
25/10-42. LONDON, Kl, 3  g.
De s4ste nyheter om den britiske offensiv i Egypt melder at

fremskutte avdelinger har trengt igjennem fiendens hovedstillinger
på visse punkter. Det britiske flyvåpen har samtldig fortsatt sine
vmldsomme angrep på fiendens haser. Flennen gjerde liten metstand
luften. Meldinger fra Kairo forteller hverdan den 8de armes offensiv
begynte. De allterte flystvrker bombet. Rommels stil1inger voldsommere
enn noen sinde, samtidig som britisk artillert åpnet. en mordertsk ild
og brttiske soldater veltet inn gjennem bellene I de tyske linjer. Et
kommunike fra det britiske admtralttet melder om nye seire for britl-
ske ubåter i Middelhavet. 5 italienske forsvningsskip er senket, 1
destroyer og 1 hjelpekrysser sannsynligvis senket eg 5 andre forsy-
ningsskip skadet. Tallet på fientlige forsyningsskip som er senket
i ektober er dermed kommet opp i 24. Milane var igår utsatt for det
største bombeangrep i dagslys i denne kr14. bare 3 fly kom ikke til-
bake. Angrepene ble utiført av 4 moters Lancaster bombefly, eskortert
av jagerfly. Grunnen til. de små tap er den at Lancasterflyene har me-
get stor fart samtidig som de holdt seg i lav høide. Enkelte av dem
angrep i en høide av bare 17 meter over hustakene. En av flyverne
forteller at da han kom ut fra skydekket så han en stor fabrikk som
var truffet av tunge bember fra et annet fly. Samtidig ble det iak-
tatt mange branner. Bare noen få timer efter at klarsignalet var gått
var britiske bombefly tgjen over byen. Dette var det tredje nattan-
grep på rad over Italia, nemlig et nytt angrep på Genua, eg dess-
uten på Savona og enda en by som det på mr. av forstyrrelser ikke var
mulig å oppfatte navnet på. 5 bombeele savnes efter nattens opera-
sjoner.
VESTFRONTEN. Dagangrepet på Milano igår fandt sted nøiaktig en uke
efter det store dagangrep på Creusot. Det foreligger nå nermere opp-
lysninger em dette angrep. Lokomotivfabrikkene ble rammet, de verk-
steder som lager turbiner ble sterkt skadet og stålverkene fikk 2
fulltreffere. En del av bygningene er faldt såmmen og mange andre
tnelustribyggninger er jevnet med jorden. Tyske mål i nordvest Europa
er blitt angrepet både dag og natt. Et par tyske fly var over øst-Eng-
land inatt. Det ble gjort endel skade og neen mennesker ble drept.
RUSSLAND.

Tyskerne fortsetter sine angrep mot Stal ingrad uten hensyn ttl
n'tap. De har imidlerted ikke njort oen fremeann, men er drevet ut åv

en sttlltnn d, eek 5ner, enen+14e -infenteet  eem  -;eån trennte  tneennee
te1 ntIcantt;12 av  ee febrtkkompleks ble drevet et kestet ti1b;ke,
35 treke flv  ble  skektt  ned ev leftnern et. Meleenger  fra Berlin sinr
at det er fåbrikken Rede Okeeber det gjelner. Denne nåstnd de imte-
lertid at de hadde tatt i forrime uke. Needvest. for Stalingrad har
tyskerne njnyt  mntnngrep fnr å ta ineen stlelinger sem de har tapt,
men de er blttt møtt av kraftle motetene fra rusnernes side. Syd for
Stalingrad har russerne trengt inn i en tysk  steleing  og påført fien-
den tap. I Mosdokområdet ser det ut til at den tyskm offensiv fere-
løbig er dødd hen. Sydøst for Novoroselsjk er tyske angrep slått til-
bake og den russiske Svartehavsflete har bombard ert tyske stillenner.

teske transportskip på telsammen 21 oon tonn mr blitt senket av-
russerne i østersjøen.
STILLEHAVEn.

det fierne østen her amertkanske flyvende festninger njort mt
nnlet kraftin-angrep på Rabould  rA  New Bretain. En 17 one tODLs seø-
flytender ble trnffet midtskips on sennsynItnvis  ødenaet,  Et annet
anerep ble foretatet på den japanske fletnass på Ny-Guinea, hvor ae-
stralske tropeer rykker videre frem mot stieterenktet Kokode. 12
eapanske fly annrep Port Darwin i nord enstralle ueen å gløre større
skade. I det vestliFe Stillehav har amerekanske fln angreret Gllbere
OF Ellesøyene og senket 2 eapenske fertøeer.
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