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flIDTØSTEIT: Den 8de britiske arme har begynt et angrep i El Alamein-
området, og tvunget fienden til d evakuere et høydedrag. De alliertes virksom-
het i luften  h ar vart storre enn i noe tidligere felttog.

I et kommunike utsendt fra Kairo søndae, heter det: Våre landstridskrefter
og luftstyrker fortsatte å angriee fienden igdr i El Alamein-området. De
fientlige panserstyr::)r ble tvunget til d trekke seg tilbake fre»et høydedrag
syd for El Alamein etter at flere fientlige tenks var litt satt ut av virksom-
het. Vårt flyvdpen satte fremdeles hele sin styrke inn mot fienden og flyplasser
El Daba-området ble bombdet. Jagerfly skjøt ned 5 Me-109, 3 Junkers-87 stup-
bombere og en Macchi-maskin 202. Igår kveld angrep våre store og middelsstore
bombefly motorkjøretøyer pd veien i narhaten av 21 Daba og mål i Benghazi.
Under fiontlige angrep i går kveld over Suez-kanalorerådet  oe  Alexandria skjøt
vere jegerf1y ned 5 fientlige bombefly.
" Tidlieere naldinger skildrer hvordan sydafrikanske forer av Hurricane-fly
oppnådde en stor seir over tyske stupbombefly. De ancrep en formasjon på 15
Stuk-s og etter noen få øyeblikk var 13 av dem skutt ned og nok ett drog bort
skadet stand. Da sydafrikanske flyvere kom alle velberget tilbake.

Dele støtte den 9de arme får av luftvåpenet, er større enn noensinne før, og
jaeerrly og benbefly Ejør anGree hele dmenet rundt. Statsminister Churchill har
sendt dette telegrammot til luftmarskalhen i Midtøsten: Vi hører alle med be-
ecistrileg om det britiske flyvåpens glimrende bedrifter i slaget sem nu raser i
Egypt. Fra alle hold kommer dot meldinger om den viktigo rolle som dets officerer
og mcnnskaper sniller i slaget om Kildalen. Det er slaget om Storbritannia om
igjen over et annet aand.

RUSSLAND: På Kursk-Karkow-froeten har tysherne gjort noen fremgang.
Det russiske kommunikLJet k1.12 lørdac melder: reftige kampor fortsatter i
Kursk-, Volsjansk-avsnittene. Ingen forandringor har skjedd i de andre kamp-
områder.

Videre moldes det at det er konmet til kamper i Kalinin-durddet.
- - Det første sjokk av den store tyske offensiven nellom Kursh og Karkow ar •
blitt absorbert av det russiske forsvarssystem som er konstruert i dybden. På
russernes høyre flanke omrking Kursk er det lykkos tyskerne å Gjøre noen framgang
med store tap for lom selv, noldte russerne tidlig søndag.

I Bielgorod-området rakk  r n eee rne SeL; tilbake til nye stillineer for å unngå
bli tatt i en felle.

På andre avsnitt av fronten er russerne eLtt over til motangrep støttet av
tanhe og artilleri.

En av da tyske avdelinger som har lidt store tap er den 538 infateridivisjon-
2n tyok krigsfange fra eenele divisjonen fortalte at han i all hast var blitt brakt
til fronten fra øst-Prousson og at har deltok i kamee,ne like etter ankomsten•
Alleeede forsto deg mistot divisjonen nere enn 1.000 mann.

Tyske tap  e  tanhs har  oese  vart store. 2n russisk fronteelding forteller3
hvordan 119 tyshe tanks ble eeelaet i ct 7.‘tiners slag ved et forsøk på å komme
ever på den andre siden ee  elv.  I en ennen trefnimg ble 170 tyske tanks øde-
lagt.

Goneralfeldmarschall v. Mansteins wrnewelsbabsehef, eeneral Schulz, innrømmer
at man hadde ventet at SebeeLoeo1 shulle falle ifjor høst.

Tilfors1ene av verer til rurnansk see tyskerne har pestett å ha edolagt,, er
nu tro ganger så stor sent i januer i •r.

For et år siden idag hadde tyskernec offonsiv mot Busslend vawt i to uker.
Langs hele fronten hadde de teshe hJrsteeher geert hurtie freeganee.Her er noen
av de tyske påstander sou bIe rremsatt de: De hersker et utrolig kaos blant de
ruesishe styrker. De russishe heeesterkere motstand er nu definitivt brutt, 2n
avejorelse cv vereenshistorise M.eydnine er blitt openådd. Det russiske tilbake-
eee scs nu  e  ha gått over til ee noLehule fluht ueen mål,
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