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RUSSLAND: Heftige•kamper fortsettor sydost og nordvest for Stalingrad. Om-
kring Kotelnikowo har tyskerno lidt store tap og i et eller to avsnitt er de på
grunn av stadige russiske motangrep blitt tvunget over på defensiven. Tidligere

meldinger fra frontbn syd for Stalingrad ut på at russerne har gjenerobret
to høydo tenordøst for Kotelnikoincm

Fra Kaukasus melder dat sista russiske hommunikå om skarp'motstand ved Krasno-
dar. Rer ble pontongbroer som tyskerna hadde slatt over Kubanelva utsatt for u-
avbrutte bombeangrep. - Heftige ;:amper pågår frendeles i Maikop-området.

yESTFRONTEN: Det siste døgm har jagerflyavdelinger fra be Forente Staters fly-
våpen foretatt et tokt over Frankrike. Sammen med demovar kanadiske jagerflyav-
delinger unddr kommando av dat britiske flyvåpen. Andre amerikansku jagerfIy led-
sagat britiske jagere på konvoypatruljur og på avvergende tokter mot fianden.

Britiske bombefly foretok i natt flere angTeh mot mål i Vest-Tyskland.
"Sunday Times h  skriver i en ledende artikkel at bonbardementene i Tyskland

begynner og merkes, og dette har selv Goebbels innrommet på sin egen måte. Det
er verd  å  legge merke til, fortsetter 'Sanday Times" at de resultater vi har opp-
nådd det siste er fremkommet ved å bruke styrker.som på ingen måte kan sammen-
lignes med dem somløp opp i firasifret tall. Jo for vi kommer tilbake til demt

sjo bedre. For  å  gjennomføre dat trengur vi samarbeid med det amerikanske fly-
våpen og det tar nå sin begynnelse. Sa snart våra allierte tar full del og de
fire-sifrude store angrepene kån begynno igjen, kan vi nok på  ny  vente å hore
fra dr. Goebbdls, skriver avisen.

DET FJ:JRN2  WTEN:  Meldingena fra Nashington i dag gir uttrykk for at dat rår
en optimistisk stemning mod hensyn tj] kampene på Shlomoneyene t  men det blir un-
derstreket at man •nnd må vere furboredt på harde kamper. Amerikanske marine-
soldater er herre over situasjonen på de tre viktigste øyene.

Alliegte fly med baser fastlandet hindror fremdeles japanarne  i  å bringe
gram forsterkninger, Samtidd.g meldee det at ot stort antall amerikanske fly
blir fløyet over• til Australia med ferstarkninger. - Kommunikået fra Australia
i morges melder at allierta bombefly har angrehet japanske tropper og befestnin-
ger på sydostkysten av Timor. - På Ny-Guinea har japanerne mottatt forsterknin
ger i Koda-områdot t  der do ø17-02 press på du allierte stillinger.

Nærmere enkultheter on dat åmegikanske flåtaangrep mot den japanske basis
Kiska på Aleutene 6år ut på at en japansk destroyer og.to handolsskip ble
lig skadet og ot slagskip senket, klle landbatteriene ble bragt til taushet.
Dot oppsto store brander i den jahanske hovedbasist som ble beskutt med 3,000
granater, Intet amerikansk skip ble skadet,

MIDTOSTEN: Det blir melet fra kairo i dag at britiske jagerfly som beskyttet
konvoyen til Malta på torsdag skjot ned minst 13 fi2ntlige fly. Mesteparten av
dem var bombefly. å:n•britisk kormentator sier at Malta for øyeblikket tjener.
defensive formål. Den er on stadig trussel for det italienske imperium  oe  bare
15 minutter med fly fra Malta ligner viktiga baser som tilhorer aksenaktene,

britiSke flyvåpen, leduaget av anurikanske flyvåmen var på ny i kamp over
kord-Afrika i går. Australske ng Syd-afrikanske bombefly oppnådde treff på 5
fientlige lektere i  går,

Det er nå jernbaneforbindelso mellom da britiske armåer i Egypt og Palestina.
Det er konstruert en svingbro oner Sueskanalon,  så  togene nå går direkte fra
Kaire til syria.

5 HOLLENDERE ble skutt i  gar,  De haddo ikke begått noen forbrytelse t  men
ble henrettet fordd: det ble kastet en bombe mot et tysk troppotok i Rotterdam
den  7.  aUgust, - Den nederlandske statsminister  ss  i en kringkastingetale i
London i går: Det er et typisk svakhatsegn når tyrannen tar tilflugt til en av
de mest avskyelige bandlinger han kån boga, henrettelsen av uskyldige gisler.
Denn2 udåd vil i all framtid være en skarmlett på det tyske folks navn. -
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