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RUSSLAND. Middagakommunikéet fra Fueisland gir de  siste  nyheter om kampene i
Don-beyningen, der tyskernes framstot mot Stnlingrad er holdt. Det melder at i
området nordøst for Kotelnikowo hnr de rnssiske tropper bedret sine stillinger
etter en hårdnakket kamn, Meldingene i dag besriver de voldsomme.kampene i
dette området.' Tirsdag angrep tyskerne med en styrke på 300 tanks, men de kom -
opp i en rekke minefelter og ble samtidin angrepet av Sovjets artilleri og stup-
bombefly. Til slutt måtte de rømme marken og etterlot seg en mengde ødelagte ma-
skiner. 2t annet angrep ble utført av 2 divisjoner, en tysk og en rumensk, som
erobret noen få høydedrag. Russenne gikk til motangrep og fiendon ble drevet
tilbake. Reuters korrespondent i •.oskva bategner kampen som et fullstendig ne-
derlag for tyskerne.

I  Klepskayaområdet, den nordlige ureee av v,Bocks knipetangangrep har tyskerne
satt inn nye reserver og anerriner'på  ny,  men ngså hew blir de holdt, I Kankasun
gjør soVjetstyrkene kraftig motstand mot det tuske framstøtet og i de fleste om
råder er tysRernes framgang sinket, Russerne har på  ny  trukket seg tilbake på
et sted, men heftige kamper fortse'eter ved Mnikop og i Krasnodarområdet.

Det russisko kommunik4no malder om ny russisk fr-mgang i området syd for Voro-
nosj. Tyskerne er blitt drevat ut av en landsby som de kaller K. I et annet
avsnitt ble veldsomme tyske motangron slått tilbake,  400  tygkorne ble drept og
mange tatt til fange,

VE8TFRONTEN: En stor styrke britiske bombefly angrep Mainz i natt. Andre
brit[Ske  fiTY  angrep tyske flyplasser i Nederland. 5 britiske fly savnes. Det
var annen natt på rad at Mninz ble angrepot, - Under angrepet tirsdag natt ble
flore hundre ton sprengbomber og over 50.200 brandbomber kastet mot Mainz i lø-
pet av  46  minutter.

Gøbbels skriver i denne ukes nummer av "Das Reich" at det naturligvis-vil  være
mulig for Tyskland å overføre noon  e'å  tusen fly fra østfronten for å bruke dem
i ot gjengjeldelsesangrep not england, i ct slikt cmfang at de britiske fly snart
villo tape lysten til å rette fler berrornnerep mot tyske byer. - Med disso
Ord innrømmer Gøbbels for det feTe:to et Inftwaffe ikke er i stand til å,operere
i noen større målestokk samtidiu både p:e østfronten og vestfronten, og for det
annet at de såkaldte gjengjel2nlsewnigrep mot Storbritannia, som den tyske over-
kommando har framholdt er så 3tore on virkningsfulle, i virkeligheten bare er
helt ubetydelige.

Kommunik3 nummer 3 ble i dag sendt ut fra hovedkvarteret for De Forente Stators
•armé på den europedske krigsskuenlaci, Kommunikeet melder:Disse operasjoner av
den amerikanske hærs flyvapen fant sted i 48 timer fra kl, 9 den 11. augUst til
kl. 9 den  13.  augnst, Jager.enaudren fra den ainerikanske hærs flyvåpen sammen
mod en britisk jagersqaudre forctok tre tok±ar over kysten av Frankrike. Aneri-
kanske jagerfly tok del i 20 vidtrekkende tokter over sjøen'og en masso tokter
over kysten av &igland,

En korrespondent i britisk kringkesting skriver i dag om et besøk på ameriknns1:
flyplasser, som nå vokser onp over alt i Sterbritannia. Blandt de fly han så pa
flyplassene var de enorme flygende 2estninger. I går tilbragte jeg flerc timer i
et av disse store 4-motors bembefly, ;f2i:j2 han. De menn som flyger disse naskinene
er hardhaus-r som bare vnnt._r ct ord for å begynne sin offensiv. I ukevis har
de nå studert det britiske flf‘rånens netoder. Bådeamerikanerne og britorne læ-
rer av hverandre og deres ec..les leunnsknper ou dyktighet blir utAyttet, inntil
man til slutt får sveiset sannen en mektij angrepsstyrke, •

Sjefan for den kanadiske luftsteb kom tål Storbritannin i går kveld. Han
fløy frn Knnada i et bombefly.

De Le,ngtrekkende tyske betteriJr mellom Bolougne og Calni3 fyrte i g$r kveld
flere salver ovor'een eneelske knel. Bnitiske kanoner fyrte også,

Om krigen til sjøs sa den britneke produksjonsminister i dnu at da alliertes
tap av skip Eikk ned i juli, on nt de tan com er tilføyet de tyske ubåter de siste
få ukcne er ntskillig Oveti ejennonsnittstepone. Mun større angren må ventes,



DET FJERI4E ØSTEN: forteetter å gi å.
krigsskip, marine-e-oldater og flyåvdolinger som nå kjemper for 7e dag på rad i

.kampen om Solomongyene, Amoråkanhke nar4 nes..)1d2A-ta1e..ensalideter nå sine
på 3 av Solomonøyene i Tulagdonrådet, Dagens kommunikd fra Australia

melder om et meget vellykket angrep not ekipsverft i Rabaul havn på Ny Bri-
tannia. Anorlkanske flygende fostninger oppnådde treff på 4 skip, som sank
eller ble satt i brand,

Skipsfart ved Jtt.non og vast for iy Gninea blo også angrepeu,
Piendenn propaganda gjor et stort nuroa)r av do seire son japancr•,e skal ha

hatt• Meldingene om disse 2,21rQ -Ur naturligvis basert M orklmringer som japa-
nerne selv har sendt ut. Rcna-krinkasteren er ctått et skritt videro og har
sagt at do nåværende operasjoner ci en gientagedso av det som hendte i slaget i
Koralihaveto Dette cr ikke nå- det gjelder japanern2s konmontarer, for ja-
panerne påsto mee dat samme slaget bounte at da hadde tfl.foyet anerikanerne
enorme tap, uten selv.å liag noe navneverdle Uap. Vi folgcr den sanme plan nå.
Det er sludder å si som fda-ndeh påstår åt do ållierte er blitt overrasket, når

en angrepsstyrke var•rnder utvikling fra sanmn øyeblikk som toktet begynnor.
Det som japanerre forsøkor å skjule or don kjenegjerning at det er amerikanerne
og ikke de selv soM angriper.

I Kina rykker japanske otyrker som har fatt forstarkninger framover i den
vestlige del av den klnesiske provins Tokain, melder et kommunik fra ChungKing.
Kampene fortsetter.

•
MIDTØSTEN: inerikanske bonbefly fra hmrens flyvåsen har rottot et vel3,ykket

angxep mot 3 ital~ike kryssere 1 det ostlige Middolhav. ;e førsto meldinger
går ut på at do oppnådde troff på on krysser, og det ble fulgt av en voldsom
eksplosjon. Dn andre to ble økadot av bonber som falt like'ved. Skipene ble
observert fortayet tett eanmen i 1-avnen i Kavnrino. Angrepet font sted i skum-
ringen mandag kveld. Navarino, see 11,±at,r på den syavestlige oade oå Pellepo-
nes, er i lang tid blitt brakt som forsyningsbasis for Kord-Afrika av tyskerne
og italienerne.

Det britiske kommuniIA 1ra do.ird i dog meldor com fortsatt patruljevirksomhet
tirsdag natto Det.ar blitt opplyst at merikanske taidoH, bemannet av åmerika..
nere, i flero dage har vmwt i framskette otillinger i El Elonein-avsnittet,
Når de går til aksjon, vil det bla første Frang denna krigen at amerikanerne
og tyskerne er kommet i kamo med hinannen.til lånds.

Allierte luftangrep mot motorloktero utdnfor don nord-afrikanske kyst, har
vært så virkningsfulle at dette transportaiddel ikke lenger blir brukt til å
bringe fram forsyninger

INDIA' I en erklæring fra Ny Dehli, Indiås hovedotad i dag, heter det at
det ikko er noe av betydninE å moddele. D,t har ikke vmrt størra opptøyer.

AVISEME og Kringkastingen i Oslo forsdkrer at jaktutsiktenc i år er usedvanlig
gode, Man søkor å få jagerne tii å ocIto co, lov til å drive jakt, men betingelsen
er aM do blir medlemmer av ilorsk Jegersamband, som ar en åv quislings nye orga-
nisasjoner, som skal vmre med å gjennonfore hans langsi1ct4ge plan. Rvis nan
først er kommet inn på en slik liste, er det nær sågt nzulig å fa sitt navn
strøket igjen, og nan risikeror at navnet blfr nisbrukt og mistunkeliggjort
1 gode nordmenns gyne. Dorfor vil Nowsk Jegersamband konno til å lide samne
skjebne som Quislings andra tiltak.Jntzerne vil heller gi avkall på å drive
sin sport enn å bli tatt til inntekt for don rjc ordenA,
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DOKALT: PASTOR INGVAID B CARLSEN, res, kap. i Ganle Lker har ned 8 dages

varsel fått påbud om å forlate Oslo Bisned2nme.
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GUD 3EVARE KONGEN OG FEDRIJLAIMET.


