
LONDON -
Nr. 323. 16. auguat  1942.

•
2.årg.

N hetene fra London 1 • a at kl. 1 0.

RUSSLAND: Tyskerne har kaatet inn nye reserver i  elM et om Stalingrad. Xam-
pene har nå radt  i 5 -~rø men tyskerne etår fremdeles i sine stillinger mellom
80 'og  12  km, fra byår. :Da tyskerne ikke greidde å kntnes over Donved direkte
framstøt oeheller ikke klarte å afigripe russerne i flanken ved.Ketelnikowo, tvin-
ger det nå sin flanke sydover for å prøve å bane seg vei til Stalingrad ad en en-
da større omvait Delees manøvren t  som minner om det mislykte angrep mdt Moskva
fjor t  framgår av det-russiske middagskommuniké, som melder at russerne har truk-
ket seg tilbake til mere fordelaktige stillinger på grunn av det tyske treffet
sønnenfor Xotelnikowo. - I Klepskayadietriktet, på nordavemittet foran Stalingrad,
hamrer russerne løs på en tysk avdeling og har drevet en kile inn i deres stil-
linger. - I gårsdagens trefning hadde tyskerne 1.500 drepte'.

På Kaukasus-fronten her det vært flere voldsomme kamper i nærheten av Krasno-
dar. - I en trefning ved elva Xuban, ødela russerne en bro og dessuten 16 tyske

tanks, 10 lastebiler og 17 kanoner. - Lenger øst møter tyskerne stadig sterkere
motstand t  etter som de vykker fram mot Grosnyj. I kampen:nmr Mineralnyjawodjt
tilføyet i Går den ruSsiske avdeling den angripende tyske styrke et tap av  700
død og sårede. •

Moskva melder i dag at syd for Voronesj fortsetter den røde armé å rydde opp i
restene ev de fientlige tropper som var samlet på østsiden av Don og forsøkte å
slippe unda til vestsiden. Tyskerne strever hard for å redde sine tanks og artil-
leri fra å bli tatt av rusaerne t  som har trengt seg dypt inn i de tyske baktropper.

"Pravda" melder i dag at to russiske undervannsbåter er kommet i havn etter
å ba senket 7 tyske forsyningsskip med menn og ammunisjon i Østersjøen.

MIDTØSTEN: En'britisk flåteavdeling har bombardert den italienske øya Rhodoso
i det østlige Middelhav.Bombardementet frant sted tidlig torsdag morgen. Det
oppsto flere brander langs kysten. Det deltok også fly i angrepet.

Den britiske presse roser i deg den dyktighet og det mot som marine og han-
delsflåte utviser under sitt arbeid med å føre forsyninger og forsterkninger til
Maltat Det britiske kommunikd fra Xairo i dag gir opplysninger om den rolle
som de britiske fly spilte på turen. Det•fastslåt at i løpet av en av de netter
turen varte, skjøt britiske jagerfly ned minst 10 fientlige fly. Meldingene er
ennå ufullstendige og man venter at tellet vil bli øket. Kommunikéet melder at

4  britiske fly gikk tapt.
På landfronten i Egypt har britiske patruljer angrepet tyske og italienske

stillinger og tilføyet fienden tap. - Det britiske kommunikd omtaler også øket
luftvirksomhet over vestørkenen i går. Britiske fly har akutt ned 2 tyske trop-
petransportfly i sjøen og utført vellykkede ängrep mot landingsplasser. Ameri-
kanske flygere deltok sammen med britiske.

DET FJERNE ØSTEN: De siste meldingene fra Solomonøyene i natt gikk ut på at
de amerikaneke marinesoldater holdt på med å befeste sine stillinger i landt I-
mens eskorterer allierte flåteavdelinger forsyningeskip og forsvarer kommuneka-
sjonslinjeno mot fientlige angrep. - I dag blir det meldt at japanerne i all
hast sender fram forsterkninger fra sine baser 1.600 km. borte.

VESTFRONTEN: Det var ubetydelig fientlig luftvirksomhet over Englands østkyst
d natt. - Et tysk bombefly ble skutt ned utenfor sydkysten i går kveld. - Det
blir meldt offisielt at 368 sivilpersoner mistet livet under fientlige flyangrep
mot Storbritannia i juli måned. 800 ble skadet.

DBU TIDLIGER FRANSKE AMBASSADØR i Tyrkia har sluttet seg til general de Gaulle
og hans styrker. Før han reiste fra Istanbul sa han: Jeg har lenge ønsket å slut-
te meg til general de Gaulle, men har ikke gjort det før for jeg var redd det vil-
le bli utnevnt en mindre ønskelig ambassadør Tyrkia. Vichy har nå gitt meg frie
hender, så jeg kan tjene Frankrik- åpenlyst t  og det er en stor glede for meg. -

500 FRAYSKE menn og kvinner har remt fra den Vichykontrollerte øya Martinique
for å slutte seg til det kjempende Frenkrike. De har kommet fram til de britiske
øyene i det Karibiske hav t  og hor venter de på et skip som skal føre dem til ge-
neral de Gaulles styrker.

DEN POLSKE ARME hadde i april i fjor 35.000 mann t  mer nå er den vokset til godt
og vel 100.000 mann t  og den polske luftstyrke er dobbelt så stor som den var i 1959,
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