
U. B. BERUN

Ms.  i(on. 3%

Lesnoi4 -
Nr0 27o, 24, junl. 1942, 20årg.

MIDWØSTEN: Tinsdftsennebrettiske kommunikå fra Libyaemeider at de britiske
mobile  styrker var aktive i Libya mandag i den sydlige del av Tri-Caputzo.
Fiendens aktivitet ved frontlinjen t løpet av dagen var ubetydelig. Det er
et foreløpig  opphold  i kampene i 14:,bya, men det er lite sanneynlig at det vil
vare lenge, - Mobile britiske styrker  har  hatt små kamper  med tyske pansertrop.e
per rundt Sidi Azib, 16 km, fra den egyptiske grense, 'Flyplassen der  er på
fiendens hender. Den 8.  britiske armå ar i sin etilling i ørkenen ovenfor Sel-
lum, der  det er sannsynlig  at  det  neste  slag vil bli utkjempet, De mobile  bri-
tiske patruljer opererer et godt stykke inn, i

Lufkommunikdet fra Kairo igår melder at allierte  fly heie  mandag og  søndag
natt angrep fienden i  Libyen  De bembet flyplasser og forsyningskolonner eg
rettet deesUten kraftige bombeanerep not Dengeesi og andre bacer bak fiendens
linjer. Dem amerikanske hærs  Wberater-fly  samarbeidet med britiske bembefly
da Bengazi  ble angrepet søndag natt.

I en erklæring i Underhunet i ettermiddag skildret Attlee ltift-og sjeslaget
om to  konveyer  til Malta nylig, Den eno fra Gibraltar og den andre fra Alexan-
dria. Attlee oppga begge parters tap i disso slagene i Middelhavet, Briternes
tap  yar: i lett krysser, 4 destroyere eg 2 eskörteskip som ble senket og  3o  fly
som ble skutt ned. Fiendens tap var så vinit manevet: et slagskip som ble tor-
pedert, on 8" krysser., 2 destroyere og  ene undervannsbåt senket og minst 65 fly
som ble ødelagt.

RUSSLAND: Kampene har blusset opp igjen på Karkowfronten Moskvakommunikdet
sier at sovjettroppene"nandag kjempet mbt angripondo 'tyske styrker  i dette av-
,snittet. En melding fra Kubichef dag sier at russiske trepper  gjorde  notane;,
grep i et avsnitt på Karkowfrenten. De drev tyskerne tilbake over  en elv oe
gjenerobret en rekke landsbyer på den vestre bredd. Etter 14 dages kamper 1:
dette område har tyekerne ikko hatt noen framgang i et hele  tatto

"Den  Recle Stjerne" meldte tirsdag  at  Sebastopols forsvarere har lukket den
åpnine som tYskerne brøt i byens nordlige forsvareverker  ,for  to  dage-Sideno
Moskvakringkasteren meldte tirsdag at russiske kriesskip haw landet forsterk-
ninger av eoldater og forsyninger. En del av sivilbefolkningen er evakuort.
Uten hensyn til de voldeomme tap kaster tyskerne fromdeles inn mengder av ecl-
dater og utstyr. Mandag gjorde tyskerne 5 forsøk på å storme en heyde syd tb•

byen. Alle angrep ble slått tilbake. Tirsdae  angrep hundrevis av  tyske'stup-
bombefly.kystforevaret, leen Sebastopol holder fremdeles ut. På offiss:eIt rus-
sisk hold anslår man do eanlede tyske tap bare  av falne til mil, i ot 4rs
ltrigpå  østfronten. Tallet av.sårede og savnede er  sannsynligvie  det'dobbelte0
Den satmp kilde oppgir de eamlede russieke tap av falnee såredeng sannede til
mil, • •
DEN VESTEUROFEISKE FRONT: En stor etyrke britieke bombefly angrep natt

Emnden, for 5, gang på 4 degn. Anerepet var konsentrert  bg  varte mindre enn
en time.  Flyplasser og  andromål i Nederland og Nord-Frankrike ble også,angre-
pet. 6 britiske bombefly savnes etter alle diese operasjonene.

Britiske flåtepatruljer har vært 5 Virksomhet mot tyske sk± i kanalenn  •  Under
en rekke trefninger som foregikk 3 netter  nå  rad ble et stert forsyningsskip
torpedert og en patruljebåt truffet eg satti brand, De tyska E-båter scm eskor-
terte skipene ble spredt og flere av dem ble skadet av kanonIld.. britAsk
Irjetfartøy gikk tapt,

Det_Fjernen: Amerikanshe undervannsbåter har nylig gjort  kup uten
for- den kinesi -eke fs'Yst.  Bare 5 av 7 japanske skip  som nylig gikk fra HongKong
til Shanghai kom fram, resten ble senket.

Kinesiske motangrep Sydeet-Kina hindrer japunernes forsøk på å oppnå kon-
troll over jernbanenettet, Kampene i  de østlige  nrovinser Chekiang og Ciangsi
har vært Voldsomme.

EN FEL=SERKLÆRING fra president Reosovelt og Churchill som ble send. ut  -t:rEl-
dag  morgen sier at de viktigsto emner for deres  dreftinger siden fredag var: å
sende de allierte krigsstyrker r.ot fienden snarest mulig. Treffe alle -Porholde-
regler for å  utvide og  opnrettholde dun alliorte krigsførsel, Erklæringen opp-
lyser cgså at man ikko bare planla en etorstilet alliert offonsiv strategi, men
også de  praktiske sider ved  dens  utforelse,
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For.noen dage siden behandlet-en sj.2nr.leiæeemedaxbaider •fomholdet melIom
våpenet ag marinen  9g viste hvordan bruk av fly over havet hax revoinjonertkrigen'til Sj2S, se4V om selve prinsippene for  sjølerig j.kke er blitt rokket,Den gang hadde vi ennå iklee noe etørre kjenskap trl  de to amerikanskeLseire
fra Iuften nær Ny Guineal  den  første-trefningen fnnteated lo, mars, og dei an-ner er kjent som slagat r Korallhavet, men  senere or mange enkeltheter blitt
kjent, og seiren ved Midwayøyene er kommot tilI alle  disse tre  . tilfeIleneer de.tiøynefallendenaeljaparerne begikk-en fundamental strategisk feil. De
forsøkte hver gang å få i•stand en lemdgang fra en rekka transportskin med for-syningsfartøyer, men de forsømte først a sikre seg herredømme til sjøs og i
luftene Følgen var at-de i alle diase tilfellene ble angrepet og splittet.av
en kombinert styrke avamerikanske fly fra landbaser frarhangarskip. nisse
'mistak $kyltes en 'feilaktig trlpassning av de erfaringer som de store europee
iske flåtor har hatt  i.sin  sjøstrateg.t og som  like-meget-gjelder for  fly  over -havet, Amerikanerne  soM byeger  sin strategi på  britiske-erfaninger i sjøkrigen
'hadde tilpasset denne- strategi etter de  nyeXorhold. med fly, rapenet, og.vante
1)et som  gjelder  i Stilløhavet  ejelder ogen i andre deler.av verdenshavet,
•Atlanteren, i Nordsjøen og i. Middelhavet,

Sem bekjent  underetreket den tyske propaganda i fjor sterkt  to ting. Fordet første at amenikanerne villa komme for sent til å hje1pe EnglancL i denne-krigen, og for det annet at hele Amerikas vepnode  •etyrke vilIe få  merenn nok
å  gjere-med å holde Japan staugen i Stiliehavet,Men  hva  skjedde? - Amerika..nørne er ikke bare kommet til Europa  før man .ventet  dem-men  de er også kommet.et godt•stykke.på  verneed  å fri verden fra Japans trusler,  Idag  er amer?kansk9.,
krigsskip  1  brriske farvann og amenikauske styrker står.,på Island, i India på.Ceylon -og i MidCosten,-Og de siste dagene har  vr hørt at amerikanske bombeflzhar drevet en italiensk flåte bort fra Afrikakysten ogetilbake t±1 Yr.orfus. iflamerikansk ampavdo1ing erkommet til britiske faevann for å  delta i den britia-,ke hjemm9flatea bloka51..e av Tyskland. Sjefen  en en emenikaner som gjorde segSærlre scerkt bemerke under fonrign v erjenskrrg og.Kong Geong avia nylig etbesøk ombord i det amerikanske flaggskip-os; ;.nspserte kanonearnene te Kongenvar som løytnant i flåten, med i e slit eanont!Lrn pA slaeskipet "Oollinwvood"under Jyllandelaget.

Det  er av interesse å påvia.whvonOnn nyek,pneaganda, - e-dinekte avslører4en ntyske etrategis feilregninger, De Lutzow je fjor F;lommer drev påmeda  forelle tyskerne at amerikanerne villo kemme for sent eananernegi  dem  sa mye  å bestille at amerikanerne kunne komme Europa,  sentroddeaikkert båne han den'tyske oyerkomani,n  hva  de sel.v ea.  IDen  nrske  pree*Ngan-das mrslykte forsøogk  pa  å roruter utviklingen ot trIfelle.søm d .e;:te,  er  meeetmer betydningsfullt enn de vanlige fraber fra Gebbers  propagindadepartement.
De raake og planmessige amer±kateke dispesisjoner i de forskjellig  e. vordensedeler 9r  et nederlag fbr aksers strategi pa  •snmme måte sem-karnen pm Englanavar det, for den gane fonsikrot den tygko prenaganda at Ennland hordt ple a'asammene Det siste nederlag for den italieneke flåte n±ddelhavet, da deble drevet vekkav bl,a. aMerrkanske "Libenne-bombefly?,fra landbaser, hene-der onnmerksomheten på den viktige kiennegjernine at bnitiske krigestte til-tross -er  te-ske og italienske fly mea baser på land, har.kunnet sikr9'onsy in-ger til Mana oe flar kunnet angwrpe dene;ntalrenske Ilaten helt inne i. aran.05havn, Den italrenske flåten bosto av ikke m±ndre enn 2 elaskrn av Kalurk as-sen, 2 tunge ieryssexe av Trento-klassen, hvorav en ble senket, og 1 annen krys-ser og lo aeatroyerê, hvorav minst 2 ble sonket. Den italieneke  flåtende in en god figur ved denne anlednin%  Den bnitiske middelhaveflåte han ot en inn i rtalrenske kyerarvann,. 11 trosenror at den rkke_rar over noenotca nV fly med baser'i rand Men den britisko fLIte benytter hangarskip,-aam-amerikanerne nå.bygger mrl, ton av. tillegg til de 11 hnnearskip deallerede har. Enten man mener at fly med I.andbasnr eller flytnde•baser erbest,-eller om man mener at destroyero, hvee;i mnn har mange av demn er mer ver-difulle enn sIagskip, kan  det komme ut pu ett, for Starbrrtannie. 6£!.Amerrka-har begge dele, Undervannsbter egs, Iree.ge diSse flatene er sammensatt påen vell avbalanaert måter Dot er 1k1;:o ned de tyske og italienske flå-ter og heller ikke med den japnnske, etter o siste nederlaeone. Sterbritat-

nia og Amerika er forberedt på store tan som.pris fon seiren for de kan alJe.tid erstatte tapene. hva aksons flåter lkke nan. . Det -foregar sv,ent lite nybyg-ging i Tyskland og Italia. Do mangler både'felk, materialen og transportmra-ler, oe.de japaneke dakkene er fulle av fartoyer'som repareres, Alle hav fly-ter sammen og :Cåre forskjellige frender beeynner å føle detb .
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