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Nyhetene fra London 1 8-1 2 kl, 19,30.

. DEN VESTEUROPEISKE FRONT: Heftige kamper har vært i ge.ng siden daggry på .
franskekysten, i nærheten av Dieppe, der en stor styrke kommandotropper landet i
dag morges i det første angreP i dagslys i det okkaperte Frankrike. Amerikanske
og franske styrker samarbeider med oanadiske og britiske styrker. Det ble gjort
flere landinger under sterk beskyttelse fra lufteu og tanke ble satt i land for
første gang. Franskmenn er blitt oepfordret fra London om ikke å ta noen del i

operasjonere for således å al tyskerne paskudd til represalier, etter at de
styrker har trukket seg tilbake.

I heZJe dag har det vært store masser med britiske fly over kanalen og franske-
kysten. På sydkysten av }, agland har folk time etter time hørt kanontorden og .
fjerne eksplosjoner.

I et kom-Fundké fra de kombinerte operasjoners hovedkvarter, som ble sendt ut i
ettermiddag heter det:' De troper com tok del i angrepet i Dieppe-området har
landet på aile de planlagte stedar. De møtte kraftig motstand enkelte steder,
på den venstre flanke. Et l[ndcangsparti ble først drevet tilbak, men de samiet

.seg i gjen  eg  tok stranden mad storm senere. Yroppene på den høyre flanken er
na ombord i båtene igjen, etter å ha utført sin opPgave ,,som bl.avar å ødelegge
et seks&kgnonsbatterd og et ammunisjonslager. Tanks ble satt i land i midtområ-
det og hekftige kamper er fremdelec i gang.

De militære styrker består vesentlig av kanadiske tropper. Britiske
tropper tar også del i angrepet. Dessuten er det en avdeling av De Forente Staters
elitetropper og en liten avdeling kjempende franksmenn. Troppene ble Satt over
og eskortert av avdelinger frn den britiske mardne. De hadde sterk støtte og be-
skyttelse fra luften av -bombefly.:pg jagerfly fra det-britiske flyvåpen, under at- 
skillig motstand fra fdenden, nytt kommunikd vil bli sendt ut senere.

Ei kommundk er-ogs-å sendt tnu fra noentdinvaitcorroinDU-Forente'StaterS hrhie
på den europeiske:krigssknerlasJ, soM gir Qppirining om samvirket mollom de alli-
erte under plandeggingen forut for an{;rePet. Det heter her: Særskilt utvalgte

.amerikansko troppor, frivillige fra de lerskjellige grener av den amerikanske
har.i noen tdd vært d trening sammen med kommandoene under viseadmiral lord.

Louis v.Batten, sjefen for.de kombinerte opewasjoner. Disse spesialtropper som
er i trening ved forskjellige kommandolcire rundt i det britiske kongedømme, ut-
gjør De Fornnte staters såkalte elite-brtaljon. Amerikanske offiserer har i noen
tid tjonestegjort i lord Loads v.Batterte stab. De har tjenestegjort som planleg-
gere Og rådgivare sammen med offiserdr fra den britiske marine og flyvåpen.
Blandt disse amerikanske offiserar er menn fra den amerikanske armd, marinekorps
og hærens flyvåpen, slntter det amerdkareka kommunikå.

Det ble meldt for en time siden at amerikanske flygende festninger, eskortert
av britiske og kanadiske jagarfly hOr geeart et kraftig angrep på den tyske jager-
flybabis ved Abbeville.

Under .disse operasjoner er det frenske folk blitt holdt underrettet om hva som
honder  av  don britiske kringkastinc. Impee adve-sel ble e ti undor den franske

sending fra BBC: Vi anmoder innstendig,folkene i de områder som dette angår,
om ikke å ta noon del d virksomhten, frr dot blir fare for deres sikkerhet.
Når tiden for aktiv hjelp fra det frans3ea folk, er inne, skal vi be om den. Vi
har lovt å gjøre det, og vi skal holde .eårt løfte. Imens sier vi til dere: Hold
dere i ro; Utsett dera ikke for tymke represalder. Frankrike eg dots allierte
vil trenge dere på frirj ørtelsens dac.

• Det tyske nyhetsbyrå har i korthet opplyst at det har vært en alliert land-
gang, og at de tyske mettrekk foregr etter Tlnnan og at flere allierte tanks er
blitt ø(4.elagt og en del av landingsetyrkene tilintetgjort. Den tyske overkomman-
do har også sendt ut en note so;e, sden at ingen-kommentarer vil bli tillatt på
politjsk eller propagandistisk hold, til en sak som opplagt er av militær art.

Før den tysk overkommandoe beclutilidng, om i det minste for oyeblikket, å b±inm-
ge det tyske propagandadepartement til taushet, var det store radioutsendinger
og avisartikler som heviet at det tyske kystforevar er'fullstendig uovervinnelig
og innbød de allierte tdd å forsøke on landgang, .og skrøt av at et slikt forsøk
ville bli knust på neen få minutter.



• I London  har man ikke glemt at for litt over 2 åe siden sa Hitler$ at krigen
i vost er aver, og lit-t-ecnare at hvis man i England spør i dag:-Hvarf,arskaMMer
han ikkerså-ow-s\caret: Vmr rolig t  bsuskommex-nok.
- Det er kommet melding om at ennå en konvoy med-t rrop~ify_eskortert av bri-
tiske og amerikanske krigsskip er komMet over AtlanteXhavet uten uhell, Blandt
flere tusen kanadiere som kom over i konvoyen er spesialtropper og marine- og
flyvåpens mannskap.

Britiske bombefly angrep i natt Flensburg i Sobleswig-Holstein og dessuten an-
dre mål i Nord-Tyskland. Flensburg er st viktig treningssentrum for u-båter. 4
britiske bombefly savnes etter nattens operasjoner.

Ifølge tysk telagrambyrå har russiske fly kastet bomber på flere stederi Øst-
og Vast-Preussen.

RUSSLAND: Den tyske trussel mot Stslingrad er blitt større etterhvert som
det har vært ive angrep i Klepskaya sg Kotelnikowoavsnittene. Sydøst for Raeps-
kaya gikk tyskerne til angrep med friske reserver, støttet av bombefly. I et
avsnitt trakk russerne seg litt tilbake. I andre avsnitt gikk de russiske styr-
ker til motangrep. - I Kotelnikowoavsnittet gikk tyskerne til masseangrep i et
trangt avsnitt og rykket frnemover 6 kmfør de ble kastet tilbake, Tyskerne
brukte store meneder av tanks, og 74 av dem ble ødelagt. -1 Vest-Kaukasus tren-
ger tyskerne i Krasnodarområdet nå framover mot Svartehavet. [- I Øst-Kaukasus
har russerne trukket.seg litt tilbake i Pjategorskområdet.

Ved øvre Don raser kampene i •oronesjområdet der fienden bruker infanteri og
kavalleri for å søke å gjenvinne tapte stillinger. -

På•Briansk-fronten, sydvest for Moskva, har de russiske kanoner knust B tyske
angrep, Moskvakringkasteren melder at det er kraftige russiske angrep på Leninp-
gradfronten.

Det russiske informasjonsbyra melder at de tyske tap i da siste 3 måneder er
kommet opp i 1-1/4 mil. mann. 480.000 av dem er fanger. De russiske tap i det
samme tidsrom kommer opp. i 606,000  falne,  sårede og savnede, Her er stillingen
Med hensyn til tap av materiell:,. Tanks, tyskerne 5.390-  russerne 2.240. Kanoner,
tyske 4.000 - russiske 5‘152,  fay:  tyska 4.000 russiske 2,198,

MIDTØSTEN: Det britiske kommunik3 fra,Kadro i dag melder at det er et nesten
fullstendig opphold i kampene på fronten, undtrrtt offensiv virksomhet av britiske
patruljer om natten. •

Det britiske admiralitet har offentliggjort nærmeremenkfltheter om kampene før
denbritiske forsyningskonvoyen kom fram til Malta i forrige uke. Det bldr nå
meldt at minst 66 tyske og italienske fly.ble ødelagt og at 2 av aksens undervanns-
båter ble senket. Foruten hangarskipet "Eaele" og krysseren "Manchester", ble
den britiske luftvernkrysser "Kairo" og destroyeren "Forsyte" senket. Alt i alt
8 britiske fly gikk tapt, men 4 av førerne ble reddet, Kommunik4et tilføyer at
i en vågsom oparasjon av.denne art måtte man vente tap i konvoyen, Konvoyens mål
var å få så mange forsyninger som mulig fram til Malta og det greidde den britisks
flåten, sier kommunikdet.

En stor kontingent fra den amerikanske hmrs flypersonell er kommet til Midt-
østen. Det er den største aMerikanske tropsekentingent som hittil ex kommet til
Egypt,

DET FJERNE ØSTEN: Kampene fortsetter på Salomonøyene hvor amerikanske marine-
ssadater angriper fra stiliinger con cr opprettet i Guadalcanalen på Tulagd. Et
kombunik4 i dag melder at det er kastet bomber på japahbke flyplasaer i  Ny Irland.

DET AMERIKANSKE MARINEDEPARTZ= har sendt ut en erklæring i ettermiddag hvor
det heter: Et sterkt vepnet. tysk kaperskip er i virksomhet i Syd-Atlanteren, 12
overlevendefra et amerikansk handelsskip er kommet til en atlanterhavshavn etter
at deres  skip  er sdnket.av torpedoer og kanondld fra det tyske kaperskip.

BRASIL: 5 brasilianske s]cin er senket av flutdervannsbter de siste  3  dage og
stemningen er meget onphisset, 2 skip som  is4tr skulle gå fra Rio til Europa med
aksediplomater, ble nektet avreise. - I dag meldes det fra Rio at 4 av de under-
vannsbatene som har angrepet brasilianske skip er blitt senket. Etter senkingene
nylig har det vært bitter aksefientlige demonstrasjoner over alt i Brasil, og
Brasilb president har erklart: Regjerin. en vil ta kraftige forholdsregler for
å straffe de skyldige, Overfallsmennene vil komm til å angre sin handling.

vvv vVy vvv
GUD BEVARE KONGMI OG FEDRELANDET.


