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P.g.a. uvenbeae  tekntske vabaker kommer lkke avtaa
i dag i vanlig utgave. Vl håper å é. ut neste nr. som  tøx.

N tietenc a0  10 19_154.
O fenslveu  -ben britISke 8,  ames otfenstv i £gypt har hatt
ramgang, men særl g ster har framgangen Ikke vart. Dette skyldes først og

fremst ae tyske mineteltene. Det første av di888 er Imidlertid passert.
Bemerkelsesverdig er det at infanterlet trenger først-lgjennom og deretter
kommer tanksene. Onsdag ble meldt om tankselag av større format. sterke
fiendtlIge motangrep ble elått tilbake, og britene hadde ay framgang.
Tyskerne innrøm4ex nå, at t  e-  slått ei itle Inn I linjene deres ved
kysten. Tunge britleke bembefly i være rormasjener ,)04Der hele dagen

natten troppesa,.111nger, forsyninger osv  islyplassen ved kersa Matruk
ble torsaag utsatt for et særlig hårdt angiep av  store avaelinger  jager-
tly. Ogsa Iret er JutUtisej angrepel. I MIadelhavet er mange akseskip
eenket, deriblant  3  tanksskip. Blden sperasjonene I sgypt tok t11, er
ikke et eneste tysk tankseklp kommet fram til AfrIka. Bemmel må nå prøve
å få forsynInger fram langs  kystvelen,  men her blir  mlnet 5 eller 6
beemintransperter  ødelagt hver dag av engelske fly, som øpererer langt
innenfor de  flendtlige  llnjene.
Det f erne sten I midet av  uken  utviklet det seg et sterkt  sje-
S  ag u 8  Or leanar. Btore styrker tøk del på begge sider. lo
japanske skip er senket eller skadet, derav 2 destroyere og 1 hangarskip
senket, 3 kryssere og 1 destroyer skadet. Zt slagekip fikk fulltreffer
av tung bombe. AmmIkanerne bar 4 sklp skadet eller senket, derav 1 destroyr-
senket og 1 bangareklp skadet. Zller I Btillehavet har amerlkanske fly
fått fulltreffere på 2 japanake krigeskip. It tredje ble •annsynligvis
også truffet. Til lands er japanske angrep mot flyplassen på  Guadaloanar
elått tllbake. På New Gulnea rykker de australske troppene videre fram
mot Yokida. lfra luften bember de jzpozakiealllerte flyene japanernes
baser. 2 kraftIge angrep er rettet mat Henkong av amerlkanske fly. Det
glkk serlig ut•ver havnanlegg, skip tg dokker. Også flyplassen ved Nanton
ble t*mbet sist  søndag.
Russland. I Stalingrad er det ikke neen nevneverd1g for-
andring. Nye tyske angrep er slått tilbake. Byen bar fått nye forsterk-
ninger av friske ruesieke tr•pper. I Kaukasus, lo. km. s.v. for M•lstook,
ved Naelek, bar russerne trukket seg ea del tilbake etter å ha påført
tyskerne  st•re tap i mennesker og  materiell. I  Vestkaukasus er det
ruesIsk aktivitet sg freagang. Rueserne her her tatt igjen mange lands-
byer og bebedde striek. Snoen ligger høyt her, og mange tyskere er funnet
ihjelfrøssen. Ved  Ironstadt hair tyskerne prøvd akomme I land, men ble
drevet bert mod stere tap. ignmengde småskip •g invasjonsferger ble
senket. Langtrekkende britioke bembefly er kommet til Russland, bl.a.
fer å kjempe met Ubåtene I nord. 6 brItiske flygere er blitt dektrert
for sln innsats  her.
Pra okk erte land. Do franske arbeldereo trusel om å gå tll generkn
1Wi• --- ii"Laval til å la rekvireringen av arbeidskraft gå ad frIv3_
ighetems  vei. Laval kommanderer gutter  I 16 2e årsalderen i lare, og
etter 12 uker er de fagarbeidere som akal sendes til Tyskland. I en
appell tål de franake arbeIderme het det at dersom de ikke går  frivillig,
tar tyskerne det de vil ba. Tyskerne innrulerer nå belgiske bergere til arbe:
I Tyskland. I Rellas er 24)  unge gisler henrettet p.g.a. luftbombardementet
mot det tyske bovedkvarter I Hellas. I Tejekoslovakla er 16 mann henrettet,
bl.a. P.g.a. radiosendere. Det  er nå  slått fast at 1. alle distrIkter I
Norge bar NB satt opp lister over gieler som vil bll tatt. Det er fra lo
til 34)mann.  Listene  er stillet til disposlejon for Gestape. Rvert mora skjer
altet etter anvIenIng fra NB, I tilfelle av invasjen er alt klart for at
fremtredende jøssinger vil bli uekadliggjort av N.


