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DEN  VESTEDROPEISKE  FRONT: Det britiske  f1yvåpen  tortsatte luftoffensiven
i vest i natt og angrep Saarbrfleken, midtpunktet for kull, jern og stålindustri-

en i Saar. Dagens komxenikå fra det britiske luftdepartement melder at en stor
styrke bembefly utførte dette kraftige og konsentrerte angrep. Foreløpige mel-

dinger viser at det ble gjort stor skade. 9 britiske fly savnes.

Tyskerne Sendte i natt en liten styrke bombefly over Storbritannia t  og det
ble gjort spredte angrep på de midtre og vestre områder. 7 fientlige fly ble

Zkutt ned.
I går ettermiddae angree britiske fly enkeltvis mål i. Vest-Tyskland for

6.  dag på rad. Det britiske flyvåpen fortsatte med sine småangrep i Nord-
Frankrike•i hele går. •

I byråmeldinger i daE heter det at det hqr vært betydelig aktivitet i luf-
ten over stredet ved Dover. Formasjoner av britiske fly fløy tilbake til Stor-
britannia fra Bolougneområdet.

RUSSLAND: Dagens russiske kommunikå melder at kampene fortsatte i natt
i Vorones5-- eimliansk- og Bateisk-områdene og sydvest for Klepskaya. Klepskaya

ligger på vestsiden av Don, omkring 12o km. nordvest for Stalingrad. Det ruse
siske kommuniké melder at alle tyskernes forsøk på å drive en kile inn i det
russiske forsvar i dette område har mislykkes. Lenger syd, der tyskerne rettet
et kraftig støt mot Stalingrad, holder russerne fast og sikkert høydene nordvest
for-byen. Tyske avdelinger som er kommet over Don i dette område er alle blitt

tilintetgjort. - Moskvameldinger antyder at tyskerne nå er kommet opp i mot
de russiske hovedstyrker som Timosjenkc trakk tilbake for å holde dem  le  takt

til disse kampene. I Zimliansk-området har russiske tanks- og infanteriavde-
linger utfert et Yellykket motangrep. En svær tysk styrke. som har satt over
Done med tanks og artilleri i dette område har rykket sydover i retning av Kau-

kasus. Den tyske-overkommando påsto i går at tyskerne var kommet over elvene
Månisk og Za11. Begge disse elvene leper ut i nedre Don. Tyske styrker:forsø-

ker å trenge seg sydover til jernbanen mellom Stalingrad og Baku. - I Voronesj-
området er initiativet fremdeles fullstendig i russernos hender. En sterk rus-

sisk infanteriavdeling, kraftig støttet av stupbombefly og jagerfly og artiller
har trengt seg dypt inn i de tyske forsvarslinjer syd for byen. - På midtfron-
ten fOrtsetter russiske anerep i Briansk-området.

Tyskernes frykt for en front nr. 2 øker, og de nazistiske myndigheter har be
gynt en intens kampanje-for  e  gi folk et intrykk av at-de tyske forsvarsverker
er sterke nok til å holde en hvilken som helst invasjonsstyrke tilbake.

Lette britiske styrker angrep tyske.motortorpedobåter utenfor den holandske

kyst i går. en av motortoreedobåtene ble alvorlig skadet og satt i brand. Den
britiske patrulje presset på og kom snart i kontakt med. 2 vepnede trålere og

noen motortorpedobåter som eskorterte et tyske forsynieresskip. Forsyningsskipet
ble senket og en av trålerne satt i brand. Alle de britiske fartøyer kom til-
bake de.god behold.

MIDTe ISTEN: Dagens Kairokommunikå melder at britisk patruljevirksomhet i
Nord-Afrika fortsatte i går og artilleriet har anErepet fienden. Luftvirksom-
heten ble einket av sandstormer, men britiske jagerfly vedlikeho1dt sine tokter
over aksens fortropper. Bombefly utførte vellykkede angrep i det sydlige om-
råde. -

Mens oppholdet i hovedkampene til lanes fortsetter er det sikkert at Rom-
mel Ejør alt han kan for å få tilsendt mulige forsterkninger og forsyninger.

Allierte jagerfly, jager-bombefly og store bombefly har rettet stadige angrep
mot Rommels forsyningslinjer i de siste dager.  - 3  små fartøyer er blitt sen-
ket av en gresk undervannsbåt i det østlige Middelhav.

Jagerfly skjøt ned 2 Messerschmidt 109 over Malta i går. Dagen før ble
3 tyske bombefly skutt ned  pe  ett minutt t  da de kom for å angripe.

INDIA: Den britiske minister for India gjentok i dag den britiske regje-
rings besluttning om å gi India den sterst mulige anledning til å oppnå full-



stendie selvstyre. Hnn advarto  osså  mot kravere til konexessen om å få bri-
tisk styre trukket tilbake fra India med en sang. Ulnistdren sa at den britisk

ke regjering i dat store og hele sto fnst ved det tilbrd son Sir Stafford
Cripps har gjort de indiske ledere. Hnn fortsatte: Koneressens nåværende
krav setter dette landtrekkendn tilbrd fulletendig til side, og hvis man går
med på kongressens forlangende vil det fere L11 en fullstendis og kraftig

forandring i det store og inn.fiklede reejoringsmaskineri i India. Dette ville
forekomme på et tidspnnkt da stillingen i Russ1and, Kina, Libya og på andre
krigsskueplasser krever cn udelt energin et rdelt samarbeida og konsentrasjon

av alle de allierten makters resursdr. Man kan ikke tenke seg et storre til-

bakeslag for den sak de forento napjoner kjemPer for. Rogjeringon vil ikke
vike tilbako< for sin, pliht og foro:n alle mulige skritt for •mete situasjonen.

DET FJCRNO0 ØSTED: I Nuxma har britiske bombefly angrepet jernbanesta-

sjoner og rullende meteriell. I Kina har amdrikarske jagerfly skutt ned  3
av 9 japanske bombefly som angrap flyplassen Dengiang. Kinesiske landstrids-

krefter fortsetter å gjøre framgang langs jernbanen srellom Chekdang og Kiangsl.

I det(sydvestligo Stillehav har anlierte bombefly oppnådd fulltreffer på en

japansk destroyer utenfor Ny Guinea, - Til lands har det vært sammenstot mel-

loM allierte og japanske patruljer i Kokoda -området, 96  km. fra Port Moresby.

KRONPRIUSESSE MNICTITA kom 1 går til Lendon etter å ha floyet over Atlan-

teren direkte fra De librente Stater. Kronprinsossen som var lc,:dsaget på rei-
sen av fru oberstløytnant østcaard og statsråd Svon Nilsen, ble mottatt av

stateminister Nygaardevold, nienribew 4n1ster Lie  oc  flere, Kronprinseese

Mdrtha ser strålende ut og gn uttrykk for sin store elede ved å komme til Lon-

don på besøk og over å få delta i feiringen av H.LKongene 70-årsdag dan  3.

august.

POLENt I clag er det 1 Storbritannia en protestdag mot forfølgelsen av

de tolske kvinner,  iL  av det britiske arbeiderpartis representanter i parla-

nentet, sn da hun krinekastet til Pelen 1 dag morges: Tyskerno har okkuport
deres land, men deres tanker og sinn kan de ikke ta fra dere. Det kommer de
aldri til å gjøres De tyske overfallsmern forstår ikke frie menn  os  kvinner.

De forstår bare slaver, Vår store britiske arbeiderbevegelse har sendt ut en

protest. Vi kan baro sende vår sympati d kringkactingen, men vi arbeider hår-
dere enn nonn simno for for å lage flere tafks oe karbner, fly o granater for

å påskynde seiren, Det er ddn heste hjolp vi kan 61 dere,
I Anerika er det også protestdag i dag mot forfolgelsen av polske kvinner.

vvir vVV vvv
Slutten av dr. ARNE ORDINCS  utonrikskronikk 28/7-42,

•
Det er kommet nyc otpmuntrende meldinger om produksjonen i kmerika. Hvis

man setter produkcjonen i november  19415  siste månod før kmerika kom med i kri-

gen til 100, så var den i juni  1940,  året for, hare 25, mens den i juni i år

var 286. Produksjonen i de 6 forste månedene i 1942 var  5o  % hoyere enn hele
prodrksjonen i  1941.
Statene har ca, 4 mi1, mann under fanene, På den annen side er shipping-

situasjonen fremdeles vanskelig. Det er en trøst at det vesentlig er uleskyt-
tede skip som senkes, og storparten faller fremdeles på den amerikanske kyst.

Men det tar tid å utbygge beskyttelsen  oe  det lceeer beslae på arbeidSkraft,
skipsverfter, skip og fly, Det kommer en jevn strøm av amerikanske bombefly

til Storbritannlan Det kommer også tropper, men storparten av den amerikanske
hær er ennå ikke fullt trenet. Det droier sec ikke baro om trening  av  troppor,
men også nv-offiserer. De amerikanske neserver av tropper og matertell vil
bli en avgjørende faktor i krigenI den nærneste framtid vil hoyedstyrken

falle på Storbritannia
Det er naturligvis umulig å si noe om når don annen front vil bli etablert,

men en ting er iallfnil klart, at stemnincen blandt det britiske folk, både
blandt soldatene og i fabrikker og verksteder, har aldri vært mer offensiv og
kampivrIg enn nå

GUL BEVARE KOUGEN OG FSDRELLNDET.


