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Militærcvee.sikt:
sriaåavstannrimellem kampene i Libya og Ydiarkov er hundrevis av kilome-
ter, er der en sterk sammenheng mellem dem. Fra tysk synspunkt er de begge
ment som optakt til det store felttog mot øst, mot Kaukasus' oljekilder.
Fra alliert side er kampene i begge tilfeller rene forsvarsoperasjoner.
Dette kan høres merkelig, særlig da det var Timosjenko og ikke von Bock
som åpnet kampen, Men tySkerne holdt for-fjorten dager siden på å gjøre
sig klar til å sette gang sin offenmiv, og russerne kom dem i forkjøpet.
Det eneste virkelige formål Timosjenke hadde med sitt angrep var å ta
brodden av den tyske offensiv. HqiF. "gan fujlstendig kunde få overtaket på
tyskerne og gjøre kampen til en helt russiak strategisk offensiv, vilde
ingenting være bedre, Nen for øieblikket kan man ikke vente det. Det vesent-
lige ved Kharkov er selvsagt at byen er en av de viktigate baser for den
tyske orfensiv. De-i er kanskje det aller viktlgste utgangsounkt for frem-
støtet mot Kaukasuo, Kan ruo.serne kaos her, vil det bringe stor for-
styrrelse i alle de tyake o.ffensive planer, og et slikt resultat kan rus- •
serne foreløbig slå sag tll tåls med De har nemltg, i motsetning tys=
kerne, råd til å vente. 2t neder:.ag vilde være et h&r.it s'Lag ror russorne,
men hefler ikke mer, og de har tatt imot mange hårde slag og kan tale obm.
Men fer tyskerno vitde et nederlag være en ulykke. For hver eneate uke
tyskerne kån 11:ndres 1 å gå fiem, vokser russernes styrke, En stlllings-
krig ved Kha,ekov er det samme Eom en russisk seier. TyskeAne blir nødt •
til H'jå5Y; de mister på denne fronten før ele-kan gå i gang me-d-san -
hovedoffenahv, Tyskerne har alt å tape ved Kharkov nu. Det er grunnen til at
slaget er yokset til en veldig kamp som vil avgjøre om det blir nee stort
tysk feittgg i det hele tatt 1 år. Og det er grunnen til at tyckerne Gjen-
tar konedlen fra forrae sommer med fanfarer og svimlende seiersmeldinger
om inne.:Cutt.edp. ilend...lige 1tvlsjoner etc,

Som jeg aflerej= nefn kampene i Libya 1. den nærmeste sam-
menheng ried s.agot. ved ifjor HitreT sende til L:*ya en
mengde cg fo:_k gjeLig3cLi fr 4cm under den
brlbjeke å ;li(L.te -;»‘ jisse forsljuger av
mennv 0 ?, fyevi rqå±L6 1=1,-21 til

21-a;.tå DIss'e å
tysKeynknår.rJ:e7. nå fiy ved øov,fronten uLi åvgi-;:te
som lider under idag En del av Hil.leits flj har na
Siciaaa, men de trenges i Llbya, for der er tyskerne desidert underlegne
overfor det bratjake luftvåpen.

På samme måte som det tad østfronten er russerne som har råd til å
vente og ikke tyskerne, er det i labya briterne som kan vente. Brtterne vet
at fer hver måned øker forsyningene av mateflell og fly fra Amoi og
Storbritannia, General Rommel derimot vet at  var de=',
vinter  å få forsterkninger fra de overarbeidede tyske klin•

det enda verre næste gang. Rommel må slå men LI;.e'rlit—eLk K.rL vexIte.
Det er ennu for tidlig å si noe.om hvbrdan de kån gi ac,t er
klart at det er like viktig for Rommel å opnå reoullate2 her s3'71 deb er
for von Bock å vinne frem i Russland. Det viktigste mål for tyskerne
foreløbig er erobringen av Tobruk, slik at offensiven mot Egypt kan be-
gynne for alvor. Men tross de tyske offensiver kan de allierte se fremtiden
i møte med stigende tillit. Når tyskerne tenker på fremtiden, må den fore-
komme dem temmelig stusslig.

v -
Den militæroversikt De nettopp har lest er referert etter tilleggs-

progra..iriet fra London kl. 19)45 lørdag. Vi vil også i frentiden forsøke å
bringe flere militæroversikter av najor Louis hastings, utenrikskronikker
ved Arne Ording (som regel i tirsdagnunrene) m.m., uten at vi selvfølgelig.
kan love noe som helst.

På neste slde vil De finne et referat av nyhetene søndag kveld. Siden vi
har litt plass igjen på denne siden skal vi få rette en feil i nr. 101 for
torser.g kveld. Vi skrev at "det er lykkes von Bock å trenge over Lonetselva
og danne et brohode her". Den riktige melding lyder: "Det er lykkes russerne
A utvide sitt brehode ved en ikke navngitt elv (antakelig Denets)::.
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Vestfronten. Tyskland flikk inatt føle vekten av hiGtorien-s---stØrs-te bombefly-
angrep'.inatt. Over ett tusen britiske bombefly har dngrepet mål i "Ilavirroe~---
og Rhinland; Y1:11n var hovedmålet. Fullstenkflge rapponer foreligger ennå ikke,
men ifølge foreløpige Jaydangrepet hett ut veil,ykket, oc det ble
gjort kolossal skade, I daggry idag morges kunne ån etenlel' kysten av Neder-
land ibservere•brander og røksøyler  fra  de diecrecno caråder. løreren av et
speiderfly forteller on røksøylersom gikk ate, gJi 4500 meter til værse Sam-
tidig angrep fly fra kystkommandoen og arme:c.liamandoen fiendtlige flyplasser.
Også fiendtlige  fly'som  forsøkte å tt kanoen gsp bie angrepet. Urt alle
disse operasjoner savnes bare 44 fly, eller ander 5% når er bare regner fly

fra bombekommandodn med. - Statsninister Cherchill htr henledet oppmerksom-
heten på det store organisasjensarbeide som ligger bak dette angrep, I en lykt{
ønskning til bombeflykgmmandoens leder, c.-neral Larries uttaler han: 'Jeg
gratulerer alle dare i bombekcmmandi)en soi har gjort det mmlig å gjøre dette
angrep over nin, der over 1000 bombefly og som helt etter beregningsn
tillot dere ,:r.en så kort tid son halvaanen time å konsentrere tombebe om et-
så lite område. Dette bevis på den brililske bembeknmandse voksende  Mak, gir
også et varsel om hva andre tyeke byer:hå enart på eamme nåte må gjennemgå -
den ene etter den andre :" - Som kjent atte...te sjefen for den briljske bdmbe-
flykommandoen nylig at .s.fremt Storbritt:etn'a kan sende 1000 fly over Tyskland
hver natt, viel.krigen væYe vunnet til høsten. Og den britiske  luftfaj•Lsei
ELr ArohibaLd Sinclair mAtaler: "Tyskland å nå friste en tofrontskrIg med
alle dens sorger og bedrøveligneter." - Harries cpplyste nylig at deh gjennem-
enittlig blir sluppet flonn bomi,tr av hvert britisk tombefly som engrePer
tyskland. På hakgrenn av dette kan en regne med at ble kast.pt ca,20(,0
tonn brmber i angrepet på Kln infttt. Og det blir enderstreket at ennå'deltar
ikke de amerikanske  fly i  angrepene mot Tyskland  I  Den amer'Lkanske f4gesjef
Arnold og andre sjefer for den amerikanske steb er hylig kommet til London,
og man tror at dette betyr at de amerakanske tly snard vil bli satt inn. I
angrepet på Kdln inatt deltok o.Tre dobbejt mangg bombefly som tyskerne noen
gang har satt inn i et enkelt arcsep mdt 2ngt,,,ade Angrepat er det 107. mot
Kd1nciarådet, og i tyske kommentay. blir det.karaktellsert som et HUerroran-
grep." Goering hax lovet de tysKe arbeidere n1; fienden ikke skulle få keste
bomber over tysk område, og i. september 1.40 ettatte Eitler at alle bomber
englenderne slapo over Tyskland skulle bIl gjengjeldt slik ot hvis englenderik
ne slipper 2, ja. 300 tonn bomber over Tyskiand, vil vi. kastg 239, 350 eller
400 tusen kilo bomber over 2ngland. Og om englenderne angriper våre byer, så
vil vi utslette ddres. London kemmenterer denne uttalelse fra 1 40 slik;
Det er rettferdig at tyskerne nå får føle gjengjeldelson_ Det var ingen tyske
fly i virksomhet over Storbritannia lnatt.
Rusland. Sl-get om Kharkov har bragt tyskerne et alvorlig nederlag. Et sov-
jetrussisk kommunika sent igår kveld melder at marskalk Ximoslenku har opp-
nådd sin hensikt med angrepet mat Yharkov, ngmleg å hindre at nøye planlagt
tysk angrep mot KaUkasus. Timosjenko gikk imidlexttd til ahgrbp først, og
ødela dermed tyskernes planer. 90 tusen tysk.eve er blitt 'arept eller tatt til
f=nge bare i Izium-Bardenkovo-Ttvsnittet. RusserneiT, tap var 75 t-t.sen mann.
Tyskerne tapte videre 540 tanks, 1111 kanoner og 20Ç fly«.De tilswJ.rende
russiske tall.var 300 tanks, .8,32 k^anoner og 124 fly, Et russiak særkommunike
ln.tterliggjør den tsske meldingen om at tyskerne skulie ha n2met en stor
seier ved Kharkev. uNoen få dlike seire til og den tyske arme har blødd seg-
ihjel", heter det. Kemmunikeet melder videre at på Kalinin-fronten N7 for
hoskva har russerne erobret betydningsfftlie stillinger. I nord har russiske
fly senket 4 transpertskip og 2 andre fartøyere
Libya, I 1,±loye har det ustansellg vært voldsomme kamher og slaget har nådd
sitt høydepunkt. det britiske kommunikeet idag heter det at stillingen
ikke er ugunstig, ig det ser ut til at tyskernes offensiv mdt gyp3. står i
fare for å slå fullstendig feil. Den øverst,kammandexende for.de britiske
styrker i Libya har uttalt: "Vi utkjemper nå et stort slag A  vinne det
er ikke nok. Intet mindre enn fiendens fullstendige nederlag er nok, oc et
slikt nederlag vil de allierte styrker gi det. - Tyskerne i Libya har nå
to fronter å kjempe på: Slaget om TobrUk, og slaget om de tyske forsyninger.
Det flerne Østene Igår uttalte den britiske general Alexander at før de al-
lierte styrker trekker seg ut alv Burma -uurmas oljekilder være så ødelagt
at japanerne ikke kan nyttiggjøre seg dem på ett år. - Kinwna or evakuert.


