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RUSSLAND: Tyskerne fortsetter sitt framstøt i det veetlige-Kaalcs~, samti-
dig med at en ny-tysk trussel mot Stalingrad er under utvikling. Det ruamske
kommunikd i  går  kveld meldte for første gang kamp ved Kotelnikowo, en jernb~
by som ligger 150 km. sydvost for Stalingrad. Russerne opplyste at de
ket seg noe tilbake i dette området. Denne nya utvikling betyr at tyskerne har
tiltvunget seg overgang over Don ved Zimlianskaya og drevet russerne tilbake og
at de nå prøver på å trenge seg fram.langs jernbanelinjen for å angripe Stalin-
grad fra syd. Tyskernes nordlige flanke under  framrykningen  mot Stalingrad,
blir fremdeles holdt vestenfor Don i nærheten av Klepskaya. Her melder russer-
ne igjen om at flare tyske angrep er slått tilbake. Sønnenfor nedre Don fort-
setter v.Bocks panserstyrker og motorisert inf enteri sitt'press mot Kuban-elva.
Dette ur den viktigste forsvarslinje som dekker oljefeltene ved Maikop, som det
ser ut til at v.Bock gjør sitt yttorste for å sikre-see.- Hovedslagene foregår
sønnenfor Kuchewskaya hvor russerne i følge deres meldinger, har trukket  seg
tilbake igjen. De russiske styrker består hovedsakelig av kosakk-kavalleri
fra Kuban, som yter en forbitret motstand. - Om tyskerne i øyeblikket er til-
freds med framgangen i Kaukasus, så har da liten grunn til å være til freds med
stillingen på midtfronten og nordfronten, hvor russerne har vært megat aktive,
f.eks. ved Rshew, nordvest for Moskva.

Den rumenske krinekasting sendite i g.år kveld ut- en henstilling om innsamling
av vintertøy av ull, for de rumenSke tropper i Russland. En lignende appell ble
sendt ut i Ungarn for et par dage siden, ••

DEV TYRKISKE STATSMINISTER bakreftet igjen i går Tyrkias besTutning om å
'holde seg utenfor krigen, .og.å kjempe til siste mann hvis landet blir angrepet
eller dets uavhengighet krenket, Dette-er-grunnen til at vi holder.en sterk
hær klar til kamn, sa han,

MIDTØSTEN: Dagons britiske kommunikd fra Egypt melder om britisk patrulje-
virksomhet. Artilleriet har også vært i aksjon. Det britiske flyvåpen har an—
grepetfientlige transporter  oe  kanonstillingår og fientlig skipSfart utenfor
nord-AfrikaS kyst,

VESTFRONTEN:- Britiske bombefly angrep i natt mål i RUhr. Det var annen
natt på rad. 5 britiske bombefly savnes.

Det ble foretatt flere dagtokter over Itanalen i går, Etetysk sjøfly ble
ødelagt i  går  ettermiddag utonfor den franske nordvestkyst. Et britisk jager-
fly savnes fra dagpatruljene i går.

Den tyske hærs ovarkommando i Nederlsnd har sendt ut en advarsel til det hol-
landske folk for tilfelle, av invasjon, Alle må være klar over at de risikerer
livet, hvis de, i tilTelle av at fienden gjør forsisk på landsetting,  gjør  det
minste forsøk på å hjelpe fienden. Enhver må holda  seg  hjemme. Den som våger
seg  ut på gaten utsetter see for å bli skutt.

• DET FJERNS ØSTSN• Kineserne har ej,enerobret en viktig by i kystprovinzen
Chekiang, Det amerikanske krigsdepartement melder at et amerikansk fly av typan
"flygende festning, har skutt ned 4 av 6 jepanske jagerfly, som angrep mens de
var på speiderflying i nærheten av Wake-øya. - I det sydvestlige Stillehav
hevder Tokio at marineavdelinger har okkupert noen små øyer i havet mellom Timor
og  Ny  Zeland,

INDIA: Kongressens arbeidsutvalg i går vedtok en ny resolusjon som  vil  bli
lagt fram for et samlet møte i kongressen i moreen. Resolusjonen fastholder det
krav at Storbritannia strake skal trekke ceg tilbake fra India, ellers vil det
bli gjennomført passiv motstand, Det bli-r videre slått fast at kongressenz mål
er  å skape en regjering sammensatt av representanter for det som betegnes som
de viktigste deler av det indiske folk.

I NEW YORK ble det i dag maldt at dun mexikanske regjering vil bygge en
flåte med motortorpedobåter for å møte ubåt-faren, og for å beskytte konvoyene
i det Karibiske Hav. Disse båtene vil bli bygget ved den mexikanske stats
terfter. '



Kon Haakoms tale å sen 70 års da • isatt fra forrige nueuner,)

Vi som er utenfor har meget å lære  og8=-  av heekakro,eten..  De siste angrep
på våre skoler og religion har også lUkket øynene opp på tiqa-ajlt nztre-i Eng-
land, Nå føler folk ganske anderledes hva det dreier  seg  om. De  vil  hee  fatt
i barna og oppdra dem etter sine eetoder, o2 også røre ved religionen.  Beggs-.
disse to t folelser står, likesem hjemme, høyt  også  her i landet. Derfor må vi
være kirke og skole  dypt  takkneelig for det mot de har vist ved ikke å bøye seu
for de krav som er stillet til dem. Skolene har jo med den  opp yoksende ølekt å
gjøre, og det gjelder også der, som i  all videnskap når man studerer den, at
man blir rett ledet fra begynnelsen. Tenk hva det ville si om vår ungdom når
vi-kOM hjem$ allerede var forkvaklet, og religionen ikke hadde noen betydneng
for den oppvoksende slekt.

Det er jo den yngre slekt som skal tu arven opp etter oss, og det er den som
skal bygge landet opp igjen. Det får vi dessverre ikke krefter til å gjennom-
føre.

Men  vi har lært, vi som er her ute, at hjemmefronten den står samlet$ og alle
vi som er utenfor Norge, vi skal lære det trekk av den. Vi skal ouså hueke på
at hVis vi løfter i flokk, så blir vi sterkere. Det er Norges sak det gjelder,
og hva den enkelte har tenkt seg eller synes, så må de dog innrømme og gi OSS

andre rett i at vi som steller med det, vi gjør vårt beste. GleM ikke det når
vi etter denne fest atter-Eår tilbake til vårt daglige liv.

JegkVil uttale det håp åt det ikke vil vare lenge før vi kan komme tilbake
til fritt-og selvstendig land, hvor rett og rettferdighet inntar sin plass
blandt folket, vvv vVv vvv

Dr. Arne Ordinge utenrikekronikkeonsdar 5. august.

Den Siste Uken har brsgt ny framgane for de tyske armeer i nord-Kaukåsus.
De rykket sydbver fra nedre Don  i 4 gruceer. Lengst i vest rykker en avdeling
fram langs det Asovske Hav og dens endelige mel er formodentlig å angripe de
russiske tropper på Tamanhalvøya, like overfor Krim.- Dette ser imidlerten ut -
til å være en operasjon i forholdsvis beskjoden målestokk, og tyskerne er fore-
løpig stanset opp ca. loo ke. sydvest for Rostow. Lenger øst, rett syd for Ros4
tow, rykker tyskerne fram langs-jernbanelinjen fra Rostow til Kaukasus. Her
har det vært mcget hårde kamper og tyskerne presser seg fram til jernbaneknute-
'punktet Tichorjetk, som ligger ved jernbanen fra Rostow til Kaukasus, der hvor -
den krysser jernbenen fra Sealingrad til Noworossijsk-ved Svartehavet. Noe len-
ger mot øst har en annen tysk avdelinr nådd frae til jernbanen fra Stalingrad.
Men det er den fjerde tyske avdelingen som er kommet langst fram. Den har for-
lengst kuttet over jernbanen til Stalingred,  ou  tyskerne hevder-St dc står ved
elven Kubans øvre løp, og at de har tatt byen Vorosjilow. De vil sikkeåt for
søke å trenge over elven og fram til jernbanen ved det Kaspiske Hav, Hvis det-
te skulle lyhkes, ville tyskerne ha avskåret den direkte forbindelse mellom de
russiske øst og vest armeer i nerd-Kauaksus. Man må gå ut fra at hviS dette

skulle lykkes, vil de dele sine tropper. De ville tronger fram mot vest  ̂og  av-
skjære de russiske troppene på Tnmanhalvøya og bli i stand til å eikre seg land-

ingsplaseer for sine tropper på Krim. Videre vil de søke å sikre seg byen  Nowo-
rossijsk, som nå er russernes viktigste fletshavn ved Svartehavet, etter at Se-
bastopol er falt. Den russiske svartehavsflåten skal etter de siste tilgjenge-

lige oppgavur bestå av: 1 slegskie på 26.000 ton, ca. 25 destroyere, 50 under-
vannskåter og atskillig hundre motortorpedobåter og bevepnede lektere. Denna
flåten  gjør  det umulig for tyskerne å operore i Svertehavet, men den vil komme
i en neget vanskelig stilling hves Noworossijsk skulle falle. Den ville da
være henvist til da to endepunkter for de viktigste oljeledningene, Datum og
Klotzesk. Ingen av disse bycne har imidlertid havneanlegg som er beregnet på
store krigsskip.

Ved Kubanelvens midtre løp, vest for Vorosjilow, ligger byen Krasnodar,  som
både er et viktig jernbancknutepunkt og har et sto2t oljeanlegg. Syd for elven
Kuban ligger de viktige oljefeltene ved Maikop, som produserer ca. 6 % av  den
russiske olje. ( Fortsettes i neute nuner.)
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