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Nyhetene fra London  13/7  k1.19.3o,

RUSSLAND: Tyskerne er trengt lenger fram sydøstover langs Don og Donets.
Lenger nord—haf :din  tyske overkommando kastet inn i kampen.store masser av fly i
et stormløp mot Voronesj. Russerne har meldt at dc har evakuert Lisisjansk ved
Donets og Kantenirovska mellom Donets og den midtre del av Don. I et tillegg til
det siste russiske kommunikeet heter det, at russerne forsvarer seg kraftig mot
de framrykkende tyske styrker Bogosjar-området. Bogosjar ligger ontrent 60 km
øst for Moskva-Rostov-jernbanen og er det ostligste nunkt tyakernehar nådd
denne offensiven,

Tyskerne har hatt voldsomme tap av menn og materiell. Lenger nord, mot Voro-
nesj, bar Aye tysko tropoer konnet seg over Don. Flare steder har tyskerne drevet
kiler inn i russernes stillinaer. Hitler har gitt ordre om at Voronesj må tli
tatt, koste hva det koste vil. Nye reserver av tanks og infantori og et stort an-
tall fly ex kastet inn i kampen.

Pravda skriver idag: Kjempestore blodige slagraser vest for Voronesj og ved
brodden av Don. Fienden setter alt inn på å nå de store stepper øst for denne
elven. En alvorlig fare truer vårt fedreland. Fienden må og skal bli tilintetgjort.

Bladet Ny Tid i Gøteborg melder at 30.000 tyske sårede er kommet til Norge
og at sykehus, skoler og andre bygninger er blitt rekvirert.

LipTOSTBN: Dagens Kairo-kommunike sier at igår drev britiske tropper
tilbake et fientlig angrap på nordavsnittet. Angrepet ble utført i det nordvest-
lign område av de stillinger som ble tatt under den britiske framrykning nylig.
Britisk artilleri var i virksomhet igår 2å E1 Alamein-fronten og på det midtre
avsnitt. På det sydlige avsnitt var britiske styrker i kamp med fienden. - Sand-
stermer hindrct operaojoner fra luften, men allikevel utførte britiske jagerfly
beskyttelsestokter og jagerbombefly angrep mål i kamp-området. 2 fientlige fly
ble skutt ned.

De ficntlige flyangrep mot Malta fortsatte, og  3  fientlige fly b/e skutt
ned.

Fra alle disse operasjonene savnes utt british fly.
Det er nu 10 dager siden den tyske overkommando meldte. Tyske og italienske

divisjoner har brutt gjennom El Alamein-stillingon og forfølger de slagne britiske
styrker son trekker seg tilbake i retning av Nil-leltaet,

DEN VESTEUROPEISKE FRONT: Det britiske flyvåpen opererte igår igjen
over Nord-Trankrike i dagslys. Britiske Boston-bombefly, beskyttet av en sterk
jagereskorte, angrep en tysk flyplass i nerheten av Abbaville igår kveld, Ingen
britleke fIy gikk tapt.

Uye enkeltheter om amgrepet på 40 tyska ubåtverftene i Danzig og Flensburg
som ble foretatt 1,rdag aften i dagalys; våser at operasjonone var reget vellykk2-
de. Til tross for heftig motstand gikk de britiske fly til angrep fra meget lav
høyde. En flyver fortalte at det sydlige omrede av målet stod I flammer da han
satte kursen hjemover igjen. an annen flyVer fortalte om hvordan luftvernilden
gikk over hans fly og traff husene på begge sider. FlensbUrg ble angrenet med
tidsbomber fra 20 meters høyde. Kt fly gikk så lavt at det kolliderte med en
murvegg, som slo et stort hull i undersiden av flyet, men det klarte å komme til-
bake tål sin basis,

WET F.T.DRNE OSTEN: Kineserne har drevetjapanerne ut av to byer til
sydøst for Hanl.cOw. Kinosiske styrker fortsetter dette framstotet og.har tvunget
fienden tilbake over grensen og inn i naboprovinsen Chiangsi. I denne provinsen
har amarikanske fly foretatt et kraftig angrep mot den japanske basis i Linchuang.

Allierte fly bar skutt nod 8 japanske fly over Ny Guinea og skadet  4  andre,
på  bokostning av to allierte fly.
Av  nyhetene fra 12/7 tar vi med også denne interessante nyheten:

En amerikansk landsby i otaten Illinois har idag fått navnet Liditsje ettep
den tsjekkiske landsbyen som tyskerne jevnet med jorden. Wendell Willkie foretok
cerenonien.
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2.
Ukens  militeroversikt—(Tilleggsprogramnet 11/7),

De siste fjorten dagers begivenheter må ha fjernet all tvil eom kan
ha hersket om Hitlers strategisko nlaner for  1942.

Da mai var ovor og juni begrnte utun at det hadde vart aneet enn lokale
operasjoner, så det ut til at den tyske overkommando ikke hadde bestemt seC; fon
hvilken av to planer den aktet å gå inn for- Den ena ville innskrenke operasjonene
på østfronton til angrep som ville vmre tilstrekkelrge til å hindre resserne i å.
begynne en  ny  offensiv og dessuten samle alle tiltak om on intens ubatkrigsfersel
mot de forenede nasjoner skip i håpet om at Storbritannia, Ruseland og Do Ferente
Stater til slutt av krigstretthet kunne bli overtalt til å i inn på en kompromise
fred. Den annen plan Var å sette alt inn på et forsøk på å fa i. stand en endelIG
avgjorelse på estfronten  d 4x,

Det skal ha vart mange motatridende meningor innen den tyske overkonma:
med honsyn til hvilken av disso plancr var den fordelaktigste. Do forsiktigere
generaler - blir det salgt - minnet føreren om de skjebnesvangre resultater Ludsn-
dorffs vågospill hadde for å oppnå an seir våren 1918; og insisterte at dot vills
være galskan av Tyskland å risikere  å  miste millioner av mann på ostfronten n-.:
et tidspunkt da Storbritannia  ou  De Forente Stater forboredor en ny front i
når det bare var en fjerdedels chanse til å kunne tvinge Russland til  a  overgi se2,

Men nu ar det klart at den tyske overkommandos endeligp beslutning  ulke
ut  på  a  Gjenta Ludendorffs strategi av 1918, å sette alt inn  på å få i stand en
endelig avgjorelse. For fjorten dager siden begynte tyskerne offensiven i eet. Uos

rasjonene  pe  Iin hadda bare vart en innledning. I den nuvmrende lase tar offen-
siven form av en rekke fremst9t i Ukraina mollon Kursk  ou  Dot isevske Rev. Først
lyktes det en stor arsamling av tyske panserdivisjoner å rykke fremover  na  en smal
front så lantt som til elven Don, litt vest for Voronesj. Fortroppene i datte from-
støt hamrer nu løs på Don til tross for bardnakket russisk motutaud. Gmts-ent le0
km lenger syd har en annon fremiriLning østover fra Karkow også bett atskillig  frc,u-
gang.  Denne haw ennu ikke nådd frem til Don, men det raser heftigo kamner enhreee'
Rosesj. Om ko.LL det-utvarToMt bli cjort- ennu et -frartut -neltom Xawkow eg
Det Asovske hav.

Tyskernes ondeligp mål er til slutt å drive hele Timosjenkos arne i
Ukraina fra dons stillinger mellom Kursk og Det Asovske Hav og å drive don over
Don og tilbake til Volga santidig som nindre fremstot holder de midtre og nordlige
grupper av russiske harstyrker mellom Kursk og Leningrad. Så snart de har sikeet
sog en linje langs Volga er.det tyskernes plan å snu sydover not Astrakan eg olje-
feltane ved Baku, De russiske styrker er i on stor grad men ikke fullstenedg av-
hengie av den oljen de kan  få  fra disse folter Man behøver bare se eå kartet fer
å forsta hvor storstilet denna plan er. Ikke bare må storc tropner av de ressiuhe
styrker i det ostlige Ukraina bli overvunnet og tilintetgjort, men unåtelire dis-
tanser over strekninger som har darlige jernbaeforbindolser nå ogsa tilbakelegges.
Kamrene i år er dessuten noe ganske annet for tyskerne enn deres offsnsiv sonmeree
1941.  I år er deres tap langt større.

Man vet at over 140 tysko divisjoner allerede tar dal i offensiven, .or
den tyske overkonmando må  ogsa  ta i botraktning at.general Rommel trenger betydelire
forsterkninger i Afrika for å settes i stand til å gjenopnta fremstotet mot Egynt.
Man  kan gå ut fra at den t ske offensiv vil bli fortsatt uten på noen måte å ta hee-
syn til de tap den medfører, for den tyske overkommando har tiden Mot seg. Det oe
bare 100 dager igjan til don russiske vinter setter inn igjen!

Det vil vøre nyttoløst å gjotto  pa  hvor lsngt dot vil lykkos tyskerne
rykke fren. Alt som kan sies med sikkerhot er, at russerne trokker sog tilbake i
uod ordon og kjemper med stor tapporhoL Det as til liten trost for det tyske ferk
når kommunikeene sier at så og så mange mil er tilbakelagt over de ruesiske stepger

IVi vet, og den tyske overkommando vet ennu bedre, at tapene stiger i en malestekk
som langt overstiger selv forrige års blodbad. Og disse tap kan ikke erstaStes.
Tanene på ostfronten ifjor soss= ble orstattot av reserver fra den tyske Lr3.su3t.ri
til skado for Tysklands freectidige eroduksjon av ammunisjon. Dotte kan inilerti L.
ikk- gjentas. Pra nu av må den t ske erme gå nedover tallnessig sett, Av insesani-
inger av ull og andre skritt son blir tatt i Tyskland,frengjr det dessuten rlart
nok at den tyske overkohmando forbereder  sug på  ennu et vinterfeittou i Psezelanc:-
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