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f,yhetene fra  Loileun 1OjQ-42 kl, 29,30.

RUSSLAn- Den russiekc hmr ved Stalingrad holder sire stillinger etter å ha
trukkat seg tilbaka på 2 steder vest for byen, I et russisk middagskommunikd

dag er det maldt at russisk artilleri og infanteri har elått tilbake en rek-
ke angreo vest for ,talingrad, Rordvest og sydvest for byen holder russerne
fortsatt stand Jr7 påfsrer fienden etore tap.

det vestro Kdukacus raser et voldsomt siag i don rordvostre utkant av No-
vorossijsk. et russisk smrkommunikd molder at 10 tyske angrep er blitt avslått
påi4  tiner.

I C2t ostre Caukasus fortsetter kampen i :osdokområdet. - På midtfronten
har russisk artilleri odelagt en rekke framskutta tyske stillinger.

Det offisielle russiske informasjonsbyrå sendte sent i går kveld ut en smr-
melding, der de russ*ske tap på østfronten 2-ra mai til 51. august i år blir
sannenlignet med aksers- I dette tidsrom led 42 russiske skarpskytterdivisjoner

24 brigader, deriblandt 14 tankbrigade, store taå, I samme tidsrom tapte
av aksens divisjoner, deriblandt, 54 tyake, cvsr  70  av kampstyrken. Blandt

e tyske avdelinger som ble knust mellom 1. mai og 31. augunt var  34  infanteri-
flvie,;Jner, 8 panserdivisjoner, 6 motoriserte divisjonor og 2 skarpskytterdivi-
.ijonar,

"Vt:GT:ONTAR'?, Russiske bombefly augrep i natt Budapest for annen gang denne
Andre mds,1 i Ungarn og Øst-Tyskland bla otså angsepets

2tter c.;:t kraftige. angrer 20M britiske bembefly gjorde mot Karlsruhe natt
til Jnedag, foretok britiske bombefly enkeltvis au.grep i går kveld mot mål i
Yesterilyskland, uten selv å lide noe rep.

fritiske Hudson-bombefly angrep i natt en fiendtlig konvz utenfor den hol-
landske kyat, og satte det sterLte akip i kenoyen 1 braun. - I dagslys i går
bla tysk skt.nsfart angrepet utenfor Itranr_rike. Hor ble for forste gang de nye
whirlwird-jagerfly anvendt, De cr ombyggst til jagerbombefly med en fart av
640 km, i timen,

:ID1oSTEK! Dagans britiske kammuuSke fra Kaaro melder om kamper mellom mo-
toriserte avdelinger og tanks i går. Hatten i foryeien var britiske avdelinger
i virksomhet langs hele zrkenfronten om det var artiller-IduelRer på nord- og
midt-fronten. hritiska lette bombofly udeLi lastebiler mellen Sidi Barani
ou Mersa Matral:

,D2T.FJ2H-Jti_gSt_5: Dagens kommuniltd fra eet anstra/ske hovedkvarter melder
at tjananerne har tvunget seg vei gjanuom ct fjellpass på Ny Guinea og har ryk-
ket 18 km, framover, Zampeu pågår nå i en hoyde på amkring 2,000 m,, langs dez .
smale veien som fører over fjellpasset til Port Sibresby, som ligger omkring 70
km, Oorte,

er det kommet meldinger til Londen om a'c franske rekrut-
ter nek-ter å gå med på den tyske forordning em å  gjøre miTtits±rtjeneste og at
manga har forsøkt å konma  soc  over grensen. :csn av tom er blilt skutt av
skiltzakter, 1yekerne vår til drastiske ferholdsregler for å få tak i de ut-
;1r.revne, og ellers er det gitt, crdre cm at foreldrene til alle de som forsøker

undslippe eller nakter å lystre ordre, shal deearteres til Tysk]ånd.
It,i,12JUd= I 3fC,JR=ARfl113 PAGLIG: LA'..TDSOGAXISASJON har sendt en hilsen

til det norske folk på et-årsdagen for tyakernes mord på Uickstrem og Eansteent
Minget om disss våre kamerater som  20.fl  som martyrer forplikter Oss alle til å
kjempe met all den ondskap som er sluppot los over varden, slik at det idealet
om brorskap mollom menneskene, son HanYjean oj Wickstrøm arbeidet, levet og dø-
de for, skal seire igjens Vennskapat mello horge og Storbratannia er av gam-
mel dato, men krigen har knyttet nye  og sterke "'Jånd mellem esr,. - Han framhol-
der hele det ncr,*a folks holdning som et eksempel for verden, 3an slutter med
å gi ot varmt uttrykk for do hritiske fagforeningera boundring og hongivenhet
overfor det nors:,_o folk.

FakjilLAinsHIIJ, er det kommeb meldIng em at des protestanticke kirke i likhet
med den latoloke, fordommer deporteringan av jødene i Frankrike: Militeirguver-
neren i Lvon, sem ble avskjediget da han nektat å stille sine tropper til Lavals
,,;(rhen+

--



KRIGIID I AST(IKA:
Med spennin r, Ca'r  en fa1gt  atviklingon d Pord-ftfentha, men både meldingene og

kommentarene i den  senere  tid hsr vp rt  fedboneldte.
Det felttom soE nå Ion-d-nfrika er det o. siden krigens begynnelse.

Let fersto var italienernes forsikm1ge f2amstct n 1)40 som fomts til at de bri-

Uske tropper trakk seg tilhako f2a Jidd Barani og ca del fransMatte punkter ved
den egyptiske grenee. Det nesto var sonenal gavoils fefltes  I desember 1940,
da han med halt enderlegne styrker sorsarten av dun italicnske armd i •
ord-Afrika og erobret hcle Syrenslmae ret ble d  fke  gjort noe forsøk på å er-

obre Tripolis, Torst og framst fordl det em politisk•grunner bde nødvendig å
sende troppe2 til Hellas, i de  følgoade månodor  ble tyske panserdivis5oner nn-
der general Remmel overført til -1.ord-lefr1åd og i apdil  1911  åpnot Rommol sin
første offenciv. Benghazi og reston nv Syoenadka bLe erobret filbake av akse-
maktene. - I juni rdaed åpnet gereral Tavel1 igjen et angren, detto ble imid-
lertid oppgdtt. - I november  1941  åpnet så goneral AucheEslock en ny offensiv.
Kampene varto 2 mSneder 0; forte til eurenn1ke mon Ion6nadt atter kom på
de ciliertes  Lendem.  Alcsenaktene nitte EGot j 2:2 OZ:. 33.300 nann, foruten tanks
og materiell, mGn dut lyktos "1-1C-= t;_ sdp1eg: LortaGls  afrikakorps,

I mai  1942 s tk  ny  til engmep c• riyaonadka ble orobrot tilbake i-
jen, og den 20, juld falt ogeå Tobrak, 5o2 ':'edete gang under kftnpene i Uord-

Afrika tok akeemaktene et bGtydolig antall fanger, 25-;30.000. Tyskerno fortsattc
denne gang inti d gyot og genoral AnehiedGch måtte ugså oppgi stillingen ved
Mersa Matruh. Dommed hdppt å trongG fram til Alexandrda Ved ot lynangrep, men
blo stånbet ved Tl Alamein. ner notte hdr en orkGnstrekning  adå  ca, 40 km., en
saltørken som er u f -amkommelig for tanks. Rouutel t'orsøkto å  7f rengp gjennom de
alliertes stillingor her, mon ble 31a,Jt tilbx:ke og i angust unvliggjorde heten
atørre operasjonor,

Begge Partsr mottok forstorkninser, em beggo forboredte seg på ny kanp, BtiL-
lingen Var'utilfredsstillendc fer hegge. 7on (71;2 sllierto vdr frontlinjen alt
for nmr Alexandris. Plyvapanot hadds nistet stlie framokutto pUillinger i Syre-

os  dotte .gjorde det vansksli7efe å Peskutte LTnita, likesom deL innskrenkog.
Cin britiske flåten bevegelsosfrihet, 2oe Rommels modommonde var hana forsynin

lengor,  os  dot briticke og amorikauske flyvågon ansrep med stor
virkning'bans fPrsuaingskolonner og transportstai det drno cekonlandskap.- Det
vgnskeligste problGm for Ronmol var iPadorti1 voLtat'oroyningen.

orobring -av Alexandria vi110 vard av stor nilitpr betydning for Rommel;
Dot  viI1o. lese hano forsyningosreblemor, rd barm troppor hvile eg dot 'ville  be-
roverdpn britiske flå“e dens beste havn i det ostlise ktteelhav.

For beggo sarter vidle en avs.e2endo selif inne ftors stratec risko perspekti-
tr. For arsennktene vilke det boty on  zatisnr.;  for a rykke -Kram not oljen i
::idtesten  os  Len. eortisko 2ugt, oventuplt i santrbeid med ot tysk framsiot fra
ATaukasus  os  et japansk mot Indda. - 2er anterte v1211 cn seder i 'Eord7.Afri-
ka åpne mange mulioneter for nye franstet.

Begge parter enr i løpet av Ge sisto månGdor pettatt store forstorkninger og
kommels styrker to1ler nå 4 tyske og 0 dtalionske aivisjoncr. Det tyske afrika-
korps består av 2 ranserdivisjener uud ea, 260 Lauko, videre av en motordsert
divisjon-og en iEfanterddivisjon, son for eta stor del er fcett over fra Kreta
med fly, - Av de 3 italienske divisjoner s151110 :To 2 vmee mckandsort, men dut
ser ikkceut til at de or brukt i fronollnjen do sipto angrepens,

Rommol hadde, så vidt on vot, planlast å falle do allierte styrker i ryggen.
Ved hans siste dEgren trengte d-i "4Sko afrikakorDc inn i de alliertes fOr-
svarslinjer i nyd i dn dybdo av 15-20 kn, for dG mL6tte alvonlis motstand. Deres
angrep med ca..153 tanks not de alliertes neknndstorto styrker ble
slått tilbake. Ret.nel tante manise tanko og hant styrko2 ble drovot tt lbak a til
ntgangsstillinge:e.

Det er apenbart at  ao ppel haddo plEnkest e tter2p dnsrep, pen han møtt3
sterkero metstand onn berognet. - Ka not do allierte tromper som har

Hord-ILfrika. De kan sjore ottgående bovegolser fordi frontlinjen  n kort.
De s'iste store trefninger skalle tyde på, set Churekill sa i sin sisto tale

d  Undorhuset,  at  den britiske  b. arn3 na gr  stdrkere onn neen gang tidligeres
pan kan ha full tillit til ut den han opprottholds et offektivt forsvar av

T.ynt.
Bd2:72t t:k3KGT Ofl FLR2LcatI"".


