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•hetene fra 1 8-42 til  
; randhe et Frankrike, ertø kombanorte tropper gikk onsag'
.-orgen 1 land p en tyskokkuperte fransko kyot 1 nærheten av Diopp'?.

alllerte troppene landet på de planlagte stedene. Xnkelte eteder
te de heftig motstand, og  otTanden måtte en  ta med  otorm.ialbad.teke,

bpitleks, amerIkanekø  eg ftle franeke etyxker er med l'etrand»gge,.
kamper ftregikk hele aagøn og vedvartø kl. 19,30 onedag afen,

:anke ble eatt I land, eg det britleke luftvåpenet vair med. Jager-
ly var hele aagen ovar Xanalen, cg fra den engeleke in1 av Xano4-
3riten hørta en  hele tIda kanontordenen. Den franske befe1knIng fikk
"xfS4 onn følgende oppgerdrIng: "VI anmoder Inetendlg  om at  dere
:kke tar iel I  kampene, for at tyekerne Ikke ekal få  påekudd tll

eprecialler når landgangsåtyrkeno trekkør eeg illbake. Når tlda al;
.11ne fer at  dere  skal  ta  aktiv del, vil VI be em d0t. Vl har'Uv4.'

gjratrød,et, •g vl ekal ht1de  vårt  1Ofte. Beld aøre fcrel.Oplgf I
Imk for dert på frIgjørIngegagen."  L. 18,3o enedag aften

trigrep em4gIkaneke flygende feetninger ved Abville. Tygkerne bar
brakt det tyske propagandkdepartementet tIl taughet. eaka angår
:63t m1, 11tare, heter aat. For ikke tså lang tId  elda talte prépagandar-
Jepartementet em den uovervInne1Ig0 Xana1kyoten. Ethvert åtak
TlI knuet på neen mlnutter. 7or 2 år elda eaityøkevneat krigen L
-eeten er glutt. Sitte meldIng onodag aften d3er at enda on konve/
x kammet ti".‘ FrankrIke med kanadlake troppex.

mbor •ver skland.. Britiske bømbefly var natt tll tIred,g
4yek an Uovodmå:1et var Ognabraok. Irlyplasser i okkuperte

ble t,gså angxepet. 5 fly  eavnes.  BrItloke fly bombarderte natt tIi
:41sdag nensburg og andro mål I hiordtyokland. bembefly savnes.
luoslOke fly hax vært over øst- og vest-Prøysen. For 2 år elda es
yokerne at Xngland  lå Innafor det tyske flYvåpens rekkevIddel natio
yek:und lå utaftx det brItiske luftvåpens rekkevIdda. Det foreligger

a4 nmrmere meldIngex cm dp amerlkanske bombef;yo åtak på tyske 231M,
1 liouen-cmrådet. Sjefen  fir det  amorikaneke fIyvåpenet i Eur‘pa
..edet selv  øperasjnen, og ved tilbakekomsten uttalte han at åtaket
var svart vellykket, cg ledet  tIl  tIlfredoetillende resultäter,
heMmellge o/kteapparatene  åvarte til  forventningene, og alle  bembene
traff olna mål. Alle bcmbeflyene vendte tIlbake  I  ged behold. te

ledsaget av allterte  jagerfly. AmerIkanerne er  vel fornøYd. De
håper baxe  at det  n4  blir satt full  fart på tingene.

lotexisk møte  i keekva  Drt blir offlglelt meldt at ChurehIll
og a.L n .ar on  eammenkomet I den  russiske hovedstad.
etede var general WveI. glr Allan Brook, Verøsjllev, 2elotøv tg
Uarriman, sjefen for lele- og  låneloven.  ra ZaIrd bIe rat,Qdt tirs-
dag at OburohIll undervikI g  tIl  Moskvt  hadda en viktig konforanse med
general emut'S I Xalro. tIndAr tIlbakebtmoten tll Protorla uttalte
Imutz at samtal,ene I Zgypt sg I Uoskva ettorpå v11 f4 stor Inn-
flytelse på krIgen heratter, Ob=chill hudde også samtale med de
Qaulle dez egyvtie konge eg statnmIzister. '2,~:1:1-'v'ex I Zglit
txamme,tI). dc tyoke IIn4amc og ket g44,3~.



De mtl,ttffixe beslutningene som er %att . på møtet  1 licakva, viI  fA
mye  si  for de allietto nasjoner,.Pol,itiskhat nasistene 1.4dd
et gtort nedetlag. Det er nå inraodet et intimtSaMarbeid mellOm
øet og vest for å trygge oeiten. "Manebester Guardian". skriver at
før var vat  støtten fra England og Ametika  Av  ØkønOmiek'Og
matetle7.1 art, men ved møtet mellom Btalin og C34±6hil1:og do
miIitaere øveratkommanderende  er en-n4 kommet inn iöt ennå mer
tealistiatk avanitt bg eamarbeid av krigen. øst'kan ikke vinne
uten veet, og omvent. Pet er fØtete gang det er fullt sesp111-
Mellom Øst cg veEt cfl bXitiek-ruseleke pakt er n.bit t-
levende, "Pravda" skrev titsdng um det vellykte-mØtet, ög be--

. tognet det glom et Opplagt po25.tiek. ,:?deriag fot Bitlertyskland.
Nå b1ir det kjempet fot'ære, flihet og livet mot Bitlet.ismen.
eppreianingens dag kOmmer stadig nwmere."New York Times" skxiver
at tida viI  vise  hvilke beslutninger som er tatt på detto vikige
møtet, men møtet har  i all fall stadfestet • full.forståelse melem
styret 1  Rueeland og vestens to stere demokratier. Det vag' tig-
dag store køet utafor kinoene i Moskva for å se nyhetsfene -
fra det historiske møtet: OhutchIll fløy med sitt ge oPP
Vogadalen Med Liberatox bw.befly, og på flypssen paradexte et
guerderogiment.

øStftonten. $1,11,s1 om Stalingrad fortsettex med;.j:ke
vo dsomhet, men åtakene her blir holdt. Gørøst for '4epekaia

er tyske åtak slått tilbake siPte døgn, meldtes tirsdai;.'Det
kostet tyskerne 145oo falne, Yallskjermstropper er landet t
xyggen på de tyske troppene her. Onsdas bIe meldt at rusecne
har trukket seg litt tilbake sør for Klepckala. Ved
er tyskerne s1ått tilbake trass 1 unnsetning av tyske og
forsterkninger, Tysketne forekanser seg øst for Kelenikov.'

,ikep ble evakuert mandag, men aIle oljekildene Var da ødeagt.
Yå ptøver tygkerne å nå Grosny, som ligger 2oo km, lengre fttmme,
Ved Ztoenader ex tyskerne på enkelte stedet sluppet over e1ve,
men ruseke kavelleriavdelinger har ved et overxaskende åtak \gt-
siettet 2 bata.4oner tysk infanteri, I østkaukasue har russørne
txukket seg litt tilbake. Ved Voronesj prØver flenden geg me
metåtak, nen de har hittil vært reaultatløs. Vi slår på ny fest
at Voronesj er p4 russiske hender. I Btlanskområdet er 3 tyske
troppetog aveporet, Moskvakringkasteren neldte onsdag at
.11sserne har ansrepet vå Leningradefronten, Yra Votonesj til
.t.shavet kan en ikke observere tyske åtak, Tyckernes tap på 3
n?eleder oppgis til 1 3/4 mill, drette, såtede og fanger.
tilsvarende tuuniske tattet er 6o6.000. A,vkanoner har tyskexne

.tapt onlag 4.ono. Russerne har tapt vel 2,000, TaIlene for .-n.y
cr oml.g de samme. Hitler har nå mcbilicert store styrkor fte
elne vasalland.

Det fjerne  østen. Meldiner fra Washington talker med tilfzadabet
on kwiptme på DElomonØyene.Amerikanerne har satt seg godt fast
hex. I jwpn.n ex  dot uro over utviklingen, 16 japaneke fly

japanerne rakk 4 komme i akcjon, Os 18 andt b1.O øde-
lagt c.1-p4 innen det t'ørete åtaket. Jepancke kr1,6ecp ble
fu1istww31g slått i nætkwp og trakk seg huttlg tlIbake, Tlmor
er gjentagne gan angrepet raed stort hell. Til land,e har det
vært trefningex p,1 New Guinea.



En japanøk general or trukket tilkako fra Klfia,
fox 4 valrecjøf for 4dt-Japan,  Ea japansk avls økrIver  i  samban4
mod dotte at det er vIktig ha et øttirkt forøvar av modorIandot,
mlig østkystSn av Japan,

Sitias onen 1 India bllr øtadlg bedre,  het dot I mandagsmeldlagene,
T redag og on  ø g var det lkke noo nytt

IXa AfrIks, ble det ondødag meldtx at det praktIgk taIt  er  opphold
kampene borteett fra-brlt1ø1c patrulje.#jeneste'om natta.--Store

amerikanøke bombefly  og flygende festnInger angrep  natt t11 søndag
T obrtk,og  middelatore amerikanøke bombefly,angrep lierøa Matruk
natt tli mandag, Akøejagerne unngår nå.kamp med d1øøe svære masin-
ene„. En hnr observert aksezaktenee storeanstrengelser for å få
fxam foruterkninger fOr et oventuelt 14.tt framøtøt not NIlen, man

er klart til 4 ta  4.2ot eg  gl lgjen.
'  Det h  r vært-llten flyvIrkoomhet over ,&a1ta

den Ceaere t1d, 3'fly ble ekutt-aed'aandag. bet  blir meldt om ut-
etrakt ubåtvirkeomhet- i Uiddelhavet,2 Skip  er'hOr senket-, 2 anåre

torpedert så  de antakellg or gått tll bunns.  En  bar lagt merke
at  en itallenek kryøper i følge ltftfotos har fått hele'baugen

skutt 1 etykker ettor kohvolgaagOt. 66 tyske og  Itallenøke  fl)‹'
ble ekutt ned under detto slaget.

BrItiøke flåtat rker har hatt On heldlg trefning med fiendtlIge
m ne e ere Kana en, Av do 5-6 mInefel2rne ble en senket, $n
ble økøterkt skadet at d£1P neppe v11 nå  land og  to' andre ble
skadet, 4110 de briticke sk4ene kom uskadd tilbake,

Stennlwen 1 Braell er opphisiwt ,etter ø$,Akingen av 5 bracillanøke
cklp. Yra Buenoc 4  Iree  ble meldt ondsdag st 1 h -v(Tr fall' av
de undervannabåtene som oenkot skipene,:er gått til bunnø4
h,egjeringa Yll ta  kraftlgemotforholdsregler.  Overfallemennene
skal få angre sin handlIng,

Statsråd Arne Sunde  øa  1 en  tale i  Lelth at tapene av norøke
an e-ssklp er ga• 'betydelig ned øiete-måned.

yerfatteretrelken, Ledeløen 1 de.forlagene øom dIrlgereg  av 11.8#
ur n e noke forfatterne med å lovxe inn manuskrlpter,

rt(Al de evarer t de:1kke har noe, N,&., truer da 2od at  cle skal
b11 mobillsert.t11 annet arbeld. Jamfør-Bergens Tidendes ltider
04 åndsørelken,

V.ZT forsIkt/ V 1 vll rette en 1nntrengende appeIl til våre  leøere
om u vItie oralktIghet, Erfaringer fra  tldligexel avlaer  har  vlet

dette 1 høy grad hax ..±t nødvendig. Huck at løst anakk eller
belaandling LY avisa kan føre til dødestf fc:r flee

- Lesexne har lært på dette erAt åTt.
?,.--;tser, men ennå ex det peono ullt på

.ron€3 med hviJo frer unødig f3w2:k L)A7-:.sa gå
videre, fortell ny-hene,  nen vmw

C)€;håpet vokser til vl,eche.b
flere og fIere m€41nt

de mørke nettex  Yll b.r.1g1
lyset  Jr.lIbtika tejon."


