
LONDOU - NYTTo
Nr. 325.  18.august  1942.  ' 2. årgo

- •  
krhatene frd Lundon 17/8-1942, k1.

r _o_RUUSLNDA: Det, blic offisielt meldb f hkvosa i dag at Churchill og Stalin
hnr  holfi -t on konferanse i den russiske novedstad, Til stede ved konferansen var
også general Wawel, smr kllan Droolke, marchall Worochilow, Molotcvr Fyneril Harri-
man, som ndministrarer låne- og leialoverd 9og anfire nedlemmer av de 10;sonte nasjo-

at ragjerinEer.
Slaget om Stalingrad fortsetter med ifike stor voldsowhet., Dut ble meldt iodag

• tyskerne hrr hntt koJosale tnp og kastar inn flare og flere reserver, Derhef-
tigste kansane ffrner nted sydost for flanskaya, der tyskarns har sntt i ganE et
omfattmåde :cn,grer for å 'orytc tvers i  trerenl'Ior, de russiske foravnrslinjerr.

Framstodet i syd met aft'alngrad, bllr holdt emkring Kotelnikowo, heter det i
det :ussiske komurikde Malefrrr,r fra Moskva fortaller at russerna har utbygget
,sins stillinger hcr og cr gått til motrnrren. - Ved Voronesj gjør tyskerne iher-

' forsak på å ta fgjan do strnterimn viktige mbillinger son do hnr niotet,
Eår hadde de noen trangamg i et angrep måd tanks og bbmbekastere, men fmr kvelden
kom hadde russarre satt i. gaåg metangre2 drevet dem ut igjen, Til sist Trakk
t:Tdkele oeg bort i all hast,

Det ruomiske komnunilcd meldte i gar kyolde nt oljefeltet naikop f det nord1ige
haukasus var bIntt evaknert, Enn videra at oljekildona var blftt fulistendig ci-
dalrEt og at alt uLstyr og alle lngra var blitt forflyttet, - I Nrrsnodarområ-.

det ra:+2.2  et annmt slag, Her terøvdo tyskerne og sette over elvcn,  on  1ut lyktes
fur ankelte tropsar, men kosalekene drmv sem tflbake ut i elva.

DET FJ1UdNE RSTN: Meldingjne  fra  Washington i dag taler med tilfredmhet om
utviklingen av kensmne på Salomonøyaneo der amerikanske marfrasolenter nå konso-
liaerer og forbedrer oine stlllingar, I Tokno dernmot, er dat betydelig uro.
Den jasanske kringjoastar innrømmor nå nr amerikanske styrkar har fntt fotfuste nå
'rJalenenoyen.

Daa,ens australska kommuuik relder at aflierto bombefly  na  ny har ninrcanci; ja-
aanske stottepunkter nå Timer, uten salv  n  lide hoe tap. Dee forteller desouten
'on trefninger til lands  pn  Ny Gunnca.

-eNDT_Ar Situasjenen her blir stadig bedre, Det ble brre meldt on en handelse
i gdro Skjønt opstsycne bar avtatt, fortsetter den selftisku strfd0 len fremtre-
dende muhemadanar urtalto f gdr nt hvis det ble snowsmål om å gfi ottor for hon-
Eressan sa villc han ontfordre 00 miå, mnhamadan2he folgesvenner til å motsetto
seg detbe til det siste.

MIDTØSTENz Dagens britiske kammu271L3 fra Kaire forteller om okat patrulje-
i Egypti løpet av lørdag natt bla fiendens stillinger  os  anbeils-

nsmnannar angrepot i nord- og midt-avsnittet, I går -rar asernsjonene bcgrenset
- til artillorldueldier, I leaot av dngen angrep britiske latte bombefly tranm-

-gortor i kampo:cfideir, Fientlige jagerfly folbølfta å hindwe angrepet, mer uten
hmll, - Utenfor kysten har allierte fly fortmatt sine angren mot ffendens skiss-
fart og dagene kommunike melder om direkte treff  så  flere av aksenaktenes lektereo •

Det blir meldt at dot ikke var noen fnentilr flyvirksomhet over Maltr sendag,
Dette var dot rolfgete  clergn som Malta bar hatt oiden februor, - Liko fcr ble det
medeL on ankonsten av nye forsynfriger tn1 Medta, som kom med en britfmk konvey
i ferrign uke,

E2N  VE5TEURC7LISEILKWNT  Det fureligger muldrugor om et sammenstot f Yannien
mellom brftisiZe flåtepatruIjer cg tyske minefeloru,, 0n  minef niur..ble munket 9  ut
brittsk skip kjørte itn i an annen ogskadet don så mterkt nt den sanneydlfirvis
annk, mens 2 andre minafeiere ble sterkt mkadet, Alle de britiska skfp hun

1)21.10 til sine stasjoner,
:r2TT,R RIRDBXS ErRJ1NG n 301bu hnr rdrultatet blitt som mar matte vente,

mosatte av dut LE rille oppnå. 5 tidlfgere NS mefilemmar i brgda har
raidt seg ut av partfet, og alla de seln for var strinete, er dat ikke lenger.
Den 4, juli var Uet tillyst stor FE-mote 1 Salbu med fyikesfører Rogstad son ta-
'iary Det motte bare noen nv befalat fra en foruten de kfrdfalk 1rldres-
foreren hadde red seg, ikke an enesle persen fra bygdb motte fraw, - Dagen et-
tmr åle det meldt om et rellykket moto 1 Selbu0 -
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Len viktigsto ;.orandring 1 krigen til ojzs e-deateen'per  ukene  p‘ttentmsrtrt.--
ndrinemessig standpunkt har vlrt den stadige transport and-pearmak{rot øst og
vost fra solve Amorikaad sjevoien0 Dere nordnann 9 og til on viss grad vi
britiske er mer interessert det son hender i de europeiske farynnn enn 1
Stillehnvet, mon likovel burde vi ikke se bort 1 fra at med hjelp av den ame-
reLkanske rarine har styrkex fra de furente nasjoner til syvende og sist blitt I

stand til å ta offensivon på SalerOnøyene 9  og selv om denne operasjon kan be-
traktes som defensiv for å sikre seg Uy Zeland eg sjøkommuniknsjoner, har vi
fatt Inntrykk av at de amoriknnske operasjoner ikke bare er boregnot rå  å kns-
to japnnerne ut av Saloronøyene» men å gjøre bruk nv dette arradet til nye for-

0101,  Disse oporasjonor ex  otså  viktige fordi do viser klart de tap japanerne
hnr 1Mdt i. slaget i Koral1hnvet, Tanks og kanoner blir nå snmlet på De
tioke 0yor og er fraktot plannessig uton tap over Ailanterhavet, helt av ano-
rihnnsk sjonnkt,

Snrntidig har en tysk admiral innrømmot at u-båtone muligens ikke vil komme
11 å gjere det så godt i nærmeste frantid men hon konner santidig med founta&--•

tiske pastnnåer om tyske senkningore Alt detto tyder på at tyskorne forsøker
gjore Mest mulig ut av sine seire 1 vår og nå i sonner, før det lykkos de

forente flåtestyrker å begronso u-båtenes virksonhet:
Ja I virkeligheten ser det ut son om tanken nå vinteren virker på tyskerno

i nor enn en retning, Do konner f.eks, nå ned voldige overdrovne påstander
on alle de soldater og alt det krigsnaterinlI son  dr  tatt i Dusslande

Idut jog på  ny  vonder tilbake til amerikanerne snskor jog å gjøre det kiwart -
for dere nt vi ikke venter å vinne denne krigen uten forst å. ha slått de tyske
aruder i et stort felttog til d_ands,  ou  for denne seier er nmerikne soldnter av
vesentlig betydning, slik som de var det i forrige krige kmerika selv inmser
dette klart og tydelig, og jeg fikk høra nv en frnntradendj arorikansk unrins-

offiser i nai ndned i fjord, at forsendelse nv anerikanske tropper til Zuropa
var helt påkrevet for all1ert sciore Na vet tyskerne alt detto meget godt, og

dere vet naturligvis selv også dette, Dere, tyskerne og vi vet nt forsendelse
nv nnerikanske arm4er må utføros av ejetransport, og det er grunnen til dt vi
hvcr gnngvi tenker på uneriknnske soldaters deltnkelse i krigenv er opptatt
ned de nidler son kan utfore denne transport, Holler ikle denne gang er det
spsronal bare oc en ekspedisjonsstyrke, alik som vi sendte til fastlandet i
19:39,  NeI, dette or ot sporscål on vo1d1go ar1osr , støttet av artilleri og re-

kani.hort utstyr ned:stor slagkraft og avbedre kvalitet en det fiondenknnb11
i stnad til å sette inn, Vi  ma  derfor, for hver eneste soldat som blir bragt
Over Atlanterhavet, reG,he med skipsron for flere ton ned utetyr annunisjon og
tersyninger til hans sposiello bruk, Akkurat for øyoblikket snakker nan i Ane-
rika mye on kjempemessige lastefly som skal være i stand til.å bære nee sånt
son 50 - 100 ton last, og dc sknl byggos nv en berønt anerikånsk entrepronøre
acre forstår selvsagt nt slike fly ikko knn bygges på noen få uker, oller endog
pa  noon fa nkneder, i hvert fall ikke i noon særlig ster nongde, heller ikke
rooner man nt de i transportknonsitst knn 2td pd høyde ned sjotrnnedort, i hvert
fall ikke ma noon ård, Men 1ikovel kan det være nyttie for txansport av solda-
tor og smrlig viktig utstyr, slik sou videnskapelige appnratore

Dore sior nå kanskje til dere selv, Jn, jR, dette er vel og bra, nen når sknl

vi se resultntene? - Jeg kan foreikre dero at vi og anerikanerne er like så öpp-

Datt på å utvikle offonsivon, nen vi vil søke å undgå feil ved angropet, Derfor

bryIn vt oss ikke så  nye on nnr vi sknl vinne, undtngen for deros kyld da vi
vet hvor vnnskelig dere harr for å vente til det rette oyeblikk konreer,

Når dere dessuten tenkerpå at vi greier  n  bringe forsyninger og forsterknin.
siso til Mnita gjennom 99T nils farvann, hvor fienden er på vakt, og at konvoyen
kon nærnere og nærmere fiendens sjø csg landstridskrefter, nd on fåinntrykk av

dt  sjostridskreftene er av stor betydning,
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