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Eyhatene fra London 12/7 k1.19.30,

730 yMO.22,2UR0.PSISKET110Te_ Havna i Danzig ble angrepet av bnAtiake bose-
fly i dagslys igår.

I et kommunike fra luftdepartementet heter dets Ved dagslys  igar  kve:d aname .
flere avdelinger av Lancaster bombefly de viktiao ubatverfteno i Dansig Elyene
angrep langt under skydekket og: verftene ble kraftig bombet. Orntrent od samme tld
anarep andre britiske fly ubåtverfteue i Fletsburg fra meget lav høyde. Det blir
meldt om eksplos»oner langs beddingen. 3 fly fra bombekommandoen 1LL tmpt under
disse dneoperssjonese.

I natt la britiske boMbefly miner i lientlige farvann. 2 :goitiske fly aavnes,
Danzig ligger i rett dinjo  1300  km fra London. De britiske bombefly gjorde

derfor en tur ed 2.600 km fram og tilbake. Over balvirerten av denae streksIngen ble
t ilbakelaat i dagslys over fientlig-okku.ert ouråde.

IfIlfiSTEM: I Bord-Afrika har britiske imperiumstyrker konsolidert s,
framrykning i det nordlige avsnitt. De har tatt 2.000 fanger til.

Dagenw Kairo-kommunike melder: I lopet av edrsdagon konsolidorto briefake
taopper sammen med australske styrker sine stillinger i det omr2gle de tok fra
fienden dagen forut under sin framryksine vestover Ken-El-Fiba (?)-området.
Over 2.000 fanger ble tatt under disse operasjonene sammen med kanoner oe: transport
voener. Dessuten ble 18 fientlige tanks ødelagt. - I det midtre området clo
fientliee tanks angrepet av britiske panserstyrker og artilleri. - I det sydlige
svsnitt meldto britiske mobile kolonner om liten fientlig aktivitet. - get hunne
merkes en økning i fiendons flyvirksomhet over de britisko framskatte stillinger.
Britiske jaeorfly sktøt ned 5 aksefly og skadet mange andre. - Britiake lette
bombefly gjorde angrep mot fiendens transportvogner og mot skip vcd Mersa Matrub-
En stsr brann som oppstod undar anerepet var ikke slukkot 4 timer sonorc. - Undei
vollykkedo utfall mot smd fientligc skip mellom Mersa Matruh oe Tobruk motte
britiske lanttrekkende jagerfly on avdeling tyske bombefly med jmeerbeskyttelse.
De britisko jagerno skjøt ned 3 av dem  oe  skadot flere andre. Taange britisko
bombefly gjorde et vellykket dagangrep mot Denghazi. De rammet flgre sklir og gjC2

skade på hmvna. - I Iuftkamper over Halta skjet britiske jagerfly ned  3  fiontlico
f1y.-I alle disse operasjonone mistot britene i alt 3 fly. -

pUSSLAED. Det siste russiske kommunikeet sier at russerne fortsett r
sin hardnakke:d.e kimp  pa  atkomstvoiene til Voronesj vcd Don.

Lenger syd er det store slaE i gane mellom Kantenirovska og Lisisjmnsk-
områdene. Tyskerne kaster fremdoles inn friske tropper til tross for atmdigo SVEre

tap.
Slaget om Dons midtre løp har nu nfdd et kritisk staddum, 2k tysk infsnterM-

divisjon  oe  100 tanks har nådd over til don østre bredd i Voronesj-avsnittet, oc
cr nu avskåret fra hovedstyrkene som er blitt tilba k e  re  den vestre bred1: DZeso-
framskutte tyske trorpene  er  utsmtt for moget kraftig rassisk artillerMild, v.fock
gjør alt han han for å sende forsterhninger til disse trophene, men meldingene
hittil  eår  ut på at alle hans forsek på å ekaffe dom hjelp over elven har sla'st

Alle meldineer fra fronten sier at tyske::ne har dlidt mocat store tar, Men
Mitler sender troppene framover uten hensyn til tapene for å opprette bruhodur ca
han kan få sju bevedstyrker over Don. Den 100do lette infanteridivisjen ble sent
like inn i kampen otter å ha tilbahalegt 1.000 km fra Warshawa. Det 246de Mnfantemi-
roeiment av den 88de divisjon som bostod av omtrent 2.000 officerer og monige,
bnitt fullstendie tilintotejort,

520 km sydvost for Voronesj gior marskalk Timisjenkos styrker hCrdnakket Jet-
etmnd mot det kraftige tyske frametat Licisjansk•området, liangm don veotre broMd
av  Donots.

DET FJERE2 ØST211-: 6 jaranske fly 02 skutt ned over Ey Cuinea, alliorto
fly gikk tapt. 3 fientlige bombefly og 1 jagerfly ble odelagt under enarer met
fort Moresby. • vvvvvVvvvvv
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