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1n3. Sønda_31 1942 19,30. 2 krg.  liftæroversikt:
Inda av- t-WEUE -mellem kampene i Libya og Kharkov er hundrevis av kilome-ter, er der en sterk sammenheng mellem dem. Fra tysk $ynspunkt er de beggement som optakt til det store felttog mot øst, mot Kaukasus t oljekilder.Fra alliert side er kampene i begge tilfeller rene forsvarsoperasjoner.Dette kan høres merkelig, særlig da det var Timosjenko og ikke von Bocksom åpnet kampen. Men tyskerne holdt for-fjorten dager siden på å gjøresig klar til å sette i gang sin offexIstv, og russerne kom dem i forkjøpet.Det eneste virkelige formål Timosjenko hadde med sitt angrep var å tabrodden av den tyske offensiv. Hvis han fullstendig kunde få overtaket påtyskerne og gjøre kampen til en helt russisk strategisk offensivl vildeingenting være bedre. Men for øieblikket kan man ikke vente det. Det vesent-lige ved Kharkov er selvsagt at byen er en av de viktigste baser for dentyske offensiv. Deuer kasukje det aller viktigste utgangspunkt for frem-støtet mot Kaukasus. Kan russerne kaos her, vil det bringe stor for-styrrelse i alle de tyske offensive planer 2  og et slikt resultatkan rus-serne foreløbig slå sig til tåls med. De har nemlig, i motsetning til tys-=kerne, råd til, å. vente. Et nederlag vilde være et hårdt slag for russerne,men hel1er ikke mer, og de har tatt imot mange hårde slag og kan tåle dem.Men for tyskerne vilde et nederlag være en ulykke. For hver eneste UketyAe2ne kan hindres i å gå frem, vokser russernes styrke. En stillingskr:t.g ved,.X.bFkov er det samme som en russisk seier. TyskeAne blir nødt .til de mister på denne_fronten_før_de kan.gå i gang medhovedoffensiv. Tyskerne har alt å 'tace ved Kharkov nu. Det er grunnen til atslaget er vokset til en veldig kamp som vil avgjøre om det blir noe storttysk felttog i det.hele tatt i .år Og-det-er-grunnentil-attysketnetar komedien fra fotrige sommer med fanfarer og svimlende seiersmelcUnger•om innesluttede fiendlige divisjoner etco

Som jeg allerede har nevnt står kampene i Libya i den nærmeste sam-menheng med slaget ved Khawkov, 2fjor måtte Hitler sende til Libya enmengde tanks og folk til gjengjeld for dem som blev tatt til fange under denbritiske offensiv, Por å sikre sig at det meste av disse forsynInger avmennesker og materiell nådde frem til Libya 2  måtte han sende 500 fly tilSicilia  for å holde Malta i sjakk. Disse flyene hjalp  til å  forvandletyskernes knapphet på fly ved Østfronten til dnn avgjorte underlegenhetsom Luftwaffe lider under idag. En del av Hitlers fly har nu forlattSicilia 2  men de trenges i Libya 2  for der er tyskerne desidert underlegneoverfor det britiske luftvåpen.
På samme måte Som-det *ed Østfronten er russerne som har råd  til åvente og ikke tyskerne 2  er det i Libya britern-e som kan vente. Briterne vetat for hver måned øker forsyningene av materiell og fly fra Amerika ogStorbritannia. General Rommel derimot vet at var det vanskelig forrigevinter å få forsterkninger fra de overarbeidede tyske fabtikker, blirdet enda verre næste gang. Rommel må slå til 2  men Auchinleck kan vente.Det er ennu for tidlig  å  si noe om hvordan det kan gå i Libya. Men det erklart at det er like viktig for Rommel å opnå resultater her som det erfor von BOck å vinne frem i Russland. Det viktigste mål for tyskerneforeløbig er erobringerr av Tobruk, slik at offensiven mot Egypt kan be-gynne for alvor. Men tross de tyske offensiver kan de allierte se fremtideni møte med stigende tillit. Når tyskerne tenker på fremtiden 2  nå  den fore-komme dem temmelig stusslig.
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Den militæroversikt De nettopp har lest er referert etter tilleggs-programmet fra London kl. 19,45 lørdag. Vi vil også i fremtiden forsøke åbringe flere militæroversikter av major Louis .hastings, .utenrikskronikker -ved Arne Ording (som regel i tirsdagnumrene) m.m., uten  at  vi selvfølgelig.kan love noe som helst.
P. neste side vil De finne et referat av nyhetene søndag kveld. Siden vihar litt plass igjen på denne siden skal vi få rette en feil i nr. 101 fortorg
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Vestfronten. Tyskland  ffikk  inatt føle vekten  av historienstør. er-te.. bombefly-:
angree).inatt. Over ett tusen britiske bombefly har anerepet mål i'Rukrrevi~1----
og niinland; M31n var hovedmålet. Fulletend-.Lge rapporeer foreligger ennå ikke,
men ifølge foreløpige ireangreepet helt vellykket, og det ble •
gjort kolossal skade. I daggry idag merges kunne en ke-sten av Neder-
land observere brander og røksøyler fra de engrepne cmcder liøreren  ay  et
speiderfly forteller em røksøylersom gikk e'ee. meter til  værs.  Sam-
tidig angrep fly fra kystkommandoen og armekemmandeen fiendtlige flyplasser.
Også fiendtlige fly som forsøkte å te kampen ceep bie angrepet.- Fra alle
disse operasjoner savnee bare 44 fly, eller ender 5% når en bare regner_fly
fra bombekommandoen med. - Statsminister Churchill har henledet ceopmerksom-

heten på det stcre organisasjonsarbeide som liwer bak dette ngrep. I en.lYkk
ønskning til bombeflykommandoens•leder, e:enetaI 1:arries utaler'han: Teg, .
gratulerer-alle dere- i borrekomMandoen  sei  haf gjer+, det mulig å gjøre  (lette
angrep over Kdin, der over 1000 bembely og $om helt etter beregningel
tillot.dere på.en så•kort tid •som halvannen time å konsenrere bombebe em et
så lite område. Dette bevis på den bytiske.bembekemmandes voksende makt gir
også et varsel om hva andre tyske byer nå enart på samme måte må gjennemgå -
den ene etter den andre  -Som  kjent attalte ejefen for den britiske bembe-
flykommandoen nylig at sfremt Sterbriti:a•kan sende 1000 fly over Tyekland
hver.natt,-yil-krigen.væ:ee vunnet til høsten. Og den britiske luftfeeeL-
sti; ArchibaId Sinclair Uttaler: ."Tyskland å nåfriste en tofrontskrig med
alle dens .sorger.og:bedrøveli'gheter.0 - .Harries opplyste nyligat deb.gjennovesnittlig blir sluppet 2 tonn bomr av hvert britisk bombefly som angr6.1er
tysklnd.. På'bakgrunn av dette kan  en  regne med att ble.kastet ca,2060
tonn bomber i angrepet på K81n• inatt. Og det understreket at ennå deltar
ikke de.amerikanske.fly i angrepene mot Tyekland 1 Den amerikanske f4gesjef
Arno14,og andre pjefer for den amerikanske steb er nylig kommet til London,
og man tror at.dette betyr at e amerikanske flye enet vil bli satt inn. - I
angrepet inatt deltok  cere r dobbelt så leange bombefly som tyskerne noen
gang harsatt:inn  i et  enkelt weeep met e4ng.eand. Angrepe er det 107. mot
Kdlnområdet., og i.tyske kommentarer det karakteTisert eom et "Terroran-.
grep," Goering.har lovet de tyske arbeidere at fienden ikke iku1le få  kaste
bomber Over  tysk  område-, og i september 1j40 uttalte Hitler at alle bomber
englenderne slapp over Tyskland skuIle bli gjengjeldt slik at hvis englendern
ne slipper -2, ja 300 tonn bomber e over Tyskland, vil vi kaste 230, 350. eller
400 tusen kilo bomber.over Sngland.- Og om englenderne angriper-vare byer,  så,
vil vi utslette  ddrese  London kommenterer denne uttalelse, fra 1  40 slik:-
Det er-rettferdig, at tyskerne nå får føle  gjengjeldelsenG Det..var ingen tyske
fly i virksomhet oVer Storbritannia inatt... •
Rusk1andeS1,,get om Kharkov- har bragt tyskerne .et a1vOrlig nederlag — Et soy
jetrussisk komMUnike sent igår kveld melder at marskalk Timosjenko har Opp-
nådd sin hensikt med angrepet mot Kharkov,,nemlig å hindre at nøye  planlagt
tysk angrep mot Kaukasus. Timosjenko gikk imidlerid til angrep-først,  og -  •
ødela dermed typkernes-planer. 90 tusen tysk'ere  er  blitt-drept eller tatttil
fenge bare i Izium-Bardenkovo-avenittet. Russernes tap var 75 tusen mann.
Tyskerne tapte videre 540 tanks, 1111 .kanoner og 200 fly. De tilsvarende
russiake tall var 300 tanks, 832 kanoner og 124 fly. Et  russisk særkommunike
le,etterliggjør den tyske meldingen om at tyskerne skulle ha vunnet en stor
seier ved Kharkov. "Noen få slike seire til og den tyske arme har blødd  seg
ihjel", heter det. KomMunikeet melder videre at-på Kalinin-fronten NV for -
Loskva har russerne erobret betydningsftlle stillinger. I nord har russiske
fly senket 4 transpOrtskip og 2 andre.fartøyer.  e
1.412.u.  I Libya har det.ustanselig vært voldsomme kamper og siaget har nådd
sitt høydepunkt. I det britiske kommunikeet idag heter det at stillingen
ikke er ugunstig,-eg det ser ut, til at tyskernes offensiv mot Sgypt står i
fare for å slå fUllstendig feil. Den øverstkommanderende for de britiske
styrker.i Libya har uttalt: "Vi-utkjemper  nå  et stort slag. Å vinne det
er ikke nbk, Intet mindre enn fiendens fullstendige nederlag er nok, og et
slikt nederlag vil de.allierte styrker gi det- - lyskerne i Libya har nA
to fronter å kjempe på: Slaget om Tobruk, og slaget om de tyske forsyninger.
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