så meget-er sikkert sier
TiiYy Express - at de.begrensede styrker seM Tyskland hittil har.holdt ‘v.-emt
ike kan tåle lik tap, Tyskerne må derfol overføre flere fly fra Rusalandt el-
2er 02pgi å kjempe luften ever h.ankrike, Våre flygere utfarte den oppgave å
boskytte troppero. Dc var luftelis herrer, ikke bare mver Dieppe men over hele

kanalen.og våie farsyniugslitjer,
"New York Times" skriver; Raidot totitieppe var et dristig eksperiment somble

utfort med presisjon og -;?ågåenhet, Nr e) brohode er permanent Opprettet og vei-
en åpnet for den :tere vil det bli etter den modell man brUkte ved.Dieppeo

RIWLIND: Sti115,ngen ved Stalingra fremdeles kritiok. Russerne gjør mot-
angret i klenskaya-asni:,:tet etter å ha utsl-ettet den avdelingen som har gått over
Den, Nordast for KoteInIkawo har russerl:Le gjerT motangrep med tanks Og infanter:1/4

Yed Itaukasus proeser tyskerne fram lanb Svartehavshavnene. Krasnodar er faato
Russ22ne meldte i går kveld at denne byon 02 evekuert, Sydøst for Krasnodar kjem..
per russerne kraftige defenm:ive.slag, - I: }jjatigowskområdet er tyskerne ikle kom,-
met nermere oljefeltene i. Grosny.j. Ved. bvre Don raser det hårdnakkede slag på
vestbredden av elven Syd fMr Voronnrijo Ieningra&-distriktet har -usserne fore-
tatt lokale offensgve operasjorer.

MIDTØSTEN! Det britiske kemmun!k8 fra Kairo i dag at 11 fientlige fly er skutt
nPd i Nord-Afrika mens britorne .:kke haf hatt noe tapo Det er ingen forandring

Etilflngen på fronten i Egypte
Den britiske konvoyen som kjeinpet seg fram gjennom Middelhavet har nå losset

Malta, StOse menneskemengdor viste sin begeistring etter som forsyninger og
•=nisjon ble bragt i. land„ Porster,mingene og forsyningene ble bragt i land
-: Malta uten å bli angrepet fr..a luften. unc'er lossiggen:. Dette henger utvilsomt

med de store ta-p SOW ole tilfeyet fienden mens kontoyen var under
NORG7.1;2De e]dste lærerne i Kirkenes ble løslatt for snautt 2 flkpr sidon,

 -,ærerne nå Grini er løslatt, Lndagen de fra Stabekk skoleo Lærerne vil gjen,-
cwta undervisningen etter ferien, men uten å fire på noe punkt“
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ARNE ORDINGS utenrikskrorikk tirsda 18, au st:

Den annen verenskrig . amspenner hele jordklodeme-ogeederforskj-ellige spørnmål
som oppstår må ;mses i. sammanheng scm et ledd av en felles verdensom£aflem4eekamp,
men i praksi  vileenhver-regjerings vmrdering til en vias-trad- preges av de sære.
skilte vanskeligheter som vadkommende land blir stiflst overfor._ KriMen-r_ikks
alltid ta seg likedari±eirøst og vest, i Australia, Chungking, Mcskva, Londoneg
'dashington,•men alle har et fellasemål og er klar over at man må søke å finne
fram til en felles strategi,

Den første betingelse for en felles strategi ex at det hersker et ubetinget
tillitsforhold nellom de viktigste makters regjeringer. Det oppnås best ved per-
sonlig kontakt mallom de forskjellige statsmenn. Møtet mellom Roosevelt og Chur-
chill har vært av den største betydning fur det engelsk-amerikanske samarbeid.
Derfor tok Churchill også imot Stalins irrlydelse onå komme til Moskva. Han har
sikkert gjort det med glede, både fordi et slikt dristig og dramatisk skritt til-
taler hans temperament og fordi det er egmet til å overbevise det russiske folk
om Storbritaniias faste vilje til å gjøre sitt ytterste i den felles kamp. Rei-
sen til Moskva vil også bli hilst med den største glede av hele det britiske folk,

Selv om det'nok fInnes enkelte 2:orsiktige sjele amm var bekymret på grunn av den
ristko eu slik reise fører med

Det er den røde armd som bærer hovedbyrden av kampene i sommer. Tyskernes mål
er så vidt mulig å sette de retssiske armiler ut av spillet. Tyskerne har alt or-
obret storparten av Nord-Kauksusc Det er mulig at de vil forsøke å forsere fjell-
passene i Kaukasus og på den måte søke å bli herre over oljekildene i dette distrikt
og åpne veien til oljekildenc i Iran og Irak. 1 hvert fall vil de søke å få kon,-
trollen over hele Svartehavet eg trenge fram til Det Kaspiske Hav. Samtidig har
den tyske hmrledelse fått or3re om å erobre nedre Volga med Stalingrad og Astra-
chan, Det er mulig at der eget planlegges angrep mot Moskva og Leningrad. I
hvert fall vil tyskerne forsøke å skape er. "østvoll" i Russland, som kan håldes
med forholdsvis beskjedna styrker til vinteren. Det vil sette dem i stand til å
føre store styrker tilbake til 1.-st±ronten og de ville frigjøre tropper til et
angrep i Midtosten.

Vi vet ikke i hvilken utstrekning disse rlanene kan lykkes. Tyskerne har er-
obret et meget verdifullt russisk landområdet, men de har ennå ikke vunnet noen
avgjørende strategiske seire. Dc rassiske armder er stort sett in takt og over
halvparten av den tid scm egner seg til en offsnsiv i Russland er nå gått. Ennå
binder de russiske armeer do eyeka hovodatyrkere Man regner at tyskerne har  ma.
19(>, divisjoner på den russiske frort, Lerav 20 mekaniserte tankdivisjoner - pan-
sordivisjoner - og 20 motoriserte divisjoner. Dertil kommer ca, 40 divisjoner fra
vasallstatene,

I Nord-Affika er det 2 eller 5 -Janserdivisjoner og en motorisert divisjon for-
uten en del italienske divisjonor.

I Frankrike og Belgia regner man med 25 infanteridivisjoner og 3 panserdivi-
sjoner. Dessuten er dst en del divisjonar i Cee andre okkuperte land og ca. 25

divisjoner i reserver i Tysklande
Både Storbritannia og De Foroate Stater har forpliktet seg til å åpne en Ay

front, og det er åpenbart at det ville vnre en fordel om dette kunne skje merw
storparten av de tyske stridskrefter er bunnet på østfronten. Derfor er alle
utålmodige, både russerne, befolkninedn i de okkuperte land og ikke minst det
britiske folk selv, På den annen Did9 blir vanskelighetene ofte undervurdert.
Det er nå betydelige troppemasser på de britdske oyer, men man har allikevel over-
drevne forestillinger om de tiJ/ det her dreier seg om.

Storbritannia har cae 47 mil. innbyggere, Hele arbeidskraften er nå mobilisert,
oe mange mener at den er bedre utnyttet enn,i Tysklande Men Tyskland kan regne
med en arbeidsstyrke i okkupeete 1anc på ever 4 miL Storbritannia skal ikke
bare drive sin krigsindustri og sitt jordbruk, det skal også bemanne og opprett-
hola2 handels og krigsflåte. Den gang da Storbritannia sto alene var det naturlig
å sanle den størst nulige del a7 arbeidskreften om flyvåpenet, og tenke seg at
don såkalte stratr3giske bombing var den vIktigste vei til seier. (FortSettes)
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