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DEi VLSTEUEOP1ISTKE FRONI: Det britiske flyvåpen hanret i natt igjen
los på Tyskland med en styrke pg over et tusen boubefly. Dette tusenbombe-
flyangrepet nr. 2 ble gjort 48 timer etter angre:Jet mot Keln og var rettet
mot mål i den tyske krigsraskinindustrisentrum Ruhr og mot Essen hvor de
store kruttfabrikkene liggerc Forelopige meldingter fEsa mannskapene tyder
på at angrepet  var  neget vellykket or at det ble'gjort stor skade. Under
angrepet mot Ruhr ble fientlige flypiasser i Tyskiand, Nederland, Belgla
og Frankriks hjensokt av fly fra bonbcko=andoen, jac,crkom=doen, kyst-
komTandoen og hærens flyavdelinger. 35 britiske fly aavnes etter disse
operasjoncne, Det britiske 1uftdepertoment melder at alle de fly som del
tok I angrepeno not Keln igjen var i virksonhet, - Churchill opplyste
undeshunct 1 ag at ::ngrepet mot Ruhr ble utfort av 1,o36 fly. Tapet av
35 maskiner er forholdsvis mindre enn tapene under det store angrepet mot
Kcln lerdag natt. Og Stoteministeren sa videre: Disse to store natt-
bombesngrepcne betegner at en ny fase ned luftoffensiv not Tyskland cr
under utvikling, Ofenoiven vil vokse i styrke når det amerikanske fly-
våpen snart slutter seg sammen med oss, Tyske byer, haVner og krigspre-
duksjonssentra vil bli utsatt for enrep som i varighet, vekt og styrke
ikke har hatt sitt sidestykke i noe land, Og Churchill uttalte aL nan
ikke skulle vente at alle.ancrep mot Tyaklard skal utferes av styrker p4
over 1,000 fly, . ..ngrensmetoene konmer strdig til å bli variert, .t1t,
eatt emstendlchetene,

lo fientlige fly var over England 1 natt. De rettet et kort angrep
not en by i ont-England, hvor noen brander ble satt i gang.

Gorin har nettopp utstedt en fcrordning der det heter at alle arbeids-
fors tyskere skal tvangsinakrives i det sivile luftvern, Denne fcroidning
konner like ettc; at dEt blir kurnglort i Berlin st dimiler har overtatt
kontrollen ned hele luftvernet,

RUSSLLND: Det britiske admirelitift opplyste i rkg at ennå on stor al-
liert kenvey cr ke.:zet fran til en havn i nord-Russland, etter ba mot-
stått ustanselige anS:rep  ev  fly og undervannsbåter i 5 degn, Tynkerne
brUkte anslagavis over hundre fly, og de hadde også den fordel at det var
dagslys 24 ti'met 1 dmgnet, Mens konvoyen var tir sjes hevdet len tyske
overkomnanio fiere ganger å ha senket 1C skip. Denne påstand er sterkt
overdrevet. Den sller storsto del av konvoyen kom fram til Russland,

I ij:ussland cr det framdelen et opphold i kampenc og i det rut;siske kom-
munike heter det 5:;jen tYL dta.t ikke har vr-itt noen forandring av be-
tydninr. Tillecget tll konmunikeen sier at den russiske avdelln på Ka-
lintnfrenten gjorde et nettangrep cc bedret sin stilling oc at russiske
tropper p. sydfrenten als tilbake ct tysk motengrcp av tnnks cg artillerie
Stillincen cr framleles den at til tross for gtore anstrengolser kontrol-
lcrer Timosjorko file evergangeue ovet Donets, Tysktrnc h‘tr ikke kIntt
å drive han bort fra dc stillitrzer han vandt under franryknIngen mot Kar-
kwv, - På Krir konacntrerbr tyskerne sine luftanrep not Sebastopel.  igå
2 dage har runsiske matinefly skutt ned 16 fly der, I forrige uke tapte
tyskerne 432 fly, De russiske tap v., r 134.

DLN TYSKKONTROLLERTE Pariskringkuster sendte i c;.rkveld en advorscl
til det l'ranske folk om at britIske eg anerikanske lar4, sje og luft-
stridskrefter nuligens vil cjere invasjon iflankrike eiler Nedorland.
X•nikeren 1 Pariskrinckasteren sa at cr slik invnsjon ville bli slått
tilbakc 1nnen 8 dage, -Hans hovedargument syntes å vm,re tt det tyske
luftvåpen fra Narvik til 31arritz, son det bet, ville varz i snsnd å
kcnsentrere sine argrep i lonct av necn f4 tinor, nalv time ettert.
derne kronikken ble kring.kastet til franskmennene, sendte en tysk kroni-
ker ut en lignende erklær1nc på engelsk, Henniktcn med den var tydeligvis
å skrerma den britiske befo1kning tra dens offensive holdning,

NORGE: I uken fte 18. til 23, mai ble det holdt en rekke mrter 1 Oslo
hvor Lippestt:d og ditektor Jackbo i irktsratct for erbe,dsforr,idlinc,
overfor rrbcidsledere oy bedrdfneledere redetjc:dc for de ttske ms5ndg-
heters krnv, I f-rsts ornan krrvet c tvangsittskrivnInc av 2o-25,000
arbeiderc oc fuskLj-ins= industrien, handelen 07 hetc.1- 0 : restaurante



nærinen, F-Pa tyck side blir det franholdb nt inlustrien må kunne evgi
fjerdedelen cl-cr ninst fentedclen n‘f sinc trbeidcre o funksjonærer.
Handelen cn n,eget storrc proscne os ellere nL cannlig erbeidekraft kunne
erstattes ned kvinngli  rf. flcre stcdcr, FrE tysk side er ct spesielt på
tale å sende kvinnaig. arbeldskraft til Tysklsnd, Tvansutskrivninwen
skjer I henho3-9 til forordn4_ng ev 9- juli 1941, :,rbeidshjelp til sAJrlia•
sanfundsnoåvendig arboid, dettc ttlfale er utbyRming av tyske jcrn-
banor, knier og befestninctsanleg. J-,rbelistiden nr utvilet til 6 måneder,
men ingen er i tvil on at arbci acrn, vdi bli beboldt s::så ut over dette
hVic tyskerne trengor len, - Uten hensyn tll Norv,c har tyskernc erklært
at hvis de ikke skaffor tilstrekke15d arb c iskraft, vil jord- og skogs-
arbeiderne også bll utskrevet, Dette cies en e-Aouiri c'eter at
fororining av 27, aoril e2 utskrivniw av arbei(Iskraft til jordbruket
ko Ut, Lippootad brukes I -knne enledning spesictt av tyskerne, 02 han
ber kynisk uttnit nt nordmennenc må være forbercdt -pd nye tv:nzsutskrivnin-
rzer. Der, er Oare å adlydo, sier hen,

MIDTWTFN: I cn erklæring tll underbuset BE, statenlinietcr Chur-
ehill at Ro mels siste anrrc i Libva var forutsott av briterne, og han
ga en klar skildring av snlve slage"ts Cznni-z. Churehills orrin7 bygger
på en rapport fre den britiske overitkoiranderende gcneral 0 Kinlay. On
kvaden den 26031 sendte Rnmmel -1st tyske afrikakorps fra:.1 til arrop,
I en dancordre Drovdo Ro=1, å forklare at hans tropper måtte ,t:jennonf:Ire
et avgjerende angrep net de britiske styrker i Libna. Derfor bade han
utrustet en tallnessic everionen styrke, so-7 vor *tbet av raftI,e :_uft-
styrker, Britonse haddc inidlertV fcrutsett lEtte e=c”ct or: var norst
til å m-tc det, ;,-cr dokucenter son crebret fro,-„Irk det oy‘Lelis at
Fbmnele mål var å slå dc penserstyrker 0 rernest erebre Tobruk,
Hans plan GiLk 1 store trekk ferst ut på å erobre forsvarsourådet ved
Bir Hacein, som ble tnppert heldt av fr2aske e: lernese, å 4 son-
nenfor 3m Haecin mel afrikakorps on cny.rs tropocr, 17cr det
tredje rikk Re DCIS plrn ut på rette et kraftld enrrep not f-te,:.DrItiske
stillinRer fra Gazcie ved kysten oc sydover, epeiderflY badde
gitt fullstendige opplyenin<er oc ficnn tiLl oT len 2l . nni begynte
derfor det britiske f?vv.3pe,1 en notoffensiv med kraftig.e angrep uot,fibn-
dens framskutte flyplasser, eg; Churehill fortøtte: Natkn nalom dc,1
26, or 27. mai rykket det tyske arrikakorps fre: syd foi Bir Hnecim, Det
rykket så hurti nondover mot Acroia o 0 eså 120t de ge-le slamarkene ved
El Duda o Sidi Reze3, rou bln nådd ev neen ev fnintreppcno, De ble

snart drcvet tilbake ev britiske pfliserstrker., Det er nå kjent,
sa Churehill, nt sannte nntt forsoktc fienden å gjert iaLlgc:ng ner, sann-
synll-rvis f3r å cluttc sc- til dinc tankavolinge,2, De fientlize skip
ble imIdlertid drcvet tilSeke ev brdtLek:c flåtestyrker 1 n flye senarbeid
sied len britiske nær. Lenge for le nærnct rc- cller åcrono,
sksens pans,r- eg :.otorisertc etyrker i hz en  ocr1 len  otor-
gade, son ble brutt under len overveidesdo fiontil?c illstyrke, -5.1en ihke
for 'de heidc tilfryet ficnlen store tap, o nlver11,-.

Inens ble et anr:rep 3V italicnsge korpe mot Sir Haecinar‘tt
tilbake cv do frie frenske tropper, ned stoye t.:2,c, for fienlen, Den tredje
dcl cv fiendenc plan, se Churehill,d,v,c, rincpeno n.ot det nordlie

britiske kovedotillinger sy-1 for Gazeln, 3ått gert den-27CrE.?i,
Tcn ble stenset dcl lcttnet aV 'en forstc syafsi!wnsac VOld—
S0:17C ke-2cr fanr:t eted, fortnatte r!bure11111, ncll. - britiske penserdivi-
sjoncr oi bri:rne på lcn enc siden og, let tyrke rfrlhcorsc stottet av
det itaflenske mobile korpa, så '9cn annen, Slr-et evinser fren cni,tilbeke
over ct videtreftt ocrf‘det frd floron:2 i nord tfl. ?j ... Haocim 65 kn[lenger
syd, on fre, El utenfor Tobruk til dc britiske tincfeltcne 50
vcetover. De britiske etyrkene ge lkke fien'len neen hvtle oE de begy,rf:d
å slippe ppp mcid vannforsyninenc, råtte fienden to åpninger i våre
nincfelter, - Dc sistc acidinger viser dt fien-"en nar tnukket nocn sine
tonks o cs bety?ellg lei av sitt transflertn:terial tilLrkc Ejenneg åp-
ningene, hclt til 3c t:o vest for brifiske fro skutte stllinmor .3c.tte
er imidlertid ikke bekreftet. - Te.pcnc cv tanke cr store på bc7,:e
mcn briterne, her kontrollen over slegonrken, OT LLTt bcrge: nane tanks,
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