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effindi.v i alp-sot. Den 8de britirke arme i 2gypt begynte tresis k1.10
iTt kveld en offensav med krafbg flystøtte. Samtidig bombet britille flåte-
sty:ker fiendtlige sfillinger ved Lersa lootru. De siste neldinger om»rffen-
simrcn kom i doH.,:ons kcmmuenike fro. F.25ro som sier at frrmskutte britiske av-
delinger trengSe gjsnrom de fienetlise hovedstillinger i gcå•kveld p. uange
steder. De britirke styilmr koldt de st=inger de hadda tatt tross fiendt-
lige motangrea. Kampene fc.Le.tsett,r. I d% siste 24 tiner har allierte bombe-
og jaderfly deltatt 1 kampene over elafeltet met5. etørste voldsomhet. Britiske
jager har skutt ned ett fiendtlig fly. flik slutter det britiske kommunike.
- Ilg de siste meldinger fra Lalta ;)r. ytterligere 3 tyslee naskiner skutt
ned. Derned er iolt 135 fiendtlige fly skutt ned over eiste uker.- Det
melees mu nye scire for britiske u-båvter i Middelhavet. De har helt sikkert
serket 5 italienek forsyningskip, samsynligvis sanket en eiestroyer og en

ITLaipekrysser, og eenket 5 andre forsyningskip. Tol1Lt på fiendtlige skio som
er senket i 3diidelhavet i oktober ar derned koMmet opp i 14. - Britiske fly
har I sisto dager rettet angrep mot mål i 2tter fl. i
ettermiddatc; rettet store britiske flystyrker angrep mot Wann og andre mål
i :ord-Ttalla Hcer den lengete tur de noengong har foretatt 1 dafeslys. Lan-
eastofIne måtte fly s'Je-e.e omveier, likevel var det bares3 fly som ikke ven-
dteoteebeke. Bare få timer etter at klar-signalet var gå.tt fra eirenene i
fliano bje det det igjen ret,.et dt kraftig anL,rep uot byen. 5 bombefly sakhes
LaYter nai,Lene operads:oner. Det var tredje natt på rad britiske bombi'Lj sngrep
mån Nurd-Ttalia, ro.tt til fredag ble 'Senova angrepot, natt til lørdag ble
fienova onzrepat for annen natt på rad, deseutc.1 ble Torino og Savona angrepet.
Dagangrapet mot :ilano igår var meget vellykket, og er dt nytt bovis på Lan-
esterflyenes yteavne. De holddr .stor fert og kan ta 8 tonn bouber. De har
et vingespenn på 34 n, Under angrepet i går gikk et av flyene ned i 17 m  Løyr2e.
engrepet skjedde nøyaktig en uke etter angrep-t mot fbireider-Creusot-fabrik
kene i det okkuperte  frpnkrike. Det er kommot on de nyd meldinger on skadane
v-d dctte angropet. Stålverkena i Le Orecent fikk to fulltreffere, lokono-
tivfabrikkene og turbinfabrikkene ble rammet bomber. Dessuten
msnge sndro mrå,1 jdvnet med jorden. - Pra all peraos:oner
Libdelhavet eg slagfelto i "2",ord-Afrika s-ynes 12 britiskd fly, imen flyverne
frs2 bbnbfly og 4 :1a6drfly er
I'Luceland. De siste angrep mot Stalingrsd er slått tiabake med store tep fer
ficnden.,Aaret har nå bedirdt seg noc. Lt sted -r de tyske trooper drovet ut
av en etillin de inntok i går. De riddr fran til utk-unten en fbrikk, men
or ns. droyet tilbake. •an tror det drdier deg om fa:.drikkon Røde. Okt•ber i de

bydeldr,som tyekorne allerde har ueldt at de har crobret. 15
tylk.d fle :Ckutt nad luftvernet. 1,,.rdvest for Stalingrad or tyskernc

tjj, nr ,dongrdp for å ta igjen stillingor de her tapt. Det russieke komelu-
;_*kcet ppiflyser at tyskorne har hatt 7 tu-on f-lne i dette område i det sist
D.tan har russerne drobret hundre kanoner o6 150 neewrofle tonks som ble
bong.ott som stående rtillurj. - Vdd Losdok ser det ut til at den tyeka ofd-
fer.ei-,en er ee.bet ut. eydøst for iovoressisk cr fldre tyske angrep sL1.tt til-

aHe - 5 tyske transportskip p;;. tilsammen 23 tusdn tonn er senkot i dster-
ejden ra6 :rvart,:havet.
-2,et_jorne  k:eten. Xmerdkanske flyvende fe:-tninger hsr bmdeet japnnske skip
R:deoe på ker 2ritoin. t jp,nsk nederfartøy for hydropin= p».. 17 trsen
tnit ble sannsynligvis 43eldgt. 7rndor et annet t;:kt ble :T.an jnrnsk„; flyplaer
Lae på. New Guinao angre-oet, Austrlierne er rylket viere fran mot Kokoda.

3.p.nerne hoar rettet ot lite angrep mot Port L rr7in. Ingen store skader bld
:nrettet. I det flidtre Stillehar har aoderikaske fly og fDatestridskrdftor
ongrepet japaneka baser rg 211isøyene, og sorket 2 fart;iyer.
jeT/L forstrkninger til Storbritannias flåte i Stillehavdt cr orerført slagr
skipene og Resolution, og krysseren Illystrious. De står under over-
kommsnO0 .vs admir21 Somerville. - Det ble i 'Potehington i går kvald muldt om
nye utn,r-leer i den amorikonske marinekommande i Stillehavet. Ateiral  0:\r--
;ortr dir  sjef -Fk:r de  9.1r437.11: 2sho flå.testyrker i det sydøst1ige Stillohdvet.


