
CHe, juu  194?
-1024LONDON- NYTT

r.288. 12.juli 1942.

Nyhetene fra Lendon den 11/7 k1.19.30.

RUSSLAND4 Tyskerne har begynt en ny offensiv mellom Karkow og Rostov i
et fersøk på å:konselidere sine stillinger på østbredden av Don. Kampene pågår nu
på en front som er 300 km lang.

fldnattskommunikeet fra Moskva står fast, at det har funnet sted nye tref-
ninger ved Lidsisjansk ved Donets-elva, 225 km sydøst for Karkow.

De voldsomate kampene foregår fremdeles i Voronesj-området. Det har lykkes
tyskerne å sette over Don på to steder til tross for sterk russisk motstand. 300
zeske tanks er blitt odelagt i løpet av 24 timer. Det russiske kommgnikeet be-
krefte r  ikke den tyske påstand om at Voronesj er falt. Det fastslår at voldsomme
1-amper fortsetter vest for denne byen.

Russerne melder at de har evakuert byen Rososj syd for Voronesj etter heftige
kamper, og at Timosjenkos styrker har trukket seg tilbake til nye stillinger.
Voldsonme kamper pågår i området omkring Kantenirova,  65  km syd for Rososj.

En militereakkyndig i London skriver idag: Om en dag eller to kan kampene
komme til å stå langs hele  sydfronten.  Store mengder av tropper og materiell er

trukket sammen nord for Taganrog med tanke på et direkte angrep mot Rostov
for å åpne veien til de kaukasiske oljefelter. I det øyeblikk vil Hitlers offensiv
av 1942 være i full gang, og man kan vere sikker på at han vil kaste inn alt i
detta slaget. Meget vil avhenge av russernes reserver av tanks .og fly og om det
vil varc aulig for marsalk Timosjenko å bavare sine armeer intakt.

7rIDT08T.EN:  Det er kommet til nye kamper i Egypt.
Dagens kommunike fra Kairo melder at den stillhet som nu har vart i fire

dager, ble avbrutt ved at begge parter gikk til angrep på forskjellige frontav-
snitt. General Auchinleck gikk forst til angrep i nord mecb pansrede og mobile
styrker. I løpet av dagen lyktes det ham å trenge fram 80 km langs jernbanen fra
El Alamein. Et visst antall av fiendens soldater ble tatt til fange. Kommunikeet
meiTer videre at aksestyrkene led tap i det nordlige frontavsnitt. Dette framstøtet
bla understøttet av voldsomme angrep av allierte fly mot de tyske og italienske
artilleristillinger. Under voldsomme sammenstøt med fientlige flyformasjoner ble
minst 8 tyske oz italienske jagerfly skutt ned.

Neen timer etterpå gjenopgtok t ske og italienske styrker i det sydlige
frontavsnitt marsjen østover. De ble mott av mobile britiske kolonner som ødela
flere av fiendens tanks.

Såvidt man vet i London, var de to angrepene uavhengige av hverandre og
Pmmmels framsteet betraktes ikke som et motangrep. Intet tyder ennu på at det tyske
fraastet i syd er bewnnelsen til en offensiv, enda man er oppmerksom på at fienden
har mottatt forsterkningef.

Bak fiendens front angrep allierte fly fientlige flyplasser i El Daba-området
og adela ainat to fientlige fly på bakken. Denne flyvirksomheten er en fortsettelse
av de voldsomme allierte angrep  på  torsda fg mot en konsentrasjoa av 2.000 fientlåge
kjøretøyer. Torsdag natt angrep britiske bombefly Tobruk og middelsstore bombefly
og !Ljøflyangrep fientlige skip i Middelhavet. To treff ble observert på en
italiensk destroyer og to til på et 5.000 tonns handelsskip.

Malta ble angrepet torsdagottermiddag og igår av kraftige fientlige fly-
formasjoner- Britiske jagerfly skjøt ned  19  fientlige fly.

Fra 211e disse operasjonene over MiddeLgavet, ørkenen og Malta savnes 13
britiske

Kong Peter av jugoslavia opelyete meddeåte i en aressekonferanse i Ottawa
idag at 100.000 jagoslaver fortsatter kampen mot aksemaktenes tropper i Jugoslavia.
Regjeringen  står glennom radio og pa annen mite i forbindelse med general ilichailo-
vitsj. De ju;,oslaviske styrker beMerskeg bl.a, omreidet bak byen Fiume.

DT 11.1.)RNE.C6TEN: Etter 3 dagers bitre kamper har kineserne vunnet et
viktig slag om herreaømmet om nordvesjernbanen i Fhiangsi-provinsen. Japanske
atyrker er slått på flukt syd for Tan-Chang og trekker seg nu tilbake østover.
7Lineserne har også eeobret 3 byer til i Chiangsi-provinsen.
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