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RUSSLARD- I Russland fortsetter de heftige kamper i Voronesj-områdat
og syd for byen Bogusjar, meldte det russiske middagskommunike idag. I Voronesj
har det vært nærkamper i utkanten av denne byen, som Hitler påstår å ha tatt for
en uke siden. Tyskerne bruker røkdekke,flammekastere og hundrevis av tanks, stot
tet av sterkt infantexi. Tyskernes forsøk på å onxinge byen fra nord og syd er
blitt stanset. Nordvest for Voronesj har marsjall Timosjenko angrepet den tyske
flanke med tankestyrker, infanteri og kavalleri, som har trengt igjennom det tys-
ke forsvar. På grunn av det russdske motqngrep har tyskerne ikke vært i stand til
å komme over Don, og slaget står fremdeles på den vestre side i dette amsnittet,
Det russisks kommunike igår kveld ga en tanke om antallet av fangne  og  sårete.
I de ti-dagers kamper i Yoronesj-området ble 35.000 tyskere drept og  167  tanks
ødelagt. På grunn av de svære tnpans har tyskerne i stor hast sendt reserver fra
baktroppene. Dagens russiske kommunike melder at flere tyske divisjoner som er
kommet fra Frankrike og Belgia bare for noen få dager sdden er observert i frMnt-
linjen.

To hundre kilometer lenger syd der tyskerne nå trenger syd-østover
paralleit med Don kjemper russerne hårdnakket mot overlegne tyske tank-styrker
syd for Bogusjar. Russerne trekker seg forsiktig tilbake, og de tyske styrker
hflr ikke vært i stand til omringe dem  i  noen større grad.

På de andre fronter har det vært lokale operasjonex, Genoral Jukov hcldar
oppe et stadig press Orel-området for å forhindre tyskerne i  å  sende tropper
lenger syd. Russerne har slått tilbake tyske angrep på Kalininfronten, nord-Jest

for Moskva.

MIDTOSTEN: I Nord-Afrika har akeestyrkene gjort et nytt forsøk på.å dri-
ve britorne ut av fromspringet ved kystområdet på El Alamein-fronten. Dagens bri-
tiske kommunike fra Kairo sier at angrepet ble foretatt igår kveld, etterat det
hadde vært stilt om dagen. Tahks og infanterd angrep de britiske stillinger ved
Tel-El-Aysa ved spissen for framspringet, omtrent 8 km, vest for El Alamain.
Xampene fortsatte ut over natten.

På frontens midt- og sydavsnitt var det mindre virksomhet.av patruljer
ag framskutte tropper. De britiske, australske og sydafrikaaske luftstyrk-er har
fortsatt med heftige angrep mot aksens tropper og transporter. Dagens britiske
kommunike sier at i et angrep mot en konvoi ble fjorten av femten kjøretøyer øde-
lagt. Under de siste kampene ble fire fiendtlige fly skutt ned, mens tre fly til
er blitt ødelagt over Malta. Til sammen i denne måneden er det over Malta ødelagt
125 fiendtlige fly.

På samme tid opprettholder britiske bombefly angrep mat fiendtliga ba-
ser. Tobruk ble på  ny  hjemsøkt inatt, og det britiske kommunike sier at det c.)p-
sto en rekke branner som til sammen ble et eneste stort bål, På alle disse cpc-
rasjnrer tapte britene tre maskiner.

DEN VESTEUROPEISKE FRONT: Et kommunike fra det britiske admiralitet
der at tidlig imorges tok lette britiske sjøstridskrefter ic.mpen opp med en
tysk konvoi utenfor Cherbourg. Konvoien besto av en fullastet tankbåt, eskortert
av to kraftige armerte trålere, og noen tyske ubåter. Den britiske patrulje an-
grep på 100 meters avstand. Begge de tyske trålerne ble alvårlig skadet. De bri-
tiske styrker tok så fatt på tankbåten, som ble satt i brann fra for til akter,
og etterlatt i synkende tilstand. Alle de britiske fartøyene vendte tilbake i
god behold.

Under operasjonene i dagslys igår over Frarkrike  oc  kanalen, angrep
britiske jagerfly jernbanemål  oc  flyplasser. Det ble satt i brann tre tyske
skip utenfor Ostende under et angrep fra lav høyde, leLet av den berømrte wing-
leder Dinucan.

vvvvvvvVvvvvvvv



Dr. ARNE ORDING's utenrikekronikk  1477  - 1 utdrag.

I iford-Afrika har cLe i den siste hken bare foregått mindre kamper. Rommel
har ikke gjort nos  nytt  lorsok på å. bryte gjell= de alliertes linjer og initia-
tivet stort sett 1::_jgejc:!os Luchiok. Den nhvmrende frontlinjen er imidler-
tid utilfrodsstilflhde for beggo parter, 1P02 de allierte er don altfor nær Alex-
andria  oe  Rommel kan van3kelle s14 seg til ro i stillinger som på den ene siden
ligger Tarlig langt fra hans forsyningsbaser og SOM på den annen side ligger fris
ende nmr fil-deltast oz Suas:-kanalon.

Beege parter vil derfor esnke å gå til angrop, og boege parter har dårlie
tid fordi hetan - i nvort fall otter alle iadligero eriCaringer - skulle hmulig-
gjere større OperaCjonar fra or.±ring 1. auLust.

V1 kjonner.nat=liAvis ikko ÷il hvilke rosurzser partene har til disposi-
-sjon. Auohinlnok har ±itt visso forsterkniner, bl.a. av ny-zealandske og aust-
ralsko tronner. P,!t den annen sido har Rormel fått forsterkninger ejennom luften
fra Kreta og dessuten fra-Tobruk og du andre hnvnene 1 Cyranaiea Off Tripolis. De
nye luftangrapene på Malta er et vitnosbyrd ort at aksenaktono sender tropper og
materiell fra ItaliL. På don annen har britinkn ubåter vært aktivo, og det
britiske fly-vevårcn som har beboldt ledelson i lord-Afrika, bar både angrepet
Tobruk og do forsynineskelonnar som vax voi til fxonten. Idag meldes at også
Mersa Matruh er blitt.angrenet av lette flåtestyrker.

Mons stillingen i Nord-A:::rika  eX- lunde uforandret, samler interessen
seg om do voldigo kamper i Rhssland.

Den offonsiv i 151crnina ble åpcmbart utsatt på grunn av Timosjenkos

fremstøt no Earkw og pd grunn av dot heltemodigo forsvar av Sebastopol. Nu er
imidlortid don tyske oommerofftns17.an i "fc;rdmed å utfolde seg i  hale  sin kraft.

Sti!liagoa pa fronten i. Ukraina er i oyeblikkot cmtrent følgende; I nord
har tyekerne fra KiJrsk rykkut fren r,o'J Veronesj. Byen Voronesj  lizser nellom Den
og elvan V.oronesj,. Tyskerne har har ststt på meget sterk motstand, men det  er
lykkes dem 4 få,store styrker cvor ;on, BYen selv or ennu ikke tatt, men russerne
innrommor at det kjempos i forstedene. Et fremstøt like nord for Votoneej ar
stanset, ou her bar rhsserne gjort lokcie motangrep. Lenger syd, omtrent midt-
veis mellom KILrek og Rotov, har tyskorne skårat ovor jernbanelinjen til Rostov
og de er rykket Vi(1020 langs Dens dalfore. Lenger syd4 Donots-bassenget, har
tyskerne nrobret jernbaneknhtsrunktetLi--Hjensk, oz de rykker videre østover mot
Don. -Tyskerre har Aådd s1tt fc=te  mn,  for så vidt 90M do har skåret over jern-
banolinjen mellom Monkva og Rostov, Dette er don kortopte men iikke den eneste
vei. Rhsserne kan frendeles on,:yrettholde ferbincelsen over Stalingrad.

-Hvis ty::kurEe Lrobrer Vorenosj, er dot mulig,at de vil prøve herfraå rykke
videre not nord langs jernbanon mollom Mookva eg Stalingrad.

De tysko fremstot å det sentrale avsnitt i Ukraina vil antagelie fortsette
mot Stalingrad. Dermed viii. ftrhinde:_sen nellem Sentral-Rhssland oe'Kahkasus
vmre avskret.

T:iskernes sydligste fremstot i Ukr-Lin^ ba-  c'ikkort'Rostov som.mål. Det er
mulig at do samtidig vil åpne en offensiv not Rostov ira vest, fra Taganrog.
Hvis de erobreL Restov, ville de så enten rykke mot Kaukasus eller mot Astrakan.

Det ur kke vanskclig å fors Lå hensikten med den tyske of£ensiven. Måldt
er å setto de ru_ssiske armeer ht av opillet, Hvts offensiven i Syd-aussland førte
frem,ville tyskerne for det fonite oprnå å skille armeene i Ukraina, under
Timosjenko, fra armeone i Mosk-va-avanittut under Sukow. De ville videre avskjære
de russisku armcur fra deres uljutillerslur.

Russorno har denne 62ng vort,bedro f-rbcrodt onn ifjor. DOTes armeor har
trukket seg tilbake i god orden og de er ikke blitt omgått eller avskåret. Det
er derfor stadig mulighet for russiske motangrep Russerne har godt materielI,
bl.a. en ny tylie av Lange tanks og do synes å være overlegne i artilleri.
Deres moral og kaavi1je er ubrutt.
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