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MIDTØSTEN: Tirsdagees_lx 4tiske kereoeike fra Litexe.-zmeld.er at de britiske
mdbile styrker var aktive i Libya mandag i den-eydlige del av Tri-Caputzo.
Fiendens aktivitet ved frontlinjen i løpet av dagen var ubetydelig. Det er
et foreløpig opphold i kampene i Libya, men det er lite sannsynlig at det vil
vare lenge. - Mobile britiske styrker har hatt små kamper med tyske pansertrop
per rundt Sidi Azib, 16 km. fra den egyptiske grense. .Flyplassen der er på
fiendens hender. Den 8. britiske arme er i sin stilling i ørkenen ovenfor So1 .
lump der det er sanneynlig at det neste slag vil bli utkjempet. De mobile bri-
tiske patruljer oPererer et godt stykke inn  i  Libya.

Lufkommunikået fra Kairo igår melder at allierte fly hele mandag og søndag
natt angrep fienden i Libya. De bombet flyplasser  og  forsyningskolonner og
rettet dessuten kraftige bombeangrep mot Bengazi og andre baser bak fiendens
linjerf Dem amerikansks hars Liberator-fly samarbeidet med britiske bombefly
da Bengazi ble angrepet søndag natt.

I en erklwring i Underhuset i ettermiddag skildret Attlee luft-og sjøslaget
om tolconvoyer til Malta nylig. Den ene fra Gibraltar og den andre fra Alexan-
dria. Attlee oppga begge parters tap i disse slagene i Middelhavet. Briternes
tap var:  1 lett krysser, 4 destroyere og 2 eskorteskip som ble senket og  30  fly
som ble skutt ned. Fiendens tap var  så  vidt man vet: et slagakip som ble tor-
pedert, en 8" krysser f  2 destroyere og en undervannsbåt senket og minst  65  fly
som ble ødelagt.

RUSSLAND: Kampene har blusset opp igjen på Karkowfronten. Moskvakommunikeet
øier at sovjettroppene mandag kjempet mot angripende tyske styrker i dette av-
enittet. En melding fra Kubichef i dag sier at russiske tropper gjorde motan-
grep i et avsnitt på Karkowfronten. De drev tyskerne tilbake over en elv og
gjenerobret en rekke landsbyer på den vestre bredd. Etter  14  dages kamper i
dette område har tyskerne ikke hett eeen framgang i det hele tatt,

"Den Røde Stjerne" meldte tirsdag at Sebastopols forsvarere har lukket den
åpning som tyskerne brøt i byens nordlige forsvarsverker for to dage siden.
Moskvakringkasteren meldte tirsdag at ressiske krigsskip har landet forsterk-
ninger av soldater ogforsyniger. Fm del av sivilbefolkningen er evakuert.
Uten hensyn til de voldsomme tap kaster tyskerne fremdeles inn mengder av sol-
dater og utstyr. Mandag gjorde tyskerne 5 forsøk på å storme en høyde syd for
byen, Alle angrep ble slått tilbake, Tirsdag angrep hundrevis av tyske stup-
bombefly kystforsvaret, men Sebastopol holder fremdeles ut. På offisielt rus-
øisk hold anslår man de samlede tyske tap bare av falne til mil,i et års
krig på østfronten. Tallet av sårede og savnede er sannsynligvis det dobbelte
Den samme kilde oppgir de samlede russiske tap av falne, sårede og savnede til
mil.
DEN VESTEUROPEISKE FRONT: En stor styrke britiske bombefly angrep i natt

Emnden, for 3. gang på  4  døgn, Angrepet var konsentrert og varte mindre enn
en time. Flyplasser og andre mål i Nederland og Nord-Frankrike ble også an.re-
pet. 6 britiske bombefly savnes etter alle disse operasjonene.
Britiske flåtepatruljer har vart i virksomhet mot tyske akip i kanalen. Under

•n rekke trefninger som foregikk 3 netter på rad ble et stort forsyningeskip
- torpedert og en patruljebåt truffet og satti brand De tyske E-båter som eskoe-
terte skipene ble spredt og flere av dem ble skadet av kanonild. Et britisk
kystfartey gikk tapt,

Det Fjerne Østen: Amerikanske undervannsbåter har nylig gjort flere kup uten
for den kinesiske kyst. Baro  3  av 7 japanske skip som nylig gikk fra HongKong
til Shanghai kom fram, resten ble senket.

Kinesiske motangrop i Sydøst-Kina hindrer japanernes forsøk på  å  oppnå kon-
troll over jernbanenottet  .:Cempene i do østlige provinser Chekiang og Kiangsa
har vært voldsomme.

EN FELLESERKI221.NG fra president Roosevelt og Churehill som ble sendt utlirc-
clag morgen sier at da viktigste emner for deres dreftinger siden fredag var: å
sende de allierte krigsstyrker mot fienden sna7ost mulig. Treffe alle forholde-
regler for å utvide og opprettholde den allierte krigsførsel. Erklæringen cep-
1yser også at man ikke bare planla an storstilet alliert offensiv strategi f  nen
også de praktiske sider ved dees utførlse.
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For noen dage siden behand1et en sj_emilitær-medarbeider forholdet mellom luft-
våpenet og marinen og vinte hvordan brek av fly over havet har revolusjonert,
krigen 'til sjeks,,selv om seive prinsipae omfor sjølcrig er blitt rokket,
Den gang hadde va emnå ikke nou større kjenekap  til  da to amerikanske seire
fra luften nmr Ny Guinea den førsta trefhingen fant sted lo, mars, og dep an-
nen er kjent scm slaget i Korallhavet, men senore er manga enkeltheter blitt
kjent, og seiren vad gid.wayeyane er kommet tal2 alle disee tre tilfellene
er det iøynefallande at aanam•rne becikk en fundamontal strategisk feil. De .
forsokta hver gang å få  a  stand en 1FrIdgang fra en rekke transportskip med for-
syningsfartøyer, man du forsonte først a smkre sec herredømmet til sjøs og
luften, Felgen var at de i alle disse tilfellene ble amu,vepet og splittet av
en kombinert styrko av amerikanske fly fra landbaser o6 fra hangarskip. Dlsse
mistak skyltea en -fedlaktig tilpassning av de erfaringar som de store europe-
iske flåter har hatt i sin sjestrategl o som like megot gjelder for fly over
havet, Amerikanerna com bygger sin strat

g
egi på briticke erfaringer i sjokrigen .

hadde tilpasset dence stratugi etter de rye ,forhold mod flyvåpenet, og vant,
Det . som gjelder i Stillehatøt gjelder ogsa i andre daler av vardenshavet, i
Atlantcren, i Nordsjøen og i Middelhavet, ••

Som bekjent understroket dan tyske propaeanda i fjor sterkt to ting. Fo±
det forste at amerikanerne ville komme for sent til å hjelpe England i denne
krigen, og for det annot at hele Amerikas vepnede stytke ville .få mer- enn nok
å gjøre mad å holde Jacan stangen i Stillekavet, Men hva skjedde? - Amerika-
nerne er ikko bare kommet til if,nmana før man ventot dem, men de er også kommet
et godt stykke ad vei med å frd vei-den fra Japans truslor. Idag er amerikanske
krigsskip i bridakd farvann amozikanske styrker står på Island, i på
Goyaon og Midtesten., ba- de sdste dagena har  vd  hørt at amerikansko bombefl
har drevet en dtalicrek flåte bort fra Afriklkysten og tilbake til Korfus,
amerikansk kammavdoling er kohnlet til farvann for a delta i den'britia-
ke hjeflmeflåtas blokade av Tyskland, ajefon es on amerikaner som gjorde seg
smrlag sturkt bedemket under fcrrige verJesskrag, oo Kong Geoeg avIa nylig et
besøk ombord i det cmorikansko flaggskan isspiserts kanosk;årnenu. Kongen
var sam loytnant ilåten, med ee sfak kancntåra på. alagskipet "Collingwood u-
nder Jyllandslaget.

Dot cr av ineerasse d råvise• hvomddn tysk erci2aganda, 'ao-direkte avslø;er
den tysko strategas thilregainger. ta admirdi tutsow i fjor sommer drev  pa  med

fortello t‘skerno at amcrakarrn vi.J7. emme for sent og at japanerne valle
gi dcm sa mya å bestillc at amorikanurnp ikho kunne komma til 2uropa, så trodde
sakkert bådu han oc dan;:yske overke,amahfo hva de selv  sh,  Den tyske propagan-
das maslykte forsøk  PLI  a forutas utviklincen i at tilfolle som dette, er maget
mer betydningsful1:1; enn de nnlige froser fra aøbbeis prcpagmndadepartement.

De raske og nlannessige amerikanake idoposisjoner i ds fdrskjellige verdens-
delor er at nedårlag fou aksens ctrateai pa snmme måte som kampan om England
var det, for den gang Morsdkrot aon tyckeprc-rpaganda at t.ngland holdt pa a fal-
le samken, Dbt-saste neduriag  lok  dea ithmaeaska flåte a kiddelhavet, da de
ble drevet vekk av bliio, aerdicanske "LiCerate-Combefly" frn  landbaser, henle-
der opmerkeomkatul, cden viktige kjenns,mjerning at bratase krigsskip, til
•tross icr ttske eg italienske fly med baser på land, par kunne t  sakro forsynin-
ger til Marta og har ktumet angrire dun italdonakc zlatoa nelt inne i Tarantos
havn, Den italienske flåten beste av ikke manire enn 2 slagskip av Kalur-klas-
sen, 2 tunge kryssoro av Trente-klassen, hvorav en ble sunket, og 1 annen krys-
ser om  10 destroyere, hveray minst 2 ble senket. - ten italianske'flåten' gior-
de inien god figur ved denne ansodning. Don britiske middelhavsflåte har ofte
treng, inn å italienske kystfouvann, til tross for at den ikke rår over nden
stotte av fly med baser i  land,  Men don britisko flåte benytter hangarskap,'
..som amerikanerne rå bygror fr*  rU. ton av. tallegc til da 11 hangarskip de
allerede har. Enten nan. =ler tt fly me# landeascr eilor flytendo basor er
best, eller om man mener at destrovorp, hvd,S nnn har nange av dem, ar mer ver-
difuåle onn slagskit, kan ar:tkomne  at  på ett, for Storbritannia og Amerika
har begge dolo, -Unåervannsbåter ogaa. taagme disse flatene er sammensatt på-
en vell avbalansert mate, Det er akko t1lf$110 med de tyske og italienske flå-
teg og heller ikke ned den 'hpansko, otter de s]s‘e nederlagene, Storbritan-
nia og Arnerika er forboredt uca atore tap som pris fcr sedren, for de kan all-
tid erstatte tapeno, hva aksens flåter ifke kan, Dot foregår svært lite nybyg-
ging i Tyskland og Italia. Du mangler baae'Eclk, materdaler og transportmad-
ler, og de jacansko dokkene er felle av fartoyor'som repareres. Alle hav fly-
ter sammen o& Våre forskjellage faendor boaynner å fole dot, .
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