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Dagens britiske Kairokommmnike elder on betydelig kampvirksonhet i
rat av hele gNrsdagen langs den egyptisk-libyske grense. Særlig kraftige

»cr nedlon britike nebilu kolenner ec Ronmels:panseravdelincer fant sted
'hariout, V for Stcliun: og ved "Uort Capuzzo, Det 2apporteres om store

_1enske run.pt_ sg•dc,s: øst, og det til at aksetroppene
et angrgp br:t).,,ke cc amerikarske fly har uavbrutt

ro tyske t;a-lienke cg de Ilbyske havner. Jtter
angrep mcg havna a DEnchwzL ble dee iakttatt veldige røksøyler.

Ltddethaf har aillerte fly opplaNdd torpedotreff to av •ksens
fo:.s7ningL,skip son befant sec rett ut for sydpisson av Italia.

skdceno hbsenertes synke mad aktarenden første 2n eskorterende

t 1es-r)yer bla ritiet, - Sjefen for da britiske tropper
gener-1  ST-cne,  har dei_tatt i et møte i Kairo . der 1D1,a0 statsninister

laas Pa.ja var t stede. Stene uttalte etterpN at-stillingen var vanskelig,
m,:o i e.e anl1eltes favør Man hadde tiiiit til frentiden.

Tyskerne fernyer sine angrep mot Savastopol.i stadig større måle-
- mon garnisenen i byon holder frendales ut, heter det i dagens sovjet-

a,.ss1ske komalndke, Talimessico evorlegno styrke:r gakk til angrep i løpet av
og greLida pN noen steecr å bryte igjonom de ytro forsvarslinjer,

gngen stoder 1 noun smr1:,g iybde. Det raste hoftige kampor om on høyde
m.  Ld  lysiloern0 greadda å besette den, men ble kort otter kastot ut igjen.

røde flåte har fNtt stsre fe.rsterkninger, og flyplasson i Sovastopol
bcnyttes stadig. - Ved. h-L1 tyskerne angrepot mod tanks og motorisert
:nfanterl, mcn hverken _aer ellei ved noen av de øvrige frontavsnitt har der

funnet stad noen sætlit:o fJ2a,nrin.get, Deh meldeS om økendo geriljavirson-
hat bak de tyske N- ha. sNiedo 2WO tyskore nistet livet i løpet

ev do siste 1Lr Uagcr ton Lrgo ai de,to. cg b tyske toc er avsporet. - kal-
dtngen 02 at Ch .251-43p3t gjennøm den tyske ninasperring
Idnskobukta bitr b ,krogto.ca. Dch gjør stor skade pN den tyske skipsfart i

{›;tersjøen, I ait 22 tyske sktp  sordkrt  Jg 35 skadet av russerne sidon
isløsingenfl De'h .Jar ee trt't rt tyskerne nN gjør forberedalser til sende
sine størro krigsskdp ut for N gå pN jakt etter allierte handelskip. Det ar.

nN uver et Nr siden noan av dem har stukkot til sjøs (Bismarcks siste rais).
ylvanar22. Dritiska bombefly la inatt ut miner i fiendtliga farvann. Igår ble

flyplasser og jurnbaneanlegg i Nederland og Nordfrankrika angrepet..2 av
flyone saknes. 2,tter dagslysangrep utført av Boston-bembefly not Dunkerotue
og havnor i Brotacno vendte alla bonbeflyene tilbake, mon ett jagerfly saknes.

- Det er idag 2 Nr siden Brankrikos sannenbrudd. Hitler uttalto den gang
kum turen til Storbritannia, og Volkischer Deobachter spurte: "Hvor er

det ongolske flyvåpen 7"
frakc'eten nellon Sovjetrussland og Storbritannia son har gjort ot mektig inn-
tr,-kk på salle vordens frie nasjoner, inneholder solvsact ikke noen av do

klausular" son tysk presse oc kringkasting har dot travelt ned
tc2etto at den gjør. Len tyskerne or tydeligvis ille ute fordi doros siste
eåp on å tilkjenpo seg saparatfred med en makt på bakostning av de uedre
Jlierte nN er tilintetgjort. Traktaten gir uttet.ykk far do samme idaer son

..tlantorhavs-brevet og er ensbetydende med Tysklands militære noderlag.
- Undar ..:Lolotovs besøk i London nylig haddo han ocsN on santale ned De-

gaulle. Lolotov an uttrykk for det russiske folks ønske on igjen å Ela Frank-

ke innta sin plass blant 2urp)!Lasog verdans fri damekratiske nasjoner, og
o.nderstreket don rollo den fransko nasjonalkomite i Londun spilte under det
:-anske folks voksende notst nd not de nazistiske undctftrykkere.

Churchill fortsatte igår sine konforanser nad Rossevelt i Det hvito hus
tm skipsbyggincen og koordinoringen av do alliertes skipsfartsressurser.
-pkins samt adniralenc Land og King ble tatt med på rNd.


