
INL2T.
Nr. 308‘  1.aunust  1942.  2.årg,

Nyhetene fra London 31/7, kl.  19,30.

RUSSLAND: Den rassiske hmrs motstand har øket betydelig i. Don-bøyningen,
hvor de tyske framstøt mot Stalinexad er blitt bremset. Fienden har gjort no-
en framgang ved nedre Don, d.v.s. øst og sydøst for Rostow, og truer dermed
jernbanen fra Stalingrad til KaUkasus. Ved øvre Don har russerne fremdeles ini-
tiativet ved Voronesj. - Dagens kommuniké fra Moskva meldex om kamper i alle
disse områder. De avsnitt som særlig framheves, ligger syd og sydøst for Ba-
taisk, syd for Rostow og ved Zimliansk, der en fientlig styrke på østsiden av
Don holdes i sjakk av russerne. Ved Klepskaya,nordvest for Stalingrad, og ved
Voronesj. Et russisk tilleggskommunik& omtaler kampene i Don-bøyningen  og  sier
at russiske styrker i ettermiddag har avslått tyske angrep sydvest for Kleps-
kaya. Den russiske hmr tilintetgjorde  2.000  tyskere og'ødela 12o fientlige
tanks. Tyskerne har ført fram nye forsterkninger for å prøve å få framryknin,-
gen i gang igjen i dette område. I et avsnitt sendte de en finsk skarpskytter-
brigade inn i slaget. Russerne avslo angrepet og finnene hadde flere hundre
falne. - Russerne innrømmer en mindre tysk framrykning sør og sørvest for Ba-
taisk, d.v.s. i området sør for Rostow. Tyskerne bruker store panseravdelinger
støttet av store flystyrker, men da lir meget betydelige tap. I Voronesjområdet
ble tysk angrep mot xussiske stillinger vest for byen slått tilbake. - Under
lokale kamper i Brianskområdet har russerne tilføyet tyskerne betydelige tap.

I et flammende opprop i dag skriver "Den Røde Stjerne": Hitler har nå satt
alt på et kort i Don-slaget.Derfor er ordren: hit, mPn ikke et eneste skritt
lenere, Kampropet er: seire eller dø:

DN VESTEUROPEISKE FRONT: Britiske jagerpatruljer over Nord-Frankrike og
Nederland beskjøt i natt jernbanemål og en fabrikk i Nederland ble beskutt fra
lav høyde. Under disse operasjoner ble et tysk fly skutt ned.

Bombefly fra kystkommandoen har i nattens løp angrep@t skipsfarten utanfor
de Friziske øyene og oppnådde treff på to skip. Intet britisk fly savnes fra
disse operasjonene.

Britiske jagerfly var i morges atter over Nord-Frankrike. Den britiske fly-
styrken angrep i hele går mål i Nord-Frankrike og tyske skip i kanalen. Disse
dagtoktene fulgte like etter det britiske luftang.rep natt til torsdag mot Saar-
brUcken, som er det viktigste knutepunkt i det tyske jernbanesystem i vest.

Tyskerne foretok i natt noen spredte luftanexep over Storbritannia, hoved-
sakelig i det vestlige Midland. Det ble gjort en del skade. Angrepene var min
dre omfattende enn de foregående netter. 9 tyske fly.ble ødelagt.

Admiralitetet kunngjør at en avdeline av lette britiske marinefartøyer angrep
5 tyske bevepnede trålere utenfor den hollandske kyst tidlig i morges. De tyske
skip ble truffet flere ganger og et ble satt i brand. En av de britiske båtene
ble truffet og satt ut av aksjon, og det var noen sårede, men det lykkes å sle-
pe skipet tilbake til sin basis. Den samme tyske styrke ble litt senere angre-
pet av en annen britisk patrulje, som påførte de tyske skip mer skade. Skipet
som ble satt i brand under den første trefningen ble atter truffet og antas sen-
ket. Den britiske patrulje led hverken tap eller skade. - Under begge disse
trefninger ble de brftiske patruljer kraftig angrepet av tyske fly og beskutt
av kystbatteriene, men uten  virkning. -  En annen patrulje av lette britiske
kystforsvarsbåter påtraff og angrep 3 tyske torpedobåter eller minefeiere som
var eskortert av n-båter. Det ble oppnådd treff. Den britiske patrulje led
hverken tap eller skade.

Den amerikanske hærs hovedkvarter på Island melder om en  ny  kamp mellom et
norsk fly og en tysk Focker Wulf maskin utenfor Islands nordøstkyst på onsdag.
Under kampen som varte i 12 minttter, oppnådde det norske  fly  en rekke fulltref-
fere på den tyske maskin fra så nært hold som 100 m. Kampen sluttet med at det
tyske fly trakk seg unda og gjemte seg i skydekket. Det norske fly vendte vel-
berget tilbake.

DET AMERIKANSKE MARINEDEPARTEMENT opplyser at intet skip ble torpedert av
fiendens ubåter i amerikanske farvann torsdag den 28. juni.

DET FJERNE ØSTEN: Det blir meldt•om vellyL:kede allierte framstøt. Allierte
jaEerfly traff i går på en kraftie formasjon japanskefly som forsøkte å angripe



T; I Ch3g43a britlako kot2iunike tra ka1ro detJr del: Rritleae lot-
te pa rul er vor torade‘ 1 kmap med tl4n4aa 1 alle trAittavenItt, fllera or in-
tet å mulde tra do brttiaL4 landatridatrettar. asemnlast  tøyat til  at lutt-
Virksonhets over alagområdat nagreast aeg t11 tramatat mod britIske jagerfly.

RC4 informaajonson46, å Lon3on har  nå  aaadt ut dea betu-
tede • as  on  1  al  av lakasaana 70.år g dag. det ar bllit et prakt-
fullt vark as verd1tallahlator1ska blogretlake utre,:alager om  åangan Of
Worfe 1 has styretld aV prOtaser 'oftstaller,  "Prorsaasi zaellhaa, dr.Lrsi
Oading of redaktur finar bfausa, hOk•sr riat illustrørt med b111aar tya
Torge 1 tred og 1 krig. Vtgivaras slar.1 torordst til boasi Dems kAtit sr
ment se en  bjlna fra det aorak»  talaTtll data Stage. Lon terteller om St
naturekjelant limadet langt mot nard, oa da åramatiake beglawaStms tram 1:11
kongena val€, om  dao stor. sOatale og wbosalsks saat 1  trisSåsam, as
Ispirsrte prasIdant Roasvalt t11,4 ka11. Mbrgs ",St  solalt laboratarium4.
Dan torteller også  on  hrlaana  åt,  oa adslagfeSer og 114flaer aom bars hardat
VI13411  t11 mOtstand. Dan  fOrtaflar  oa hjammotroatSs  berolaks Sap,  om den
nareke ajwmanns valitge inonata, om 3s aorske all1twra Syrkes reoreslaerlag

Of deltokelae 1 krigen, t43Ir 11044r 4oaa aaSsm valgsprog og 1  hame  ånt
4111 ?Oft

vTV
Dr. F.,etRL 7:,MG talte 1 tillegasflegramast 1 daf of ela bl, a,1
hw nrOate raelostemase aow uteu: lati* st~a Own alaga fullmakt fra dat not-

aka tolk hver dag over Osla radio alahlaaer vårt  iprog tll å senda ut flanden,
lagsaldinger har 1 den aiat. tid arbalaat amallg lhørdtg på et bestemt telt:
redlosendings til norake alefolk på tria aorala eklp. Dea  narialiske  k

iSaters i aete må 1 sannAS hirgode torbindelamr, tn nors& ajenann fik:ja:
leds aylik $x* hilsaa fi ea alsktaing sea tar ded for 5 år  alds. 94 ansa
harte ropwt  opp.pe  tapallets over Aseaka slp dan akuts Man mattopp hadds
Wastret på aass tag.

awnategta er 1 Stimile Akke.amång 1 bruk av Sdler. Ved å spille kjanta
noraks solodter Sal alset om landot vaakee4 Ved å nese aasse på sjøren-
neris kjara„ haaa haaas,ag bamak bas-~brai.:laissiggleriatai-akel-hjøn/sfa-
len briagve  t11 A  sllt..S  haos  Taiappasnatsairtai pstetlake bsaasr om å Same
hjem slial man forsks å  gjørs  apsanaan 411 førriaer-aot litt land og s1tt
tolk. Yed å utgl naelattake attalolser og  glasabIllidskitslaer av  forholdone
1 Misge for å akris  saf  f..,41  Sas s1Stalagler  akal maa sak. å Sis tv11 1
ajimanneas a3et1 og.Snakja stilis  XS 1-et sasallglys  hoo  kaweratent,  Ted
overdreane bosarlialaar  et allpetapog  as aasi-tyakeras  har akapt
på sjaan, appelss tll hana daSfrykt. Ved asdrakatag  av vis  alllerte,  sair-
llg atgaiseana:4 amkar mam å  øå  tall of aag 1 den morska ajimanna aind. Lign
og sashat, akt4  og  nekta sarveres I vakaleads blandIng, 811a et dat licke
alltid far latt å ho:ds dom ut fra atnands.

/1 aom har aett sladnIng til å at litt av avorlads Son. propagenda v1r-
kar noraka ajatoli, håper Siderlig at den vil forteette 1 ørw apor. Bare
ladividar ao^  har  lest  laafa  1solart 1 den nasStlake tententverden ar lagla
oø bodrag, ana så fullatscig ha gaamt hvords et fritt og våkent aannegrgsa
føler Of tonavre fror man v1rs11g., 1. den morske sjamamastand å ha  an sanUng
av inarettede kreaturar somundertlanlefloottar diss ar/61agor ut‘n & Ganke
oalv

og unlatar, mad hendena blodbstemat ettor aorl!enc på  norahe
ajgmens bsdree, slektninger og kamerater skar å lokke  ajmnanhen  tea has
skip o tJem. tian skipats mannak,ip,tta Slppor tll easkagutt, vet st ennå
har aringkaatIngs 1 balo Ikke  mart 1 ataad til å oppg1 aust på et enosta
norsk saip son dir fåt% fL Morge under krigen, De: vet derl-ot at ikks al tå
norske aklp og utalllgo tiakertartøyar og aladre am4b4ter frivilfle hax' gåttdon motaatte va1, 9ar tarlatt  Margø-for å  aluttEsg t!1 dan noreko regjerSga
krIgainseta uto, tra
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