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RUSSLAJD: Dagens russiske kommunike melder om fortsatte herdnakkede
kamper vest for Veronesj og i emrådet ved Rososj, 170 km syd for Voronesj.

Det stor: slagetmellom panserstyrker for å oupnå herredømmet over Don vest
for Veronesj har nu rast nesten en uke. Over 2.300 tanks er med i kampen.

Skjont tyskerne har greidd å fa noan av sine etyrker over elven, har de
voldsonme russiske motangrep hindret dem i å fare over hovedstyrkene. Jt særegent
trekk i kampen er at begge -,:arter retter kraftige angrep fra luften. En stadig
artilleriduell blir utkjempet over elven.

Det nye tyske angrepet not Rososj ble først nevnt i det russiske,mtdnatts-
konnunikeet, Rososj ligger sem Voronesj ved jernbanen mellom Moskva og Rostov,
170 km syd for Vorsnesj og 220 km est for Ksrkow. Skjønt Rososj ligger i Don-
distriktet, 3r det langt vast for elven.

"Tines" äktiver idag: Dyhetene idag bekrefter vår tidligere menin&on at
tyskarnes påstand om å ha gått ovor elven Don oen vid frent, er
de mest intereseanto sider ved den nuverende kamp er at tyskerne på et så  WM1Ig
stadium er opptatt med så mmnue små lokale trefnineer for å rette ut den ujevn&  e
frontlinjen. Denne juli nnd har det ikke vært så voldsomme fremstøt sem det vnr.i
juli i fjor. Forskjellige ting tyder på at russerne antagelig vil trekke seS meget
leneer tilbake, men i mellomtiden taper tyskerne verdifull tid, og deres anstreng-
elser vil ikke ha stor vikrinu hvis de ikke kan klare å slå den russiske krigsnaski:

3 tyske skip til på tilsammen 22.000 tonn-er blitt senket av russiske ubåter
i østersjoen.

MIDTOST2Nt I Nord-Afriia fortsetter stillstanden_i kamnene ved El Alamein
bortsett fr'a . en trefning mollom nonile styrker i det søndre avsnitt. Rommel omorgan-
iserer sine styrker og får tilfort fersterkninger og forsyninger. Det britiske fly-
  apen rettet et vollykket angrep mot fiendens transportkolenner oE ødela over 50
kjøretøyer.

Her er teksten av dagens kommunike fra Kairo: I det sydlige avsnitt gav våre
mobile kolonner seg i kast med fientlise kolonner som onfattet tankavdelinger og
tvang dem til å trekka ses nordovar. Hormal artilleri- og patruljevirksomhet fort-
satte i de andr: avsnitt. - Våre jagorbombefly i slagområdet angrep fientlige trans-
o ortbilar  ou  odola fullstendiu over 50 av dem. Fiendens aktivitet i luften var i
mindre malestokk. Tunge amerikanske bombefly som opererte over liddelhavet skjøt
nod to fientlige jagerfly - Aksons flyangrep met Malta fortsatte den 8. og 9. juli.
Våre jagorfly ødela  3  fientlige maskiner og 2 andre ble skutt ned av luftvernet.
3 ev våre fly savnes etter disse operasjoner.

2n britisk uhåt har senkat to fersyningskin til i Middelhavet. De var på vei
til Libya, Dette blir meldt i et kommurike  Fra ddniralitetet idag.

DKU V2aTEHROPEISK.3 FROKT: 2 fientlige minesveipere er blitt senket og 3
andre alvorlig skadet i en trefning utanfor den franske kyst. 2 britiske kyst-
fartøyer var uta på patrulje utenfor fiendens kyst, da åo møtte 6 fientlige mine-
sveipere. Do britiske fartøyer gikk til aksjon med on gang og skjøt fra kless hold.
De britiska fartoyer hadde hverken drepte eler sarede,

I natt la britiske bombefly niner i fientliga  farvann.  1 fly savnes.
Det ur-nu opnlyst at av de bomber som britiske bombefly kastet ned over Nil-

helnshafen ensdag natt, var det neen som veiet 2 tonn.

KOIIG DIiT2R av Jugosluyia har undertegnet et vedtak om å opnrette en
overkommande for de jugaslaviske armeer i det okkuo_rte men ikke beseirede Jugo-
ulavia. General Miehailovitsj r blitt forfremmet til marskalk for de nye hærstyrk-
er. Den jugoslaviske overkommando har hittil operert fra Kairo.

TYRKIA- Vår diplonatiske nedarbeider skriver om utnevnelsen av Saradjoglu
til tyrkisk statsminister: Utnevnelsen av Saradjeulu til tyrkisk statsninister er
blitt varmt mottatt i Sterbritannia.
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2.
Karl 2vangs tale i tillesgsproLra=et  3L7 (d  utdrag) --

U.S.A. er ikke alene blitt do andro alliertes arsenal av krigsvkoen, men
landet er ogsd villig til å stille amerfkanske scidater på frihetens slagmark i
alle verdensdeler, både i luften på sjuen og  pa  landjorden. 2n mektig begeistring
hilste den amerikanske generalstabschef Marshall da Lan nylig i en tale uttalte,
at amerikanske soldater snart ville sette foten Tga, fxansk jord,

Men ennu en ting år det ran ikke ma elemme nar det gjelder den garanti for
seir som U.S.A. Is inntreden d krigen betyr. Under ledelse av landbruksministeren,
den fortettet energiske Stiekert, utdermes denne semmeren Amerikas 3die sett av
våpen, matvarer for verdensforbruket under og etter krigen. Han har formet slag-

ordet: matverer kan vinne krigef oe sikre frdden. Han er i ferd med i gisantisk
målestokk å omforme hele det amerikanske .andbruk.Ever enes dr,  amerikansk gå,rel-
bruker føler krigens virknidger på sin egen gård. Tankegangen bak dette  pro-
grammet er enkel og logiskg Duropa som vordensdel er i stort uuderskudd på mat-
varer, og etter krigen vil behovet vwxe enermt storre enn vanlig på grunn av
krigens herjinger og  så  grunn av det kaos som den nye orden har formådd å skape.

Ikke en gw.g frø, såkorn  os  settepoteter har disse nye ordensriddere formadd å
skaffe, Av Asias, av Indias og Kinas hundrer ag- millioner innbyggere hax alle
hittil bare nådd et moget garimitivt ornsrengsnivå. Umåteligo mengder av høy-
verdige nuri,igsmidler vil trenges der hvis det skal bli mulig å heve disse folke-

slag opp til  høyere  levestandard, gi aem vilkar som bedre svarer til den vest-
europeiske befolknings og dermed gjore dom til lildeverdige medlemmer av den
kommende demokratiske verdensunion sv nasjoner. Mat er, og vil etter krigen
fertsette å vmrc et mektig strategick  ve..pen, 11J2 Finnland idag spiller på den
tapende hest, og vil komme til  a  lldo i enerasjonor fordi det har knyttet sin

skjebne til Uazi-Tysklands, skyldes det for  un ikke liten del at Tyskland kan
svinge sultesisken over det finske folk

U.S.A. fremstiller normalt et umåtelig overskudd av matvarer, et overskudd
som-lett kan økes ved å legge mero av ds kolossale fruktbare arealer uuder olegen.
Under krigen skal on del av.dette everseUdd brukes til å forsyne befolkni,dgen
i .de allierte land,  swrlig Mncland og Anseland, brukes til de voksende allierte
armeer over hele kloden og ondeddg til sdoedell maLsendiger til tyskokkuperte

-land hvor hungeranøden:melder son nu Cdokeeland, Når befrielsen fra det tyske
eller•japanske åk finner stad i noen av de okkuperte land ved vapnet invasjon,
må de allierte stridskrefter bringe med seg et ovorskudd av mafvarer for å.sikre
den sivila befolknings øyeblikkoligo benev, og en strøm av matverer.må felge i
tropidenes spor for forbsatt å fersyne-bcfolkningen i de- befridde områder. •
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Tiokal-nytt.

Vi har fornoyelson av å offentliggjora nononståenee "konfidentielle"
skrivelse fraU.S. Kvinaehires landsleaelse til alle Kli-ledere, datert 8/72

. Konffdentiolt.

Det er av stor betydning for vårt  lfne og  for vår-båvegelse om Kvinnehirden
kunde stille en del hirdkvinner til å ta tjeneste i offentlig etat her i
landet (norsk tjeneste). Vedho mende stat val oelv sorge for opdxringen. Alders-
grense er ikke satt. Bare absolutt i hirdkvinner kan brukes, og KH-leder-
en må kjenne dem  så  hun vdt- at dc cr åliialige0 Såvidt mulig blir  do satt
arboide i oitt eget fylko

Denne sak må behandles aboolutt konfientiolt, og bør ikke . bli kjent uten-
for vare rekker,

Send oss snarest mulig forsled med fo-.:tagnelso over de i ditt fylke eller
din avdeling som kan pass Idd er ikke enshelig å konferere med de utpekte
om saken. THteilog Sxl
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