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RDSSTAND: Der foregår heftige kamper vest for Voronesjo_ . . —
I dagens kommunike fra Moskva heter det at begge parter kaster  nye  reserver

osar d slaget. Der foregår tteftige kamper vest og sydvest for StarjOskolo I et

av:;Pitt av denne fronten har russerne trukket  s.ug  tilbake til nye stillingar, da

de stod overfor tallmessig overlegne styrker.

slagene er store panserstyrker i aksjon, foruten sterke infateriavdelinger

og ]rfSstyrher.
T:mes's korrespondent i Moskva tolegraferer: at tanks som er bygget i alli-

erte fabrikker og sendt til Russland, or blitt kastet inn i slagene på Midt-

frosten i store mengder. Do russiske hanoner og fly tilføyer fienden store tap.

I byrJ.moldinger heter det at det er kommet til et veldig sammenstert på det

=a1::  ourÅdst mellom elven Don ogelven Voronesj. Det er  Då  dette området byen

Verenesj ligger.
herdv-st for Moskva, på Kalinin-fronton, har de russiske kanoner slått til-

bake 7 tyske angrep. Den røde hmr gikk deretter til motangrep og gjenerobret

flere le.ndsbyer.

MIDTØSTER: Slaget om El Alamein går idau inn i sin annen uke. På bakken. . .
er dOt en stans i kampen, oe virksomheten er innskrenket til patruljering og

artidleridueller. Men de allierte flystyrker fortsetter sin offensiv i luften.

I  taig.Jns  Kairo-kommunike heter det: I slagområdet ved El Alamein var
briteske patruljer og mobile kolonnor igår i kamp med fianden, som dessuten var

utsatt for hraftige angrep fra det britisk2 flyvåren helo dasen. I det nordlige

avsndtt av slagområdet ødela britiske patruljer en del fientlige tasks og tok

roon fanuer. britiske jager-bombefly øket virksomhoten over slagområdet. De

oppnådde fulltreffere på fientlige kjoretøyer eg kanonstillirger og satte i

•ang branner. Britiske nattbombefly forårsaket også voldsoMme eksplosjoner og

saSte i Gang store branner. 3 fientlige jagerfly ble skutt ned i løpet av

dagen. - I natt rettet middelsstore britiske bombeily et vellykket angrep mot

mål i lobruk. - I løpet av tirsdagen fortsatte fienden sine luftangrop mot Malta.

Britisko jaLserfly skjøt ned 9 av fiendens bembemaskiner, og skadet andre. -

Fra alle disse operasjonene, over Vest-ørkenen og over lalta, savnes 8 britiske

jagerfly, men 6 av førerne er i sikhorhet.
"Timos n  shriver idag om kampene i Nord-Afrika2 Rommel trekher sin høyre

r 1anke  f ilbake uten å gi de allierto anledning til å kommu i kamr med ham.

tadotge motangrep av britiske mobilo Lolonner og kanpgrupper påforer ham store

Sap. Det kan også vmre at don hårdo medfart han har fått av de britiske flyav-

delinTni som nu er forsterket med amerikanske bombefly, har ejort sitt til at

hss nmn trekker sin høyre fløy bakover. Disse flyangrepene har aton tvil gjort

stor shade på Rommels sambandslinjer. - Men denne medgang og ean kcjensgjerning

st Remmel for øyeblikhet er på defensiven, bør ihke betraktes 20M noen storre'

endring i stillingen på den ewptiske front. Don er fremdeles alvorlig, Fiendens

bmrstyrk:r har mostet noe av dos drivkraft som førte ham over 450 km frem på

13 dsc.,;er. Men dot er fromdeles en mektde styrke, og det er ingen tvil om at

aksens everkommando vil gjøre alt mulig for å føre fren forsterkaisger og

fsrsyninger.

V2S22U.R0 rjEISKSI FROI7T Britisko bombefly la inatt ut miner i

fientligo farvann. Andre fly angrep fientlige skip utenfor den nsdsrlandske

Ingen britiske fly savnes.
liton styrke fientlige fly rottet angrep mot Nordøst-England Off Syd-

7Ssles inatt. 4 tyske bombefly ble skutt ned.

De Forente Staters flyvapan på den ouropeiske krigsskueplass skal stå under

kommando av generalmajor Carl Spatz, General Spatz var en av de forste amerikansk

som kom ove r i forriuo krig. Undar donne krigen var han tilstede i Eng-

-sasd usder slaget om Storbritannia.som officiel amerikansk obearvatør, Goneral

epats  u  likesom general Eisanhower av tysk avstamning.
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Man har nu.fått et klarere Iellede av selve felttoget Perd-Afrika og av
årsakene til at de allierte tapte ferete omgang.

Da Rommel epnet weeensiven den 26. mee, var de to parter omtrent jevn-
byrdiee  e  ta11. Hver hadde-omkring 100.000 nann. De allierte hadde et større
antall tanks, omtrent i ferholdet 7  til  5, men tyskerne hadde et større antall
tunge tanks. De allierte hadde  oeee.  flere kanoner, men det tyske artilleri,
seerlig antitaele-skyteet, var av større halibur og hadde også større ildkraft.

Dot er mulig at forskjellen i materiell har vmrt overdrevet, men ner to
parter er nocneunde jevneterke, kan en forboldsvis ubetydelig forskjell i
ildstyrke eg menovredyktighet ble avgjørenee.

een føreto uken var utfallet av kampene stort sett til de alliertes for-
del, og bede Rommels aneree mot Tobruk og hans aneres på Bir Haeheim ble alått
tilbake. Men de allierte var  se  utnattet at de var ute av stand til å forfølge
seiren,  ou  da de den 4. juni yikk til motancrep, ble de slått tilbaka med be-
tydelige Lap. Initintivot gikle over til Romme1 igjen, og den 10. juni falt
Dir Ilacheire

de felgende dager fortsntte kameene sydvest for Tobruk. omkring Knightbridge
og Acroma. Og her led de allierte et alvorlig- nederlag den 13. juni. Av de
300 tanke de satte inn, eikle ikk e merere ene 230 tapt uten at fienden led til-
svarende tap. Lrseecen er ikke kjent, nen det ser  ut til at åe allierte er gått

on folle,
Do alliertes overkommando fant å måtte trekke styrkene tilbake til de be-

festedo etillieger lanAn den egyetiske eeeeneen, menz en sterk garnison ble
etterlatt i Tobruk. Den 21de. 2alt si  receeruk helt overraskendeeeder er ennu
ekke Giet noon telfredsstellenee forklaring  pe  dette.

Da alliertetrakk seg tilbake til Mo=a Matruh, ved endepunktet av jern-
banen fra Alexandrie, Man ventet at dot skulle ta minst 14 dagor  før  Rommel
kunne fortsette fremstøtet frem  tel  Nersa Matruh. Men alt etter 5 daeer gikk
han til storm mot byen,  ou  selve byen ble  opegett.

ne allierte trakk seg tilbake til nyo stillinger ved El Alamein som ligger
vest for et belte  fra  eysten tel den eekalte senkneng i erkenen, et område hvor
dee er helt umulig  e  eparere med starre styrker. Der har kamper nu pågått uav-
brutt siden 1. juli De allierte har hiteil slått alle Rommels anerep tilbake,
oe  de er gått Over til eotangrep.

Hernelegeeten ved Rommels eremeang er, at har fotstått  e  operere med
stgere fart onn de allierte har r egnetned. leee skyldes ikke minst at hans for-
syningsorgasnisasjon har vmrt beero, og det er blitt sagt  ee  det er den tyske
kvartermestor som har vunnet slaget i Libya.

Remmel er utvilsomt en freferagende general, son ovarrasker med sine ddristige
og uventeee eetoler. Det sanne gjelder de to andre viktigste tyske uencralene,
Ehring, cem er tenk c.flesialest, og v.Bismere k  eom J2 chef for det motoriserte
enfanteri.

Osse  general Auchinleck er leenet for  e  vere en meget dyktie general.
De allirto soldater i leord-Afrika er eletetronper, og de ynere officerene

står fullt  ee  høyde nod de tyske. een mange meeer at de britiske officerer som
haw undurordnedo kemnandoer, chcfcr for brigader, regimenter, bataljoner osv.,
ikke alleid ster pe høydo med de tysk,D,ferdi 3e ik::e har gjennomgeett  en  tel-
svarende eyetenateek trenteg i neYenieert kwig, Dette er det vanekelie å ha
noen sii‘nr.er mening om.
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D4i VZST3UROPEISK FROUT: Store britimke bombestyrker angrep i natt
viilhelmshafen: Britiske jagerfly angrep tyske flyplasser og andre tyske mål i
Frank:jko, 2 tyske bembefly man traff på, ble ødelagt. 4 britiske fly eikk tapt
under nnttens operasjoner.

Der var ingen tysk v4rksomhet over Storbritannia i natt.
7±1helTashafen i likhet ned andre mål sem nylig er blitt aa,,repet av det

britiske flyvP,pen, er et viktig sentrum for bygning av ubåter.
Det 23: kjent at stor skade ble gjort under tidligere angrep mot Deschina

ubatvertet i Brenen, og ytterligere eikk det hårdt ut over ubåtverttet i Emden,
kjent Hordsee-7erke

Det samlede resultat av diuse angrep sammon med angrepene uot Dieselfabrikk-
ene som lager ubåtnotorer, ved Augsburg og Køln, vil samnsynligvis ninske ubåt-
produksjonen i vesentlig grad.-

RUSBLE,TD Den russiske overkommsndo meldte i morges at en russisk ubåt
Madde anerepet det tyske slagskip  reirpitzft i Barentshavet og truffet det med
to torpedoer. iZommunikeet neldte også om torpederingen og senkningen av et tysk

Barentshavet, og at et annet tysk transportskiy: var skadet i
Finskebukten, Moskva-kringkasteren za i norges at "Tirpitz" utgjorde en del av
en tysk flåteeskadre son var konmet ut for å angrpe en alliert konvoy. Etter
å vsro truffet av de russiske torpedoer, ble "Tirpitz" tvunget til å trekke seg
ti1bake til noreke farvann igjen Det fremgår av disse russiske at
skjont er skadet, kan- skipet fremdelos komme frerved egen hjeln. Den
tulle skade skipot har lidt vil man erfare av dets frentidige bevejelser.

Ds to sLete sovjet-kommunikeer nelder om fortsatte heftige kanner pi feree-
stedone over Don vest for Voronesj, og at russerne har truicke seg ut av Stary-
Oskol, 110 km sylvost for Voronesj. Slaget om DoU vest for Voronosj har nu rast,
uten å vise tegn til å ta av,  i 5,  dager„Igår ble det meldt at tyskerne hadde
satt over elven pLIen trang front, og ab dc forsøkte å utvide denne åpningen.

Bn korrespoadoa i Pravda sier idag ELtpå vestsiden av elven angrtper tyskerne
nordover med notoriserte tronper og med pansertroKer for å forsøke å utvide
oporamjclisfoltet. Det lyktes dem å drive russowne tilbake ijntil de blo stoppet
av kraftige iotangrep. De intenie.e kamper koster tyskerne dyrt. Igtx meldte rus-
siske spoiderfly a de hadds sett 5 tyske hospLtalstoe med -eilsanflen 247 jernbane
vogner p2t vei vestover.

:yaktleringen av Stary-Oskol  lle  km frE, Yoronesje ble b re for3tatt etter
voldsoime kanper som had5 1/2 vart i flere dagor. Den russiske t:_lbaketreknine
tyder nå at også ker faller marskalk Timosjenko tilbake  Gil  Don-1injen. v.Book
slår brirdt til i et voldsont forsøk på å bryto ned den russisbe notstanden i
nordvest ogsåledes slutte sog sammen mod sine andrs styrker son nu kjouser ved
Don I nmwheten av Voronesj.

Dem kjento russisko skribent Ilja Ehrsabure frenholder at Don-slaget er kom-
mat i alvorlig stilline. Hitler ønsket å begynne 2remrykningen i våres.
Våre foLk Ved krel'keW forpurret den tyske plan. Sobastopol berøvst Hitler juni
marød, så ham kunne ikke begynne sin offensiv for i juli.

UIDTGre= Dagens briCske kommunLke fra Kairo sien
1:atten til onedag angroJ en britisk styrke de tyske stillinger. Der ble på-

fert fdendect tap i dode og sårede, tatt faieger og en rekke kanoner ble odelagt.
nele gr fortsatte britiske patpuljer  a  gjore det nett forfienden, snrlig på

frontens sydavsnitt. - Til tross for sandstormer foretok britjske jager-bombefly
virkningsfulle angrep mot tyske eg italionske landinesplasser ved 21 Daba. De
oppne 2alltreffere på fly som tok inn bansin. Der bls også foretatt andre vel-
lykkedo angrep not fientlige kjøretøyer som holdt god avstand. - I løpet av disse
operasjorer og under :›ffenslve brdtiske jagerpatruljer ble / tyske og italienske
fly skutt nod. Et Sde fiontlig fly ble odelact av britisk luftvernild.  - 3
fiwatlige fly oner,epte L Alsxandria-onrådet i natt: de voldte ingen skade, ett
ble skutt ned og et annet skadet av britiske nattjagørfly. 6 fientlige fly ble
sklatt ned umder fortsatte dag- og :lattangrop mot Kalta. Tiatten til onsdag
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hjensøkte niddelostoro britiske bombefly Mossina rå Sicilin og satte i gang store
branner.  6  britiske fly savnes otter allo disso operasjoner.

18 av aksons fly er sdelagt over Malta i løpet av de to siste døgn Man-
ehoSter Guardian skriver i denne forbindelse; I en uke har angreret uot Malta
vmrt fornyot med stor kraft.Vi kan derfor formode at dar nu i en uke eller mere
or blitt sondI forsyninger over til aksetropuene til Tripolio, Benghazi og
Tobruk Angrepone mot Malta skjer for å dekke disse store skirninger son skal
sotte Rommel i stand til å fornye angreuet mot Hildalen Eå snaat som mulig mod
alle til rådighet stående nidler.

. Fra Tyrkia blir det moldt offinielt at Såradjoglu er blitt utnevnt til
tyrkåsk statsnindster ettor dr. Saydam Han spilte en ledonde rolle ned å få
stnad pukton om gjensidig assistanse mellon Tyrkia, Storbritannia  oe  Frankriko
i 1939.

DET FJ=9-E ØSTEN: Den store kiuesiske by Eankow har igjen vort angropet
av anorikanste ou kinesisku bonbefly. Japanske oljehus og lagorhus blo truffet og
der brot ut flcral branner. I midtprovinsen Chiangsl har 30.000 jaranere gjort
flare forsok på å omringe kinesiske styrker som iaidlertid ra1dc scg tilbake.

2.n japans!: destroyer til er blitt torrodert av en amorikansk ubdt utenfor
4yska på de Aleutisko øyer.
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Journalist Albo't Hoens  kåsori om utstillingon i Manehastor, holdt  5/7,  i utdrag.

Det kan virke rart  a  tale om en slik utstilling å dagor de slagmarkene
Herd-Afrika  oe  narkene ved Don gir så illustrerenda billeder av flondens og de
alliortes krefter. Men utstillingen gir en krystalliering av tjaig son man gjerne
vil gi en more uttommende karakteristikk.av.

Hvor ofte h cir vi ikke spurt oss solv: Horges krefter, blir do utnyttet og
saiflcmr de noon rolle  ? - rao0  av det forate man så, vor Ret01) et skip som holdt
rå å arbeido seg Gjonnom on vegg, on mur av vanskuligheter.

Engelsek statsuoun har ofto uttalt at do norske sjefolk er yerdt det samme
son en nillion sold_ator, fordi do ferer til-Storritannio bla.a. omtrent  40
av landets bensin- og oljobeholdning. Tenker nan over det sem ligger bak dette
tallet, forstår man at uttalelsen langt fra er on fraeo. Tallet avdekker bl.a.
den kjensgjerning at hvott trodie fly som gikk på vingene hor i Storbritannia
under the Datt1a of Britain haddc bensin og olje fraktet rå norsko bater og av
norska sjøfolk. Man setter ikke sakon på srisson nar man eier at :orge spilte
en rc.11e og- til og med on viktig rolle under dette slaget, som var on av de
avgjerende styrkerrøver.

Tyskerne vil dere bare godt, siur tyskeraes lakeior i esle Radio. Sjerfolkono
bar fått fole det. Over 2.000 ay dea er blitt toruedert nilc:rminasrrengt eller
bembet, ellor nitraljert i livbåteno. Detto siste er ikko aeon  uyanUg forcte-
alco, Sjøfolkone vot hvorledes do skal svare rå dette. Dot nyttoa ikke med ord.
Det or bedro å sendo noon tunks til Rusolund som kan tilintetg»ere noen dusin
nasister enn å sonde en resolusjon til Rede Zors.

De gamle noreke uniformane innen hmrens avdolingor var son å mote noe f2a
forlengot svunnen tid. De minnet en om disse klare vårdagone i  1940  som er blitt
de aorkesto dagor i ens liv.. De ninnet en on nederlaget. ..cdarlagot va- ikke en
tilfeldighet, Tren en uunnglighet, on ting sen vi idug kan inrromme, for vi e2
ikke lunger vånunløse. Og vi  na  innrønme dot. Vår egen tragiske slajobne har vart
et skoleekserrel som vi kan aer:et av. De norske seldatene i Skottland ar
klar over dotte Det er kanskje like onrlysonde å lytte til deres diskusjoner
som å so På  deres parader

Dot innorsto romaut på  utstillingen  var ot kjellerem. Dette rotalat skal vise

hvorledos nango av dere a2boider son sittor og lytter idag. Zngland skal få lære
å. forsta hva det å hore radib botyr i Horgo ldag, hva dot å. snro nyteter krever.
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Redaksjonolt.

Vi var i forrige nunmer en dae forut for vår tid ned datoringen av avis-
an. 17yhoterne i forrige numne.r var fra den 8de og aVisen skulle ha vnm-t datert 2de.
Detta nunner får derfor saaao datering som:forrige nuamar, nr.285.
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