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Ukens militære-~edbegivenhet far  væSt  Tobruks fall. En matte

frykte dette etterat engelskmennenes_syUlfge flanke bSøt'aammen ved Bir
-Haoheims fall. , Rommel kunne da konsentrere alle sine krefter om nord-
flanken med erobring av Tobruk som hovedmål, og Tobruke fall er ingen
drepende overraskelse. Men en kunne vente at festningen ville holdt for
en lengere beleiring. Den, tyske seier måsikkert i vebentlig grad til-

- skrives general RommelS -personlige dyktighet. Og det er ingen tvil om
at de engelske panserstyrker som kjempet i omegnen av Tobruk var åe tys-
ka underlegne. I forrige verdenskrigs "siste kvar'terr soM det er blitt
kalt, stod Ludendorf-Hindenburg overfor et lignende valg som det Auschin
lek-Ritchie nå måtte trefte. Etter en serie voldsomme anerep trå, de
allIerte, brøt engelskmennene-igjennom ved Amiens. Tyakeree  kuflhc  klare
å-atebilisere en ny og kortere linje som det Var sjanse til å nolut, mtn
svartsynet grep fullstendig.Dudendorf som forlangte kapitulasjon. ved
blen enledning uttalte de" alliertea øverstkommanderende, Poene: "Manse:,
kan fremdeles komme unna, hvis han ikke bryr seg om tagasten". De tys-
-ke ledere valgte dengang å forsøke å berge bagasjen og tapte.  '.Igelsk-
mennene valgte dennegang i Libya å tape bagasjen, men å komme seg unna.
• Den reddede engelske ørkenarme har nå gått i stillinger ved åts
egyptiske grense, hvor en må vente at  aye  opperLdjoner i stort omfenge
eT forestående. Skulle det lykkes eksemaktene:helt å erobre Solbum pc
Halfaya-passet,.sr linjen atter den samme som før engelskmennenes jule-

• offensiv, ogeen lcan med en viss rett si at slaget bm igjpt er
Men.det gjenstår å se hvilke krefter Rommel disponerer over etter da

• hardeste kamper som hittil er utkjemPet i Libya. it nytt moment  denne-
gang er de tyske flystyrker epå Kreta som sikkert  vi1  bli sått:inn i fo- -
restående opperasjoner.•

-Engelskmennene har.nå offintliggjort sfne egne tap- i de to -kon-
voier som seilte fra Alexandrfa og OibrEltar til Malta, der tyskerne
Italfenerne oppgaå ha sciket en reKke kryssete og andre skip,  alik:

• 1 lett krysser, 4 drestbjere, 2 eskortefErtøy. .Dessuten gikk 30-fly
tapt.

Fremtidsperspektivene ar mangeartede i Middelhavet. Det sterke
inntrykk som Tobruks fall hEr gjort på de fleste er lett forklar'lig, -
Men militært sett åpner det seg her-muligheter for de allierte, som kan
fremskynne krigens avgjørelse, og i Elle fall spEse Eliropa for. å hlf
skueplassen for det avgjørende sleg. Den siste tids atvikling i Afrika

- vil .sansynligvis fremskynne dt elliertes planer,og lette vdlget av den
2. front. Aksemaktene har nå engasjtrt seg så sterkt 1 Afrika, at ott
_er blitt berettiget åese denne front som en hovedfront,-og an,aVlast-

:e ningsfront, og en må vente-at nye operasjoner vil bli forberedt her.
• Først og fremst faller det naturlig  a  tenke seg'et eMerikansk

angrep mot »rd-Afrika kombinert Med et engelsk framstzt fre Gibråltar
i den hensikt å felle aksemaktene i ryggen, og på den måten få deres
stillinges dernede mellom dobbelt 111.. Hvor lang tid de t.:11ierte må he
for å forberede en dlik opperasjon, er det vanskelig å'sd-noe om. Men
de vil ikke i noe tilfelle kunne basere den på overraskelsesmomentet,
og store tyeke forberedelser for å møte.et slikt Lngrep vfl bare tjent,
deres allierte, russernes sak. At engelskmenhene ikke tidligere hdr

-iverksatt denne plan, skyldes en oms Itendikhe, etter skkyndiges opidet-
_ning, som mange lett overser-:. Etter lord Faaverbrooks-møte med ruseLe
og den emerikEnske delegasjon i Moskva ifjor, gikk det eagelske krieek-
binett på hans anbefeling med på den største.forpliktelee pom Engl:nd i
denne. krig  111-  inngått. Nemlig den å levere . hele sitt lager av ferdig
mcterdell, særlig tenkh og kanoner, samt  eh  sior prosent av den fremti
dige produsksjon til-russerne. Russlend fikea således lbybrt 30.000 -
enge1ske tanks innen utløpet ev februLr måned, fbruten jagerfly ogkano-
her. 3ngelskmennenes -fdrhyninger til cne frontavsnitt i '0(stenOg Mlat.



østen kom 5 annen rekke, og de måtte fremdeles innstille seg 9k defensiv
krig i disse svsnitt, Men Churchills syn på den eqroptiske front som
den viktigste, og østfronten som den i øieblikket vikKtigste uv dissl,
har sikkert vært riktig. Det vil cgså nans motstandere i tidens fylde
måtte inbrømme. Men den store rissiko hen løp, yar nye prestisjetap og
stigende utålmodighet ovet Englands beskjedne innsats i første frOntlin-
je. Hans strrtegi har vært Jetkiig dristia i så måte, meu meget klok.
Churchills og Rooseveltå, snmtaler har sikkert dreiet seg om den fremti-
dige strategi. Churchills Store følge av fremtredende millitære viser
klart at militære tiltek har vært drøftet. Av høyere militere sakxyn.
dige savnet en bare lord Gort, som for en tid siden genla sitt-stabs-
kvarter til Me4ta: Hihn spillet en fremtreående rolle allereae unoer
forrige verdenskrig og ver engelsk øverstbefalende undar felttoget i
Frcnkrike under denne krig. Det er ikke trolig at han er plasert pa
Malto for å være tilskuer til.aksemaktenes bombetokter dit, Mien sansyn-
ligvis forberede de ovenfor antydede plcner.

,En annen plan sonasikkert er drøftet, er et alliert angrep helt i
nord, En slik nksjon har lenge vært ventet, men eelvOm den enda. ikke Er
iverksatt, er den like aktuell. Tidspunktet er også her det åpne sptrs-
mål. OverraskelSesmomentet ser de allierte også her bort fra. Dtt spil
ler mindre rolle i bew de omtrlte cksjoner, enn de svære krav disse
aksjoner vfl stifle til det fr: fti_r anstrengte tyske transportvesen og
det veldige forbruk av bensin og olje sbm vil ga med bare til transport
en. Vedlikeholdet av materiellet på disse vidt atskilte fltnxer blir
det avgjørende moment, såvel tropper som drivkraft, fly tanks, tren og
underhold til hæren. De allerede forhåndenværenUe havner, MurMansk og
Arkengelsk, vil være en gunstiå basis foM større allitxte opper:-.sjoner
med samarbeide mellom russiske, engelske og Lmerikanske tropper. Island
vill i så fall være -en utfallsport for str(nelhogg og større baknolaaan-
grep som vil skaffe tyskerne store vanskelisheter under et eventuellt
felttog lengst 5 nord. .

Disse planer er det grunn til å tro.står forran realisasjonen. skul
le de ikke bli satt ivepk i sommer, må 4et sees som uttrykk for uen rus
siske styrke, QOM eleminerer enhver faxe for tysk fremstng av beetyUning
på østfronten, og at de allierte har pleLner om direkte angrep neste vår
med opprettelse av en vestfront på kontinentet. Denn utvie,ling kan gout
tenkes, ogMlypoteeen retferdiggjøres av den kjensgjerning at aen tyske
industr5 allerede idag kjemper med store vanskeligheter, som vil stese
for hVer måned. Ved siden av selve industriforsyningen, kommer også ner
matforsyningen til. Mens Tyskland og de Okkuperte land er på en abso-
lutt minimUMsresjon, er viktige varer 'som brød (mel), kaffe, Melk,-to-
bakk og sukker fremdeles urasjojert i England. Et problem som bekleU-
ningen vokser daglig i Europa, og vU sncrt gjgre seg sterxt gjellEnde
egså frr.selve armeen, ffiens . det i Amerika os Englana for lang tid end•
er uaktuellt. Sett på denne bakgrunn, vil en aksjon neste år sikkert
bli lettere å gjennemføre, og teorien kan således ikke avfeies. ren
vi ia tror mer på de først antyde.de mulisheter, med—aksjon syd og norL
cllerede i år.

PåjZstfronten holder'Sevastopol fremdeles. Men situasjonen
og en må vente st festningen faller. Man mener at akstmaktene

nå har semlet,en styrkt på omtrent .20 divisjoner på Krim, hvOrav over
hclvparten er rumenere. Sevastopols tapre motstand hefter ;-ndre tyske
sksjoner På det sydlige avenitt, og hoVeufrsmstøtet mot KauXustes fra
Krim og Cherkow, over Rostow forsinkes, Det cr'av største betyuning.
PS andre frontavsnitt er det reiativt stille til å være denne årstia.
Det blir spennende å se neste tYske fremstøt, og hvilka emfang aet får.
Det ser forelgbig ut som om vinteress anstrengelser har tæret volasomt
på krigsmaskinens krefter. Og opperasjonene hittil hcr ikke hrtt preg
ev blitzkrig. Det betyr igjen at de er og blir helt anSerledes kost-
bare enn før. Det viser allerede angrpet på Sevastopol som kanskje tr
et av Ue blodigste som kr5gshistorien kjenner.



Frå Jug2w1avia blir det me1dt at frfskarerrgla unuer eptfiSr-J-
VT-t,T.Z1 stFainokser on har held Med seg. For kort tid siden ble det
Essi a st sj. nadde drept 473 italienere Og.saret 7Bi. Frg of-
fisielt italiensk hold blir uet ellcrj meldt at de itallegsks trsi*
h2T ds storate tapene på den jugoslaviske frost. Det er eu ±nteredsant
opilyegsgg o.s vi hører alldri ksmunisacer fra den fronten.

Fra østerike meldes at tiskerne hår nLst igand en større— _  
aksjok sts; usikre elementer, omrlig i 7ien. Grunnen er  Nantiso alt
sinkeizg'. Slike aksjoner skal  o6så setten  igang I Tvek1and he er det.

Fra e.kostievak:;:st melees det at 24 tujeksere er henrettet L Fran, cg
Brno, Lv aLsse var det 3 kvinker ng en av dem var bare :8 år. :alt sr
det att kehrettet 386 tsjekkere for attentatet ta Eeydrioh. LiksvtL tzr
vi hâpe at flere tusen andre  Er  spart ved at dette udyret tr tgta av
daser.

.Fra Tu1sn medes det at friska•trørs1 vdketr. Loderen for de iJsisi‘s
pareissue heter Kasimir Sokolinski. Dt Lar frt on rekke seiorrike
partIsa,n.sarper. Fic2t tvske jerntantto, ar sprengt i lufts med stort
makntiall for tyskerne, dessutts bensialagre, bilparker o.s.v. -
b1ir det .stldt at 1,1 milion .polsks zrbeintrm og fanger na er  tvallb;se=it
til Tyskisgd. e -eltr ende. nanqinere betalt Enn arbeiderne fra snore
hmrtatte tand. Polen er det hsrdes, utbytteue lenn i Suro'ra.

Fra Frsn-kriks meloes at -Laval har måttet innstille 1:-)03 btdrifter med
til surmsr 2i. OO rrbeinert på grunn nv råntoffmangsl, Dtt blir  melat
zt disst arttidere har fått nytt arbeie veu 'indre" benrifter, 'De d.(117-
de vel ik:%E flre.tyske?

Fr; blfr det meldt at t sktihe i det siste har tmtt .430 1eisl r
er  flt  skutt.

fidvt3tEr,ttsrdvokrt Leiv Loa-,EStrw:nyer , som blecarrostert den 28/4., er.  
nd død i tysk fangenskap. Han vil bit husktt som en uredd og rokrjg
get nordmann, Ssm en vil huske ble hans Wror direktør ROlv Lea:Skutt.sav av-Sh rnt' den 26/11-41.  ; 1

vtiv

Kirkefrontea.
Dea forbertdes store  festligheter i  forbisselso med bispeOrdinnsjo-

.

-nen . !Y, Det ,ska1 være sterwrdinusjonsmiddrgr, stivsmgt'bEkostet
tv'ast ofgentlige. Oslo-KoMmune skr1 liktledes spandere en stor midd:,
dcr nkril irert for det såkaldts kiikeråd - en  -;ky naziinnretnina_ -så sk: t
det helden  tt  "stOrt" presterøtt - av nvzs:_prester. Ög eudelig, skal  dat
s!,!.ktiett kirkeråd debutert mte sitt•første kirkerånsmnte

ncgat skjendige nfddingsdd•mnt dtn noreke kirke skal fø3gende
prejterirHdvSrke: Lothe, Kyrsuts, Sgvertsen, Zwilgmcyur, Flog-HrLne,
og 1gt. Dt første 5 er konst,  liTaiskoppsr", dth  siatE sngneprEst. Allt
NS. V d Le. iortae brdinsjontn i Va,r Frelstrs kirkt Stiller uet navm-
ren(st ..--ttsstyre se,; helt utenfor den kristnt kirkt i Norge.: PrunOtt
melltrm st:t'Sg kirke blir ved dennt ht-nd1in definntivt. Kirktn gar
dtvilncent Jgn i en tscsx wartyrtgd som i fzrste  rekxe  vil ramte dess
prester. KEmpen går fnn i en fost hvor dtt  ikkt  vt1 b11 ple,ss for

r. prt er ånd mot makt. Ifen hazismen regnmr feil nar dcu
tror tt .n.kt er det eneste som telgtr her i vtraen,

Nm rerdinasjonen" er aver skz-1 det b11 "preflcordinasjon".
jH],  forrmder "Pfspen" Frøvlsnd dtføre sin første vrnnheltige

hrnal:- skH. 6 persouur ordinEres, nemlig to teolotiss
ktnaia t nem begne er ngastster, vidert en teclogisk student sflm p.a.:.
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sin omvendPLse til nosismen sliper ekstmen, vidert eb..fl.L.e—ogæiktet
ltrer  (Arne  Rydlånd.) somet.portør Fflasday( ikke—mirdre suspekt enit. .
Bydlendj•og forh.v. sporskffter Asbjørn LJ.er,d -

Ved presteordintsjonen skol hare na.zister samt sogneprest Leisegang i
Oslo som 1.gper nåzistenes erind bedre enn noen nazist, medvirke.

"Biskop" irøyltnd skcl holdt et kursus på 10 - sier cg skriver ti times
for  de "prester" som ikke hgr sin teologiske eksamen i orSen.
i fagstyretS tid - "Fiskoppen" skt1  lda  kr. 140,- i godtgjørelse for
denne ungervisning. At han ikke sktmmer seg.

Kvier politidepartementet seg for å etterkomme Kirkeoeprtementets ordrL
em å utvise prester fra sine bosteder? De prester som fikk beskjea av
Kirkedepertementet for 3 uker siden har ikke fått noen bostedsfervisel-
sesordre endi. fro Politidepartementet.

Biskop Maroni tclte forleden i Notodden Kirke for minst 1000 tilhørere.
Samtidig vcr .det atort.N8 møte på torvet 16 tilhørEre. Resultat: Sfitx
Portforbud.

FiskercFleiseher har fått forbud frc Kirkedepartementet mot å.tåle i
Hardcngers kfrker. Det skyldes at hen hcade beremmet visitt.s i kvam i
FErdanger. Denne Lie dog holdt i mere uofflaielle fermer.

Kirke- og Undervisningsdepartementet btr i skrivelse av 12. juni d.a-
henvendt seg til londets prester mea anmodning om å  oppnevne En  deljega-
sjon med det oppcing å tre i forhandling med depertementet. Prestene
har svart at neen sådan delegasjon er det  nverken  ploss eller behov for.
De har erklært at de avectte biskopter Er ceres rette bdskopper, Derfof
er det med dem, dE syv biskopper, departementet må forhandle, hvis det
ønsker forhandling.

Følgende skriv cr sendt til Sogneprest Frøyland, Oslo.
Av alt det som i den senere tid har r;mmet vår norske kirke, er det

neppe noe Trester og menigheter i  Oslo  bispedømme har følt mere pinlig
og ufnrståelig enn ot De, sOkneprest Frøyband, "har lått Dem utnevne av
det nåværende ståtsstyre.til biskop i Oalo .Bispedømme.

Da denne Deres utnevnelse'eg liktså meldingen om Deres ordintsjon nå
har stått i avRisene, må vi gå ut fra at det virkelig er st;:tsatyrets og
Deres egen hensikt å påtvinge prester og menigheter i bispedømmet en ny
biskop på tvers av alle gjeldende kirkelige lover og orden.

Det kbn umulig være ukjendt for Dem at prester ng menigheter i bispe-
dømmet holder usvikelig fast ved sin rettelig ktlte biskop, Dr. iSivind
Berggrav, og ot Deres villighet til å gå inn i et fornols som biskop
Perggrev og rikets øvrige biskoper har måttet bryte som uforEalig med
troskapen mot Gud ng Guds menighet, ikke av Ose ktn opfattee t.naerleues

enn som svik ng fåll. Fra det nåværende stetsstyrets side er mee sette
foretctt det endelige og uoprettelige brudd med kirken. Vi ser utt som
vår plfkt nå forran Deres orainsjon å si Dem dette like ut. Vi vet at
det er alvdrlig å gjøre det, men vi vet oi:så tt det ville være Enna al—
vorligere å tie med detj og det så.meget mEre som det gung på
skjer slike overgrep på kirkens område fra dE stalige mynsigheter og sli
,ke henvendel.ser til prestesktpet og menighetene fra Kirkedepartementeta
sfimtydelfg viser at mon på denne side enten ikke kun eller vil forstå
evor dypt tdvorlig vi på vår_side opfåtter og føler gen kirøelige situ-
tsjon idag. . .

De er, sokneprest Frøyland, ikke rettelig kalt og vil ikke  blf  ret-
.telig ordinert. Derfar må De også bli en ensom Hver De kommer og
hvor  De  s.:4ker a  gjøre en biskeps store og ansvarsiulle gjerding, vil en
C;VD skvgeg.: føl Ege  Dem. Tli resenge utttlelse  of  Dem Deres uisleoP, Dr.



¥14‘4 40 Mt14$41111W1 8,44$4$$M $ $14stang $ telflinneL40 mod intervju
mec •Dez  lika  dtter Deres tatn-~e1se. Pense flr fle nA. 3,a1v-ajon'ti.",-
skumme, og det vil følge Dem.

Vi hom sendt Dem dette brev i opriktig sors. Vi han ikhe hilse Dem
,velkommen på .Deres ordinnsjonsdag. Vi ser Dem på den dagta a:et

med'oss..
Oslo, ce.1 L4. juni

Prevet er undertesnet av olle prester i Stor-Oslo  eg  prostene i bispe
dømmet, ialt 110 stykmer.

Nazipresten ble alene i kirken. Prost Megrund i Askim falt nylig tbr
rldersgrensen og måtte fraflytte stedet.

Som hans etterfølger skulde innsettes nazisten pcstor Wess. D-
han skulae•holde høymessegudetjeneste 14. juni og sette SE,; ifin atly,

var fremMøtet foruten ham selv hans kone, orgnnist, klokker og kirketja-
ner.Befolkningen holdt-seg helt borte. Slik er det dltså i gstfold
som NS selv forteller er deres sterkeste fylke,

• vVv
• •

Tyske soldnter smuglermed norsk tobokh. Folk som hade vært på Sykk'el •
sykkeltur i byens omegn sist sønndg, kunde fortelle at fiere grnger hn»_-
d.e .de blitt stonset rv tyske soldrber som solste norsk tobakk for kr.:
5,- pr, eske. Dette er et av de mdnge tegn på kt moralen Dos de tyske
soldater begynner å gli ut,

v-Vv
Foreninsen til Ski-idrettens Fremmes styre ble onsdag 24.as, arrest..rt

politi og ført til forhør. Det vas Lauritz bmith, 01 Bøh,
Gunnar Anderssen og Herald Rørneke samt sekretæren Bloch-Nonsen. Arafstd-
sjonen skjedde mellem kl. 6-7 om morgenen og de 4 styremeLlemmer-slapp
ut igjen ved 12 .tii.en men /-ntte gi sitt mresord på ikke å fortel1e
sakæn• dreTet seg  om.  Sekretær Bloch-Hansen ble beholdt  os  er nå på
Bredtvett. Eh anttr det dreier ses om nye bestemmelser av 4icrettsfeeær
Chnles iloff og åt hirdidrettsfneren'nå er ute etter skiforeningens
hytter til bruk for ain hirdidrett, som skal bli helt militær mec oppø-
velse 1 kr4sføreel, gatekompteknikk eto.

vVir
•

40 finske  offiserer i slagsmål med tyskere og legionærer. I ftrste
halvdel av juni oppholdt det seg ver, Holmeetrand ed. 40 finske_ofiiserer
sbm skulde rekreere seg. Det ble arre.ngsjert en festlig sExuen,-tomst for
dem med tyskere og en del legionærer. Under Genne ble imic,lertia finne-
ne så forbittret at de gikk på tyskerne og legionærene og bohket Lem opp
Det vanket åtsk“lig b1å øyne.

De finske offiserer er nå reist hjem til Finnldnd. De elsker  ihke
tyskerne og nrzisteme stort mere enn vi gjør. De har blnnt annet ikkd
glemt at Tysklåna truet Norge og Sverige mea krig hvis vi hjcip finnene
for  meget under Oen første krigen,

• vVv

li'ylkesmann Ednu S. Jacobsen , østfbla, har nnmecet Innneriksuepartemen-
tets helseavdeling og a gjennomføre øket anvenCelse av steriliserins i
samsvam med NS program. Fylkesmannen fremholder viere act vee eicen rv
.utvidet adgang til sterilisering bør man  ossa  i større utsrekning befli
håpløse sinnsyke fra lidelsen vea 1ivet. Det stcten spcmer vec cennt-
fremgangsmåtc bør komme (12 frsike tilgoae, særlig ung,:lommen.

vW

Av CC nettop offentligsjorte, italienske tapslister.for mni fremgkr ct
Itolioden måneb hadde flete Talne på Balkon enn på sine øvrige frOntar
tileammen. .

vVy
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klytt frn Sverie:

Frn Stockholm zonnies åt cdetnsvenske skib "Sehtc" cr senset uneer- •
-flyart6rep p HEmburg. Omtreni—såmtietig ble tre skib,- to.~nise cg et

tysx minespflAgt enfor den ren tyske JösteraiQx4W6S,..

I een siste tin er 4 evenake fiskefartøyer blitt beskutt nv tysKe fly
uneer fiske utenfor Skagerrakkysten. 3 sare“e er innulgt pa syi.ehus.

I sin leetr 1PA behnnler "Dogens 'd!yheter", •stockholm, brensel,ssituusjo
nen i Sverige oe skriver bl.a. "Eane trnnsportsvesen eg orbe'us_rz.“ i
TysklraL slitts ci trs i et utstrekning i bruk for kria,en. En kinx
visseldg klrt ibr seg ct kulleksTorten til :;verige inngar i Tysi£1nnus
krigsinCustrielle urrnrrhm, ettersom nen ',:eteler jernek$1,orten heriru,
men Set ser for ti-.eK ikke ut sem knlleksporten i annet halvar k.L1 Øic
i nøeven(i.g am nv eiskusjonen i børskretser kremgår også nnt en
regner men en pu:.!1denue minskning tv mlmeksperten ned uneer Lt;11.:_vt:1-
te mengde.

Det svenske prcuteTaJte i Strmngnms hnr veetntt en sympctier4æriug:
"Frester i StraEnis stift, srmlet til prestem.Ate, uttuler dliï v:nrintstt
sympnti for nnrs'ri prt_ster, som unaer trengsel og ytre høe pa eksem1,1:,
risk måte her vidt trofostflet'som kirXens herre vehfer nv sine tje,
nere."

v-Vv

Adskillia swasinll nv tyfus  i .Bouø. i Bcp er net inntruffet tp
av tyfus blnnot noramenn og menge blnnot tyskerne. Av oen grunn.nnr men
nå sluttet å t- Inn ntrbeidere vea det store snlegg åls Frostfillet, 80M
tidligeize tok ;-11e de hundrer ne bare kunne få tnk i. Frostlilet “river
eksport til tynlinn i stor stil.

virv

Lite kull oc, koks •til korge. I aen senere tin er ru nge sxib lostet me“
og koks ti1 Jt y-S-ke militære lågre i korge og til ne 'krigsviktige

bec:.rifter" ounket. kerges Stntsbnne-r, som uner vaniig;e fprholu ligger
med lågre Cor mere nn et årsforbrulc, har nå (medie juni) ikke ligre
for stort mer enn målnens kjøring. Tysxerne begynner nå etterhvert
å ymte nm ct mexl ikKe knn regne med vesentligc kullti1førsler til korge
kommende høst oa vinter. Det betyr nU nlle vare høyfje11sbaner thten ma
innskrelike stLrkl, niler rett og slett stense. En hv Le siste bater 30M

sank unnerveis til 1;brge er d/s "finugurlenu" tV Heugesune pa c:. b0Jj
tonn som eKsploCerte like efter avgång frn Rotternam meL en koKs1L.s.t.
Den smnk pa gront våhn men mnsteforfelie over iunnet. Mtnsieåpet

vVv

Fre London melL s offisielt nt grynsknj.oaen av luftiotogrnfier-viser nt
Over 253 fabri ygniuer ble ødeLgt nrec net store flyn.agrep pa Køln.
Sknaen på her fremkålt store tråfiKKforstyrelser.

OBS.
Avisens re:.mkcjzt, meearbeidere qg ekspe:isjon - tar mes nette en felles
ferie. Neste rr inmmer Ut L-drOng den 15. aktif2Est 1942.

Vi rosker Vår(: lcsre en riktig gnd lerie og vel møtt igjen mcc. lornytt
kruft.


