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sUSDON -
Nro  329.  22, wugyst 1942, 2,årgo-
1;yhetene fra London 21 8-1 2. kl.  

FLYViPNENES FELLESKOWANDO meddeler: Norske jagerf1y tok del i lultslagene
DiepPe-raidet onsdag rVW- gutter skjøt ned 12 tyske fly. Dertil.kommer 4  fly
sanesynligvis skutt neå og rinst 2 skadet, 3 av våre gutter reddet seg i fall-
skjerm og kom i god behold tilbake til England. Vi savner 2 hvis skjebne er u-
kjent. Da kampeue va2 aver sendte admiral Riiser-Iarsen eskadresjefene følgen-
de te1egram: Overbring offiserer og mannskaper i Deres eskadre min anerkjennelse
eg dype boundring for det mot og den strålende kampånd som-bragte slike glimrende
resultater. Enhver nordmann er stolt av dere. -

DEN 7ESTEUR0PE TSKE FRONT: En Stor styrke russiske bombefly angrep igjen mål
på tysk onråde i gAr. Det var det annet russiske luftangrep i stor målestokk
iseet av 5 notter. Siste natts mål var i øst-Preussen. Øvre Schlesia og noen
szeder i Polen. - Tirsdag natt angrep de russiske bolobef1y Danzig, Kønigsberg,
eg Tilsit. -

Et kormmunikd fra do kombinerte operasjoners hovedkvarter-å. Lohdon i går
ga en oversikt over de,resultatar som ble oppnådd under toktet mot Dieppe. KommU-

mikdet sier: Toktet hadde som sitt mål ved hjelp Av en'offensiv, holåt i Større
målestokk enn tidligere, å prøve forsvaret av en kyststrekning som de- på forhånd
visste var sterkt befestet. Trosm kraftig motstandble styrker'landsatt på alle
6 strandområdene -t, sammen med en del tarks, Disse styrker ble tattombord igjen i
de mar inefartoyer son hele tiden  - i 9 .timer hadde ligget kloss  oi3p  under fran-
skekysten, 2 tyske karonbatterier ble ødelagt. En tysk radiapeilestasjon, soM .
har spillet en viktig rolle d angroneno på konvoyeno i Kanalen..ble ødelAgts- 91
tyske fly ble sikkert ødelagt og det dobbelte anta11 sannsynligvås tilintetgjarto
Tapet av dode  ou  sårede var høyt, men ikke uforholdsmossig høyt, i betraktning av
de harde kamper, indedig ble en s.ekke tyskd fanger bragt tilbake for å avhøreso

Sent i går - 24 timor etter den fullstendige seier ved Dieppe - foretok nesten
500 britiske og amerikanske og allderte fly et stort tokt over Nord-Frankrike, og
ikke et eneste fly g4kk.tept, Mens dette toktet pågikk, angrep amerikanske
flyvende testninger jernbanetomter I Amiens. Bare noen få fientlige jagerf1y
kom opp.

.Wilhe1mastrasse sier nå at det tok 10 måneder å forberede toktet og innrommer
at det var perfekt utarbeidet i samarbeid med de forskjellige våsnene. - 24 timer
tidlicere sa det of,tyske nyhetsbyrå nt Starbritannia hadde improvisert toktet
na  et øyeblikks varsel, etter et såkaldt ultimatum fra Stalins

RUSSLAND. I slaget om Stalingrnd moter det tyake angrep stadig motstand i
-lepskaya og Kotelrikowc-avsnittene. Bare  60  km. vest for Stalingrad satte *ys-
':erne over eiven vå et sted, men hver eneste mann som kom seg over ble drept,
ngens sovjetkoMmunikd melder at t dette område ble flere angrep slått tilbake
under voldsomme russiske motangrep. Stillinger blir tatt og mistet gang på gang
nordøst for Kotelnikowo, men til slutt led tyskerne nederlag og ble tvunget tilbaka

-I Kaukasus fortsetter tysskerne sitt frnmstot syd for Krasnodar til tross for
svære tap, Sydøst for Pjatigorsk har ruzsernes motstand øket i noen avsnitt, I
.nndre avsnitt hnr tyskerne rykket nærmere oljefeltene i Grosnyj ved hjelp av
re tankstyrker. - I Leningrad-emrådet feiret russerne årsdagen for beleiringen
ved å ta en hy og trenge inn i en annen. - I Svartehavet har russerne senket et
tysk forsyning'skip på 5,000 ton, - I Østersjoon har russiske marinefly senket et
7000 tons forsynangsskip og skadet 2 andre, - Bak tyskernes linjer i Hvite-Russ-
land nar russiske friskarer avsnoret 123 tog og sprengt 200 bruer,' De har drept
over 4„000 tyskere, deriblandt 3 generaler.

'EN FTEITLIG KONVOE ble i natt angrepetav fly fra kystkommandoen utenfor'Hol-
' lan-d. 3 skip ble . r-uffet, :hgen britiske fly gikk tapte

,Bortsett fra patruljevirksomhet i den vestre ørken var detingen
operasjonerav betydning i går,

DET FJERNE  ØSTEN: Øvene Tulagi, Guadalcanar og Floråda er nå fullstendig okku-
mert av nmerikanske styrker og flynlasser er overtatt, ogbaser blir nå organiserte

Den kinesiske o2fensiv fortsetter og gjør hartig framgang i flere distriktero
BRXSIL: Ennå et braslliansk ikip er blitt senket av en u-båt, og harmen mot

aksemaktene øker i Brasil,
vvv vVv vvv



ARBE:CMDING8  utenrekskronekk 18 8, fortsett).

StOrbritannie gikk juni keigeniced et. t. 11$n det var
kyantitativt helt -4n4Irlagen.Etter hya det  ble uttalt.i  et seeellee nek tids-
skriet var forholdet  efeekr 4  ti2 19 Den første oppgava var å sikre forevaret
av Storbritennia. 'Iesenten trengtes stadig en stor del er f1yere til forsvar
av handelevelene, tarat aefremst til beskyttelse av~oyens i Atlankerhavek.
Endeligkrever både Egypt og (India stadig flere  fly,  bombere eom jagere.
Det havdes i nevnte grtikkell et den ted ikke er  fjern da  de.forente nasjoner

vil være overlegne i luften på elle frontavenett.
Det erimidlertid feret i de eiste .måneder at det britiske flyvåpen har vert

i stand til å  gjennomfare ødelegeende  ..G1g konsentrerte masseangrep på tyske store
byer. Dermed-har'det  tyske  folk. for ferste gang fått føle hva det vil. 5i å få
krigen'inn på sitt eget emråde,  tig dease angrepene vil bli.voldsommeee fra måned
til måned. Det er nettopP blitt meldt'at en amerikenek bombeavdeling har utført
et angrep på tyskkontro1lert område. Desaq angrep wil bare få betydning om lenge
re tid. Forsyningene av denbritiske ared er altså begreneet av de krav som er
stellet av produlejonen, av flåten og- av flyvåpenett.

En annen vanskelighet, og kanskje den største, er shippingspøremålet. Det
trenees ea.  15o.000  ton til å traeePortere en divisjeme altså cae lo ton pr.manre
U-båtkregen har i vår og i sommer vært en alvorlig påkjenneng for de forente na—
sjoner, selv om stillingen heldigvie er bedret i.de seste månedeee

En ny front kan ha  to, oppgaver. Den ene er å åpne et avgjørende angrep Mot
hjertet av Dyekland. Den annen og mer beskjedne, er  å  trekke tropper fra øste
frånten, 1.1t nå krever imidlerted truslen om en  ny  front ea. 50 tyske divesjo-
ner og en tredjedel av, dereS jagerfly i vest. Invasjon av fastlandet må derfor
foreeå mad så store styeker at tYskerre ikke kan klare  å Møte dem med diass de-
vesjoner.

Den amerikanske oppruetning vil forandre hele styrkeforholdet. Ganske visat
er enbetydelig_del av_de_ameeikanske eIridskrefter bundet i Stillehavek, Det
siste ameråkansks angrep på SaldMonøyene er både et 'forsøk på å sikre forbindele
sen med inetralia og et forsøk på å skaffa seg et utgangspunkt for en videre of-
fensiv,

Men det kommer alt nå en jevn Strøm med amerikansks *rciper til Storbritannee.
Det er imidIertid bare en begynnelse. Vestmaktenes militære styrke vokser fra
måned til månåd, så de har for så viat interesse av å utsette angrepet på det
europeiske fastIand.  eå  den annen side må man regne med at de russiske armders
offensive alagkcaft blir mindre senere enn nå. Både de psykelogiske og politie-
ke hensynkan trekke begge veier. En offensiv.vil utløse veldig begeistring og
emfattende aksjoner i de okkuperte land. En mis],ykket invasjon kan omvendt føre
til håpleshet og fortvilelse. Alle disse hensyn må den militære og politiske
delse veie mot hinannen. De allierte statsmenn må på grunnlag av dette fatte be-
slutning om på hvilket tidspuelt en ny  front kan åpnes med størat mUlegvirkhing.
I slike spørsmål kan man aldri oppnå noen matematisk sikkerhet. Den rent psekee
logiske ennetilling vil være en medvirkende faktor. Men man behøver ikke å være
redd for at den skal virke i negativ reteing. Hverken Roosevelt eller Ohurehill
hører til de politikere som mangler handlekraft og dyktighet eller er redd for å
ta en risiko. Det er ingen tvil om at de ønsker å slå til så snart 5010:muli„g og
at de her står i den nærmeste kontakt med stemnIngen både hos det amerikanske og
det britiske folk,
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LOKALT: 'Det drives fra nazihold atskillig propaganda for å få jegprne til

å søke om lov til å dreve jekt. Men betingelsen foe sådan jakttillatelse er at
de blir medlemmer av Rossk Jogersamband, som er en av Quislengs Aye organisasjoe
ner,  Hvia  man først er kommet inn i en av desse organisasjoner, er det nær sagt

umulig å få sitt navn stråket igjen, og en risikerer at ers navn blir misbrult
og mistenkeliggjort i gode nordeenns øyne. Derfor skal Quislings Jegersambanå
komme til  å  lide samae ekjebne som alle hans andre tiltak. Jegerne vil nek hel-
ler gi avkall på den sport "som betyr så meget for enkelte av dem", enn 4 bli
tatt til inntekt for Qu1slinge nye orden.
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GDD BEVARE KONGEN OG PEDRELANDET.


