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Hyhetene fra London 2. august, kl.  19,3o.

RUSSEAND: Ved Klepskaya i Don-boyningen og ved Zimlianskaya i den sydvestlige
bøyningen av Don hindrer fremdeles Timosjenko tyskerne i å rykke østover i ret-
ning av Stalingrad. Tyskernes framrykning har foregått i rask tempo syd og sydøet
for Rostow. Man kjemper nå i nærheten av Bochewskaya, 80 km. syd for Rostow og
emkring Salsk 16o km. sydøst for denne by. Ved Klepskaya og Zimlianskaya har tys-
kerre hatt stowe tae av menn og materiell. Ved Zimlianskaya, der jernbanen mel-
lom Stalingrad N•vorochew er direkte truet har russerne satt i gang en rekke kraf-
tige motangrep mot den tyske styrke s[inihar kjempet seg vei over Don. Pabrikkene

i Sta1ingXad har hele tiden hatt det travelt med å bygge tanks og traktorer og føl
ger derved det eksemplet som ble satt av Uoskvas fabrikker som i fjor høst holdt
arbeidet i gang til tross for tyskernes kraftige luftangrep.

Ved  øvre-Don 9  omkring Voronesj der den venstre fløy av v.Bocks offensiv er
blitt hoIdt i em hel måned, er tyskernes motangrep blitt kastet tilbake med store
tap.

DEN TESTEUR0PEISK2 PRONT: Britiske jagerfly var på offensive patruljetokter
over tyskokkupert område i natt. 2 fl gikk tapt, Britiske bombefly var på tokt
over Hanover, Wilhelmshaven og Frankfurt. Dokker og skipsverfter og jernbaner i
Nord-Frankrike ble også angxepet, Disso dagangrepene kom etter nattangrepet mot
Dlissel1orf Pom er et av de mest konsentrerte angrep i luftkrigens historie.

dag for 2 år siden sa den tyske radio: England og de nøytrala land vet nå
at det er det tyske flyvåpen, og ikke det britiske, som vil spille en avgjørende
rolle i denne krigen. Bare de britiske øyer kan rammes av 1uftangrep, - Dette
var hva den tyske radio fortalte for 2 år siden. - I løpet av juli måned foretok
det britMske flyvåpen i det hele 12 nattangrep og lo dagangrep mot Tyskland. Alle
toktene ovew Euxopa i juli mån ed bragte det britiske flyvåpen et tap på 251 fly.
Tyskerne, scm er på defensiven 9  mistet  58  fly. - I spredte tokter over Storbritan
nia med mindre styrker, mistet teskerne 55 fly 9  men2 briterne her ikke hadde et
eneste tap.
• Det ble oEså meldt i dag at i Midtosten og Middelhavsområdet mistet aksemaktere
307  fly i juli, og briternes tap var 181,

MIDTØSTEN: Dagens britiske kommunike fra Kairo melder at kampene til lands
førtsetter.- I luften har britiske jagerbombefly øket sin virksomhet, og angrep
med stor kraft aksens leire i slagområdet. Et ammunisjonslager ble sprengt i luf-
ten og mange vogner ødelagt Utenfor kysten mellom Sidi Barani og Mersa Matruh
ødela britiske jagerfly med stor aksjonsradius 3 motorlektere, mens andre ble ska-
det,

PJ2RNE OSTEE: Amerikanske tunge bombefly oppnådde i går kveld fulltreffere
på et s-rort handelsskip nord for Derna. Amerikanske fly har også bombet marine-
verftet i Hong Kong, Meldd.eger fra ChungKing opplyser at japanske skip som lå til
reparasjon ble sterkt skadet. Amerikanske bombefly angxep også Kaulun på fastlan-
det rett overfor Hong Konc.

Under kampene til lands i sydøst-Kina her kinesiske styrker stanset de japanske
troi,per som nylig landet vå kyston av Chekiange I Holand-provinsen har amerikanske
jagerfly skutt ned 17 japansko behbe- og jagerfly på 2 dage, og antakelig ødelagt

4 til. 4 amerikanske fly gikk tapt.
Dagens kommunikå,fra de alliortes hovedkvarter i Auatralla opplyser'at alliette

fly ustanselig angriper japanerne øst for YjyGuinea. En japansk kryåser til ble
bombet og beskutt av maskingavmr i går syd for Anboina.

Pandit Charna, som er arbeidereaetiets medlem 1 den indiske kongress-.
kommit4 9  har fransatt et motforslag til arbeidskommiteens resolusjon. Denne reso-
lusjen forsøkte å få de allierte til å trekke sine styrker tålbake fra India ved å
true med passiv motstand i stor stil, I Pandit Charmas forslag ble arbeidekommd-
teens innstilling betegnet som ugjennomførlig og framsatt på et galt tidspunkt.
Saken vil bli droftet på fredaE. - Luderne for muhamedanerne og de undertrykte
klasser, har likeledes tatt avetane. fma Ghandis politikk.
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GUD BEVARE KOUG111 OG FEDHELANDET.

Rettalse: få-2or=ståenic side Cr dat docJvern fallt ut 2 ord. Dat skulle stått

at ilans:ajestet Kongen ble cverråkt Tsj,:-1--"-oslovaLiAs nilitære krirsmedalje.


