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flUTW.TE11; I Pord-Afr1ka har den 8do arme påført fienden svære tap
i angrep mot hans-hovedstillinggr i 51 Alamein-området. Dritisko tropper har
på enkelte steder vunnet ny grunn og kampene har nu en tendens til å gå i mere
vestlig retning. En bef;„ctet etilljng av taktisk betydning ble crobret fra fienden
sondag undcr bajonettkanper, Fldre fremskutte stillingur ble vunnet i løpet av
dagen av britisk 11g.rateri, som ble støttet av :anseravdelinger og stadige og
konsentwerte luftangmcp.

Det blir medt 1 Lcndon h2flar,gkveld at initiativet for nwrvwronde er gått
over td1 den 2de ogme. I dot s1ste dogn har det vært on bedring i britencs
stillibE, men trusselon mot general Auchinlecks styrker er onnu ikke forsvunnet

Konmunikeet fra Kairc mandag nelder on stndige angrep søndag av britiske
laadstridskrefter  ou  luftetyrker. Britiske jager-bombefly skadet landingsplasser
i dl Daba-c•radot. 5 tyske komtefly og 5 tyske janmrfly ble skutt ned av britiske
jagerfly, 6 tritis1,- fly kor ikke tnlbake.

Meldinger fra Xiro sier at 11obruk var gjenstand for et kraftig angrep søndag
kveld Santidig gjorde narinefly stor skade  pa  akseskin i Mersa Matruh

Viebykringkastoren gav mandag en skilering av et britisk flyangrop mot  3,500
fientlige kjeretøyer i ørkenon. Alt dot officiolle britiske kommunikeet sa om
dettc angropet, var at det ble gjert skade på fientlige kjerutøyer. Vichy innrommet
at evor 190 vognur blo satt

De alliertes infatori har =6, På gang vist at det er fiendens overlegent.
Den ?Odu tyske lette divisjon, den 21de panserddvisjon og de italeisnek divi-
sjoner har alle vart utsaLt for direkto angrep fra infateriet og bajonettangrep.
Hver gang her angranet vurt fOr •uget fer dem0

det siste dreggn har britiske jagerfly skutt ned 6 fientlige fly over Malta.
Ikko et enesto britisk fly gikk taDt.

RrS2LLNL. Tyskerne sanclr alle sine resurssur på Kursk-Karkow-fronten
et forsok  ga  a amkjure jernbanan mellom Mcskva og Rostov. De har gjort litt

fromgang i Llelgorod-området. A,et forel1g-ger meldinger om bledige slag i dette
avsnittet med utroligu masser nm tanks oy luftstyrker.

D•a tyske overkomnandos krav cm å ha nSd1 from til elven Don på en bred
frent søndag, ur ikke blitt bekreftet i do siste nyheter en kampene.

Fra. Moskva blir det meldt nandag ettorniddag at tyskerne har drevet en kile
inn i de russisko stillinger  pa  et pankt pj, Kursk-fronton. Don røde arme har mot-
stått detto angrep som ble gjort av overveldende antall fientlige tropper og
helder nu sir_e nyc stillinEer etter  a  ha tilfoyet tyskerne enorme tap. Bare i
ett avsbitt,heter det i neldinLon, uts1Lttet en tankavdeling et helt tysk infateri-
reginent og on tysk artiller1avdeling. Marskalk Timisjonko brigker spesielle av-
delinger av antitank-fly, Stormovich stunbobef:y,med stor viwkning mot fiendens
pansentyrker. På  24  timer har do russiske flyvere cdelagt over 50 tanks og 70
lastobiler falle av infantewisoldator0 Alt i alt ble  350  tysko tanks satt ut av
virksonhet under 6 dagers kann på Kursk-gT"ronten.

Der russiske overkonnande innronmet at russerne har vegct tilbake på
Kersk-Karkow-±ronten. Det blir fromehet at selv om tyskerne har gått fremover på
noen ovsnitt, er de virke7igmben lenger fra Kaukasus idaeg enn for 8 måneder
sidem-

Meldinger. fra andre deler av fronten dimier sag vesentlig om ot kraftig
tussdsk angren nord for Orel, omtrent 150 km nord fow Kursk. Den rode hwr har
vbnnet en del seire der under kamper, men der foreligger ingen nwrmere
emkeltheter,

TwJiFki  WTER; Amer- kanske ubater har senket 3 japanske dostroyere ved de
Aleutiske cyer. En  4dc  sestroyer ble satt i brann. Det er nu 14 japanske fartø yer
som er blitt sonkot ellor skadet utenfor do Aluatisko øyer,

ECUG11X har dekorcrt 3 norske flyvcre for å ha utmerket seg ved
persenlig tanmerhet. I1.Li. Konuon gav hver av flyverne krigskorset og sa bl.a.:

Jog er Elad over at jeE ad deigne m:ate kalL gi et uttrykk for den beundring og
takknemlighet jeg og dut norsks folk foler for dere.
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Tysk-rre har også når dot  gjelder  ubatvåpnet måttet tåle mange skuffede
foraåionir.gar.

Holt siden kri,Ten begynte, har tyskerno holdt fast på den ide, at ubåtene
kc.or til å vinna krigon, cj både i 1940 oe 1941 ble det sagt at de ville
avgjora kriga-a allerado da

Na op lever vi ab der er koLaut en forandrat tone. Nu hetar dat at ubåtene
se;".kef mange alflorte sklp at Storbritairaåa og U.S.å. vil være, ute av stand
til å zjora landecne på fasblandat. Entor donna påstanden or riktig eller ei,
viser den  hv..J2t fall  at deh tcsko overkomaando har måttet gå cver til å gi
ub,ltv:pnet en dolans:v i stade-cif3r on oi-Zansiv op2gave, innenfor denne krigs
hov:cd3trotoc. Ubitone skål åed endre 02d virke som at middel til å forlenge
krigun og dermed Zuropas lidelsor vad å bindre at tysk nedorlag, ikke som et
middel til å brikg0 kr5gen til en snar oc heldLg avslutning.

Dat skal vise seg at ogsC, denne propaganda og-den tyske overkommandos teo-
rier vil komme til kort. Ubåtene vil sikkcrt forlengo krigen, men de vil ikke nå
å bringo dot rosnitat som overkommandoen ensker, nemlig en strategisk tilstand
som kån lode til en allor annon forn for komnromissfred. Storbritannia og
er fast bestemt 1),L at Lbltane skal bli slatt, hvor st= tap det ann skal koste.
Og  C.er.  stratogå mav, ru bruker lem, omfatter denno gang, like lite som under
forriga kråg, bare et enkalt eller en enkelt ulan, men tvertimot en kom-
binasjGå av niancr og våpeR som tar sikte oL å gjore angrep PcI alliert skipsfart
så vanakelig og farlig som mulig.

I rj.ste halvLr av 1941 bla sankningon av allierte skip betydolig redusert,
takkat ;nro kombinc,c4:-Jen av manga kampmidler mot ubåtene. Vi n.-,vna± mange vel
vmp:-..ede .iskortc-rtaskip som er utstyrt eed do sista instrumenter for peiling av
ubåter og med iode?ne vi,pon til kamp mo Cen. Dossutea fly med baser til lands
eller hanzarskip, fljr mud ko2b oz mod lang rekkevidde,istand til å oppdage
ubåtenå tcnne3ig langt undar evorflatent fly like nv= dem og angripe dem med
bonbe2 og kanoner.

Vad utgan6en av 1941 haddo de tysko ub,Itena i vikkeligheton on maget vanøke-
lie tid, tal-ket vmre i  ferse  rekke da bribiska flyene som oparerte fra  sjb- •
oz lanåtaser og takl-rt Vare de stadig more eff,ktiva  Og  tallrike konvoyfartøyer.

dosember kom det imlelertid til ct wtt forhold- Anorika var kommet med og
var storkt utsatt i Stillehavut samt1die med at on stor del av do styrker de -
haddo til å.bakjempo.ubåter, var opptatt mod 5 sikre konvoyen2 til StorbritaRnia

ou flussland ovcr Atlantrhavet, Felgc-:L vrr at det ble utilstrekkalig beskyttelse
langs den anarikanske Atlanterhavskyst og i dot Karibiske hav, og de styrker som
opererto dor, hadde ikke tilstrekkelig ovolea 1 kame mot håter til at deres .•
operasjener effektivc til å begynne Mod.- Dio,=Ltene gjorde derfor en rik
hest.og senket at stort antall amerikanske skip, .Men ubåtene hadde aoget store
vanskelighotor ,N2d a kOm2,2 ser ovur Atla*Jarhav•t og»Gilbako igjen. Wu er
imidlortid amerikanerna koinvat goå!; i vei oe har opnrettat konvoyer på kysteR.

voldig aongdo mindre farteycr cr blitt o=ta-;:t av krigsmarinon og der
blir satt inn iirongo fly, Amorikanarne logger også stor vckt Toå de såkalte Blims,
de små. luftskip so2 har on rokkeviddo av kn og kan gjøre on fart av 50
kneb og holdo siz over at enkelt pankt an god stund De er nceuat Ryttige til
obsorvasjon og bwtbing.1 br:Itiske farvann de bli altfor megat utsatt for
tyska fly, man rL Amar1kas Lyst kan man tryet brukc dem.

.P2i1 tress for aflo ao tap som wterikainerna har hatt p5o sin ogen kyst, så har
de javnt og sikkart byggot oryp sin store basis i Londondorry i I ord-Irland
hvor alle de forente nasjonors krigskip ha- at stettopunk4- i kampon mot ubåtene.

Derno valc,_5.åe styrkelso av do krefter soa har tatt op . kam-oon mot ubåtene i
farvann- fl  onVring Storbritannia, batyr at når de tysko ubåtona finner at det
blir fer hett for dom ved den amorikansko kyst, hvilket det snart vil bli, 134

vil de ikko 1-uwo flytto sitt eporasj:rnsområde tilbaka til Eurona med tilnmrmelses-
vis det samao utbytte son for.
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