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MIDTØSTEN: I de siste meldinger fra Nord-Afrika heter det at kraftige fi-
endtlige motangrep mot de nye britiske stillinger ereblitt slått tilbake over bee
le linjen. Begge parter har lidt svære tap.

I det midtre og hordlige avsnitt har tankpatruljer vært i virksonhet. Det
er intet å melde fra det sydlige avsnitt. Britiske hombefly utførte en rekke an-
grep på Norn i det midtre avsnittet. En formasjon av Stuka-stuirombef1y ble an-
erepet av britiske jagerfly som skjert ned 4 stupbombefly, 1 Messerschnidt og 1
annet bombefly 5 britiske fly gikk tapt under alle disse operasjonene.

I Middelhavet har britiske undervannsbåter senket 3  ariabbeueforsYnliageskip,
og sydafrikanske flåtepatruljer har senket sin første akse-ubåt.

RUSSLAND. I Russland er trusselen. mot Rostov blitt alvorligere de siste
dager. en me-lding fra frontlinjen til armeavisen Den røde stjerne sier at preSsu.1
fra de tyske tanketyrker har tvunget russerne til å trekke seg lenger tilbake I
eovo Tsjerkask-området, ca 30 km. nord for Rostov. I denne meldingen heter dee
også at kampen nå har spredt seg til området xed Rostov. I syd har tyskerne over-
legne tankstyrker til tross for de store tap de har lidt de siste fjorten dager.
I et særkommunike idag melder tyskerne at de har tatt Rostov med storm og har
krnt å rydde opp, men denne påstanden er ikke blitt bekreftet.

Moskva-kommunikeet melder at ved øvre Don forksetter de heftige kamper, oe
tyskerne gjør hårdnakket motstand mot den russiske framrykking. Isvestias krigs-
"eorrespondent meldte idag: Sovjets tank- og infanteristyrker angrep igår de tys-
te.1injer på vestsiden av Don. Situasjonen har utviklet seg bra for russerne.

Russiske tanks har tatt tilbake en viktik jernbanestasjon nordvest iår Vore-
nesj, etter et hårdnakket slag som varte flere dagere Ved et motangrep ble flere
tusen tyskere drept.

I nord er ennå et tysk forsyningsskip senkee i Barentahavet av russiske
kystbatterier. Under kampen ble et kystbatteri angrepet av 4 tyske bombefly oe
4 jagerfly. To av dem ble skutt ned av Sovjet-jagerfly.

DEN VEeTEUROPEISKE FRONT: I natt ble Tyskland bombet både fra vest og øst.
En stor styrke britiske bombefly angrep Veet-Tyskland, og russiske fly angrep
kystområdene i Øst-Freussen. Det  e- enflå  irgen detaljer om de; russiske angrep,
men ifølge den tyske kringkasting var de plagsomme.

Om det britiske anerepet heter det i en melding fra det britiske Luftdepar-
tement i ettermiddag: En stor styrke britiske bonbef1y var igjen over Ruhr og
Rhinland i natt. Flyplasser i Nederland ble også bombet. De britiske bombefly
ødela 2 fiendtlige fly i disse operasjonene. 7 britiske fly savnes.

40 fiendtlige fly spredte seg over Storbritaenia i natt. 7 av dem ble skt
ned, altså  17-4 % av de flYene som tok del i toktet.

Fotografier som ble tate under det britiske f1yangrepet på Duisburg og and-
re Ruhrområdet natt til onsdag viser at det var et av de mest vellykte angren  ee
Ruhr i denne krigen. Det er store branner gang i fabrikkstrøkene.

Den amerikanske hærs hovedkvarter.for Island melder at et fly fra det nor-
ske flyvåpen hadde en vellykketlrefning med ct tysk Fooke-Wulff-fly utenfor kys-
ten av Island igår.

DET FJERNE ØSTEN: Det australske kommunike imorges sa at allierte bombefly
har gjort fem angrep på japanske depoter og anlegg i det området på kysten av
Ny Guinea hvor japanerne gikk i land igå.r.e et japansk skip på  e000  tonn, som øy-
enzynlig var lastet med olje cller benain ble truffet og satt i brann. Allierte
stupbombefly var i aksjon for første gang i dette området.

Amerikanske journalister fra Japan som er kommet tilbake etter å være blitt
ntvekslet med japanske forteller bl.a. at 600 krigsarbeidere i Tokio ble drept
under et angrep mot byen av amerikanske fly 1 april.



DE FORENTE STATiRs Marinokamiteon I robrå.een_tenterea.'eue-i.Am‘rika
at skip for de Forente Staters flåte  na  blir bygget nesten fem Eanger så hur-

tig som for et år siden. Den  50.juli  var  5250  kriesskip under bygnine. - SamtidiE
uttales det at amorikanske hangarskip som det før tok  45 måneder å bygge blir ni
byeget på bare 17 måneder.

50.000 amerikanere  deltok iEår i en ieacnstrasjon i Sew York for å støt-
te åpnineen av en front nr. 2 mot aksen.

New Yorks lærerforbund pleier hvert år veden premie å mre de personer
som har innlagt seg den sterste fortjeneste for læreryrket. På årsmåtet i år ble
denne prezien tildelt de nornke lmrere å forn, sv ot budskap der disse berømmes
for de offer de har bragt.for demokrateiet, kulturen og friheten, mot nazi-terrarm-

EDEN OG CORDELL HDLL talte iEår kvelA begge om gjenoppbyggingsproblemer
otter krigen. Vi må ikke ta den sarmm risikoen med Tyskland som etter forrige
krig, ca Eden. Overfallsmaktone nr bli fullstendig avvepnet. Videre uttalte har.
Don øyoblikkelage oppgave etLer krieen blir å ernære befolknineen i de okkuperte
land; og det er allerede tatt skritt for avarete dette. gen det må ogåå søreec
for at ødelagto or forarmete land får gjeureist sin industri og sitt landbruk,
men slik hjelp må ytes uten at vodkommende land mister sin uavheneighet.

Cordell Enll uttaltc bl.a. For  å  verne fred, rettferdighet og frihet
blant nasjonene må vi måta oss et internasjonalt ansvar. Såsnart seieren er
må nasjonene få i stand en internasjonal overenskomst for å bevare freden, med
makt hvis nødvendig. Andre skritt henimot en badre verden og en høyere levestar-
dard må omfatte forsøk på å unågå en ytterligeående nasjonalisme, en reduksjon
for stere handelsskranker, en fri utveksling av stabile pengeverdier, råstoffer
og varer, og internapjonale overanskomster for å løse overskuddsoroblemer,
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Norges ambassadør I London 2rik Colban,.uttålta d tilleggsprogrammet den 22/7

Regjeringens medlemmar og de av statens funksjonærer som nå er ute vil
bringe hjem et voll av verdifulle erfariager om de forhold  i  verden som det blir
nødvendig for vårt eget Iand etter krigens avslutning  å  passe seg inn i og  finne
seg til rette med. Tyneden i 14-ormes krie lieger imidlertid i Norge selv, og fol-
ket hjemme er det som til slutt skal bestemme fremtidons linje. Men vi som uten-
for landet deltar etter evne i otriden, vi vet at linjene framover blir en fort-
settelse og videre utbyggiuk av linjene fra for. Vi.vet ogol at den friEjorte nor-
ske presse vil stå på  trygg  oe  prøvet grunn når 'den skal sammenarbeide krigsåre-
nes erfaringer hjemme og ute. Den vil forstå oe den vil vurdere riktig dat som
i de siste år er hendt. Vår presse vil våke over at Norges frihet og enerådighet
hevdes fullt ut i samarbeid med de land hvis interessem stemmer med våre. Den vil
våke over at i et fritt Norge'alle landets boreere'får høve til hver for seg  å
utvikle sine mulikheter innenfor ramman av der rettsorden og sosiale orden som
vårt samfund har bygget opp Ejennom tidåne. Der frie norske presse vil på denne
nåte kraftiE bidra til at det faller ro over sindone til gagn for_arbeidet med
landats gjenreisning.
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I tilleggsprogranmet don  24/7  talte foraannen i Norsk Sjørnannsforbund,
Ingvald Haugen. Han uttalte bl.a.

Jeg vil ejerne få lov å slå en pel mjennom den tyske løgnen Q111 at 3000
norske sjegutter sitter.ifengsel konsentrasjonslej= i U,S.A. fordi de nekter
å seile rFdødsfarten"pa Eneland. let dreier seei virkeliebeten om mindre
50  mann som har unnlatt å følge oppfordrineen om å gjeninnta sin plass ombord,
oe de får nå valget mellom k seile,elLer gjøre annen form for tjeneste:

Eerr liaugen redegQordo sa for grunnen tml og betydningen av at den nnr-
ske handelsflåte ble holdt å aktiv tjeneste knste hva det koste ville, og uttalte
undar omtalen av sjømennenes innsats og deres skuffelser  etter  forrige verdens-
krig.at det dennegang ble planer for å skape bådre sosiale ce økonoraske
vilkar for sjømannsstandåll under og etter den nA,verendekrig. Dette arbeid var
kommet et viktig skritt framover ved en konferanse i London nylie av represen-
tanter for redore  oe  sjøfolk, innkalt av det Internasjonale Arbeidsbyra. Det blo
her oppnadd enstemmige beslutninger av overordentlig vidtrekkende art.
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GUD BEVARE KONGER OG PEDRELANDET.


