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Nyhetene fra London au-uist kl 1

VSSTFRONTEN: Britiske bombefly Gjorde i natt et nytt kraftig angrep mot
Ruhr. Hovedmålet var 'Duisburg, som ogsil ble kraftig bombet for 10 dage siden.
Flyplasser i Nederland ble også hjemsøkt. 6 britiske fly savnes.

13 tyske fly var over Syd-Zne:^land i natt. De gjorde liten skade.
De siste meldinger bekrefter at det eremdelee hersker det rene kaos i Koln,

som ble angrepet av 1.000 bombefly den iSO. mui. Det er også kommet til store
misnøyedemonstrasjoner og hemmelige flyeblade har sirkulert i stort omfang. En
melding skildrer en demonstrasjon der menden ropte: Dette kan vi takke Føreren
for.

RUSSLAND: Det tyske framstøtet mot foten av Kaukasusfjellene har gjort videre
framgang. Framskutte panseravdelinger som står ved Kuban-elva har gjort et nytt

.framstøt i sydvestlig retning mot den viktige oljebyen Maikop, og mot havnene
ved Svartehavet. Moskvakommunik4et innrømmer at russerne har trukket,seg tilbake
i Benajagrina-området og sønnenfor'Don. og opplyser at de heftigste kampene nå

,finner sted i avsnittene ved Klepskaya, Kotelnikowo og sønnenfor Kuchewskaya,
som ligger 100 km. sydvest for Rostow. Ifølge de siste meldingene holdes tysker,..
ne.fremdeles i Don-kneet ved Klepskaya. Gjentatte tyske angrep er blitt slått
tilbake i dette området ou en rekke tanls er blitt ødelagt. Lenger syd, ved Ko-
telnikowo har tyskerne ettor 14 dages innbitte kamper . ikke greid å utvide kilen
som de nylig drev inn i de russiske

_Meldinger fra kampene i det midtre tee- nordlige-avsnitt forteller om nye slag
BrianskeRshew, Ilmensjø-området og Leningrad-området. Tyskerne innrømmer at

de røde armeer har hati 'framgang i nærheten av Rehew. Det blir meldt i dag at
russerne har erobret Vdktdge hoydedrag i Briansk.-6mrådet.

MIDTØSTEN: • Dagens:Kairokommunik4 melder fra Egypt at britiske patruljer igjen
vur i virksomhet onedag natt og i ceår. :.tortsett fra dette cr det ikke nos å mel-
de om OperaajOner:til lands. •

Reserver kemmer nå fram til R.ommels 15. og 21. divisjener og til den 19, letta
divisjon, og det er kjent at en del infanteri.er•kommet fra Kreta. •

Britiske marinefly angrep Mersa Matrub• d går og oppnådde ful1treffere på.en
samling av lektere og torpedobåter.. En stor brand oppsto på kaien.

I Eritrea holder amerikanske ingendører og dykkere eg sydafrikanske jernarbed.-
dere på med å heve og sette i brukbar stand for de forente naSjoner 2 flytedokker
og 26 akseskip som ble senket av italienerne selv.for over et år sidenå Den
første flytedokken, som kan ta lo.000 tons kryssere, er allerede blitt hevet.-
Disse akseskipene er nå under reparasjon. De fleste av dem er 15.eoo tons handels-
skip, men det er også 2 14.000 tons tyske passasjerskip. Det amerikanske ber

ningsselskapet som står for arbeidet moner at praktisk talt alle. de 26 akeeski-
'pene vil kunne berges.

DST FJ2RNE ØSTEN:. .Amerikanske bombeflY har under et overraskende angrep på
en japansk flyplass i nærheten av Kanton, ødelagt 10 japanske fly på bakkenog
oppnådd flere treff på startbanene, uten selv å lide noe tap. - Amerikanske fly
har også gitt utmerket støtte til kinesiske landstyrkers motangrep i Chantipro-
vinsen, - I Buxma kastet britiske bombefly sprengbomber og brandbomber mot en
japansk styrt by, Det oppsto brander og målene ble beskutt med maskingevær.
Briterne hadde ingen tap. •

INDIA: Medlemmer av den indiske kongrasskommite, med Ghandi og Pandit NerUh
i spissen, er i dag sammen til møte i Bombay for å drøfte og.stemme over Ghandis
forslag hvor han oppfordrer til passiv motstand, dersombriterne ikke forlater
India. - Saken tok en ny vending etter at kommiteen hadde sittet'sammen i 3 timer
og bestemte at man skulle sende en henvendelse til president Roosevelt, general
Chiang Kai Shek eg dele russiske ambaseadør i London, Maiski, for å oppnå støtte
fOr kongressens krav. -De store mUhamedanske stater håper at Storbritannia inn,

'tar en fast holdning, dersom kongreseen skulle gå til aksjon, og pallitieke ledere
.aV andre indiske partier forsøker iherdig i siste øyeblikk å få Ghandi til å opp-

. gi sin planlsgte kampanje. - Storbritannia står ved Sir Stafford Cripps tilbud,
men nekter å gå med på å forlate India midt Under striden.
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- Man må også regne med at tyskerne vil forsøke å-  .oiji? fi4-1~-

t e t Grosnyj, som produserer ca, lo % av den russiske olje. Rerfra fortSoiter ba-
de jernbanclinjen og oljeledningen mot sst til det Kaapiske Hav. Grosnyj ligger
imidlertid over joo km. syaøst for Vorosjilow, som er det syCligste Punkt SOM

tyskerne hittål hat nAdd etter sine egne molainger, oE terrenget er her lettere
å forsvare.

74 % av den russiske olje produserns ved gskum, SOM ligger ved Det Kaspiske
Hav. Det Eår en jernbane til Bcktm langs det Kasriske Hav. Den følger imidler-
tid den smale stripen nellom sjøen ofr fjollene og det ville være lett for russer-
ne å bryte den av. Inne i landot går den historisk berømte:Ccorgiske militærvei,
men den går gjennom et villt fjellandskap med trange pe.s4....ogden vil være lett
å forsvcro. D0t or osså en annen voi lenEur vest, men den er ennå vanskuligere
å forsere. Tyskerne har nå brutt jernbaneforbindelsen mellon Kaukasus og Volga-
iistriktet, men vedforbindelsen er ennå åpcn, • -.e . -

.Til tross for sin store framgang- har Syskerne unnå ikke Cppnådd noen avgjørende
resultater. Deres forhollsvis rashe 2remrykning over den nordkaukasiske slette,
har naturligvis skant en vi,w3 felelse av uro i de allierte land. På den annen
side kan man fastsla at det ikke er lykkes tyskerne å ta store antall fangor, og
russerne har stort satt innskrenket seg til å foravare 'enkelte viktige punkter,
som egner seg til å dekke tilbaketog. Den nordkaukasiske sletten byr ikke på noen

naturlige forsversstillinger før elven Kaban. Erfaringen synes å 4rice at mindre

elver på slettelandet heller ikke spidler særlig stOr rolle som forsvarsatillin-
ger mot mekaniserte Istyrker, Men denger syd, mcllom Kuben og Kaukasusfeltene,
er terrenget bakkot og gjannomskret av elyer mcd steilc bredder. Vad det Kaspiske
Hav rekker elettelandet sydover, hvor heten'er forferdelig og kommunikasjonenc
spersomme. Det er derfor sannsynlig at den russisko retretton finner sted jtter
an på forhånd overveict plan. -

En alvorlig sak or tapet av Lerndietritenc. _Man reghar_nå at_russerne har tapt_

eller står i umiddelbar fare for å tcpe 75 % av det dyrkede areal i hele Samveldet.

Militært sett er det imidlertid langt viktigero å holde Stalingrad og nedre Volga
ann hole den nordkaukcsiske sletten. Det er derfor meget oppmnntrende at det har
lykkes Timosjenko å stanse fienden både i Dons albue ca. 75 km. fra Stalingrad
og ved Zimliansk, lenger syd.

• Ettersom kampene i Russland nærmer sDg Zloydopunktet, kommer det atadig nye
meldinger om at japanerne forbersder seg- p4 4 anGripe russerne i rYggen. De har

den senere tid Gjort vasentlige forsek på å utbygge forsvaret av Sine store orob-
ringer. Deres neSerlas i Korallhavut og ved Midway-sya har nedsatt flåtens slag-
kraft, og fert til at de har måttet utsette sine rdaner om invasjon av Australia.
De hax gått til ntskillig cktivitet i Kina og durus viktiEste mål synes å være å

få full kontroll over kystprovinsen Chekiang-, hvorfra du kan true med bowiefly.
Men Japan star i sanme situasjon som Tyskland. Likusom tyskerne må søke å sette
de russiske armeer ut av spillet, før vestmektene feirer sin offensiv, så må ja- -
panerne søke å oppnå sn avgjørelse før De Forunte Stater er ferdig til å åpne en

offensiv i det Fjerne østen. Du to frontene honger sammen, og det ville være en
katastrofe for Jacan hvis Tyskland ble Slått. Jaran kan komme tyskerne til hjeln
på tc måter. Du kan rettu ut angrep not india, eventuelt som et ledd av en tang-
operasjon, samtidig som tyskurne rette»Zt hovedangrep i den nære Orient. To.se-
løpig gjør imialurtil klimeet, monsunen, dict meget vanskelig å ånne større opera-

sjoner mot India. Dsssuten vil det kreve mange skin og dette er for tiden japa-
nernes svakeste sunkt. Det er derfor mest sennaynlig at de vil angripe rusaerne
i øst-Sibir. De riasiske flypIassene ved W...adivostock er on stadig trussel mot
de japanske storbyer.

På den annon side har "flndivostook un vanskelig strategisk stilling, meanden
japanske ironten i nærheten av lyen bådc i nord ogyest, og japancrne vil nar de
opererer fra Mcnahuris or det indre Mongolict, ha iordelen av såkalte indre
linjer. Den tranaibird2ke jernbane som gar i en stor bye nord for Manchuria, vil
være meget utsatt. De jacanske i Menehuria.er stadig blitt forsterket,
og.man regncr na mca at dret er ninst 55 div., cq. 7oo.000 maryftp4 dette frontav-
shatt. - Japanerne har videre besatt 5 av dc vestligste av de sakalte Aleutiske
øyer. Disse var nOcbodd og Igbefestet-o

-le liguer alla sammed vest fgr amerika-nernes nye basis pa øya Dutek Rarbour, Jgpanarne vil dermed forsoke a vanskalig-
Ejøre forbindelsen mellom Alaska og Nord-Sibir .
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