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MIDIØSTEN: Det er kommet til slag ved Mersa Matruh i Egypt. Søndagens

britiske Keirokommunike melder9 Det kom til slag med fiendens styrker igår og
det ble kjempet hele dagen Pientlige panserstyrkcr som hadde omgått våre stil

linger vest for Mersa Matruh, ble mett av våre kampavdelinger. En del av våre

panserstyrker angrep fiendens panserstyrker vest for Mersa Matruh. Slaget fort-
setter.

Før slaget var der ibtens luftvirksomhet. Det bretiske flyvåpen angrep fient-

lig bakkepersonell og fly på bakken.

RUSSLAND° Nye tyske angrep er blett drevet tilbake i Sebastopol-avsnittet

I de andre avsnit't har der ikke vart neen vesentlig forandring, melder det siste
russiske kommunikeet.

Det russiske militarorgan, Den Ehde Stjorne, skriver, at i Karkowavsnittet
er de tyske styrker blitt stanset et stykko forbi Kubiansk, den jernbanenyen

sydøst for Karkow som russerne nylig evakuerte. Tyskerne gjør fremdeles lokale
angrep og forsøker å finne et svakt punkt i det russiske forsvar. Det ser ut

som om Timosjenko har trukket sin armo tilbahe intaht ved Oskol-elva.
Pravda skrev lørdeg at det ser ut til t enda flere tyske infanteriregimenter

er blitt trukket tilbake fra andre fronter for å fylle hullene i de tyske rekker

ved Sebastopol. Dn Moskvameeding anseer de tyshe tap hittil etter tre ukers

angrep mot Sebastonol til 50.000 falne og eårede, og 200 tanks er ødelagt.

DEE VESIvEUROPI=KE FRODT Det britiske flyvåpen angrep Nordvest-
Tyskland for full eiraft nett tie søndare Kovedmålet var Bremen.

Britiske jagerfly angren dessuten flentline ship utenfor den franske kyst.

Fientlige flyplasser ce  oe • nnere m i i de4 okkeeperte Frankrike ble også hjem-

søkt.
11 britiske fly eavnes etter alle disse eperasjoner.
Et av Sterling-bombeelyene som deltok i anerepet mot Bremen, skjøt ned 3

tyske jagerily.
Det siste adgrenet på Premen fulgte 0/21  48 timer ceter torsdagens

1000-flyangrep og vil ha forøkee betydelig den skaden som allerede var gjort,

ifølge. Berlin-krinekastelhen lbrdag.
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Vi gjengir i utdrag en militæroversiht huldt lørdag 27 ds.:

Slaget er nu i gang mellom Auchinlehs 8du armo og Rommels Afrikakorps,

et slag som foregår ikke lenger i Libya, men lannt innenfor den egyptiske grense.

Slaget reiser særlig to betydliegsfulle seersmål For det første• Hvorledes kom
den 8de arme i denne kritishe stillinG etter et det lenge hadde sett ut som den

.mere eller mindre seed på liko fot med aksestyrkeru i Libya ? Det annet er: Hva

er det rolig nu vil shje ne slaerarken i eore-Afrike ?
Afrika-korpset hne hatt  e p tydelige eordoler fremfor britene i alle sammen-

støtene: Den første, de større hertener bdc i deres tanks og anti-tank-artilleriet
og den annen i den taktiske ledulse. Diese ferdeler her alltid tellet. De tellet

til og med i venter da det ver etfrika-kerrset som ble slettt i basketaket. Britene
hadde hellet ned seeg den gangen fordi de hndde herredømmet i luften og kenskje

ennu mare fordi de har en egon cvne alltid d holea ut til slutt, Men forholdet er
at denne seir måtte britene butale dyrt eg dec var eerfor du til slutt måtte

trekke see tilbake.  Og  i somm3r begynta Lerea-hornsat mad flere tanks som hadde

enda større kanoner og mod enrc eg grevere nnti-tanhartilleri. Det som derfor
hendte var, at skjønt Afrika-koreset  e  de ferete seadicr av kaMpen måtte ta imot

de hraftigste slag, klarte ekke britene _ utnytte tecnhe fordelen. Det at de til å
bagynne med hadde hellet med  eeen  keetet dyrt, ug inerMca-korpsut kunne med

sitt mere erovkalibrede ttrtM,-'  e tter evurt vinee en Jieen overlegenhet. - Men

så shjedde dot taktiske uhell at an etteemiddag rendte en massc britiske tanks

inn i en stor felle med tysk antitank•artållari. De brit- ske tanks fikk en vold-

,som medfart, og utter det ble forholdet mellem de to parters nansarstyrker for-

skjøvet til fordel for fienden,
M.h.t. det annet sporemål kan man ikke  gi  noen bustent enadom dertil har de

tidligere spådommer om elagenu smrlig falt for uheldig ut. Men man
kan peke på at av de vikeigste rroblemeln neednig komnrnikasjonene .
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