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MIDTØSTEN: Mandagens Kairokommunik6 melder at britiske mobile styrker har
vært i kamp med fienden. I kommunikdet heter det videre at det ikke foreliggex
flere meldingur fra Tobruke Det ble kunngjort offentlig i London like etter mid-
natt sendag at fienden hadde erobret Tobruk. Den siste meldine fra Kairo går
ut  på  at en del skip forlot Tobruk lastet med forsyninger oe mannskaper for havna
ble erobret.

Britiske torpedofly eskortert av jagoxfly har angrepet en fientlig konvey
Middelhavet i nærheten av Tunis. To store lastebåter ble truffet, en av dem ble
satt i brand. Et eskorteskip ble også truffet. Det er gårsdagens flykommunike
fra Kairo som melder dotte, og det heter videre at britiske jagerfey og middels-
store bombefly.fra det Syd-Afrikanske flyvåpen sendag angrep store.samlineer av
transportbiler rundt en landinesplass, Bombefly angrep også landingsplasser ved

' Tmimi og Gazalat
Den britiska presse legger ikke skjul på at tyskerne har vunnet en ster seier

ved å innta Tobruk på så kort tid. "Times" skrivex: Tapet av mange tusen mann
Tobruk og meget utstyr er et virkelig hardt slag t  men et tapt slag er ikks  ect

eaame som et tapt felttog. Eriternes oppeave nå er å stanse fienden på den lan-
ge og vanskelige vei mot den egyptiske grense og dessuten å samle en så eter
styrke de kan for å drive aksemaktene vastover igjene Det kan gjøres og 3et
gjeres,

RUSSLAND: Sebastopels forsvarere slår tilbake bølge etter bølge av tyske an-_____ —
grepstokter. Dagens Sovjetkommunikå sier at det ikke er noen forandring t  men i
et tidligere kommunikå het det  at  tyskorno hadde drevet en kilo inn i foravaret0
nen de hedde enorme eap. Det opplyses i London at tyskerne har kastet inn ema
trent 2cadivisjoner i kampen på K±iMhalvoya. Helvparten av dem or rumenere,
anda tyskerne har rykket fram nordfra er noen festninger på nordkysten fremdeles
på russiske hender. Slaget har  ne. rast i  lå  dage. Den røde armé har allereee
amadret  5  tyske og 2 rumenske divisjoner, men tyske stupbombefly og aVtilleri
angriper fremdeles den runsiske garnisone en korrespondent for "Piavda" tele-
graferte i Eår fra SebaetoPol: Voldsomme fientlige angrep med svmre tanke feet-
satte søndagen nord og sør for Sebastopol, men alle angrepene ble slått tilbeeet
påee høyde i noreemrådet ble et'tysk infanterikompani utslettet av ruesiske
tropper i nærkamp, - En Meskvakorrespondent skrev i går. Beleiret eg blødende
holder Sebastopel fremdeles stand met flere.tyske divisjoner som krever etore
ofre.

Pe Karkowfronten har russeeme ejenerobret flere.befestede stillinger og tyeke
metangrep er.blitt slått tilbake. -

Den.rumenske statsminister antonescu-harkmoulgjort at den rumeneke armå ureeee
et års krig i Russland har tapt 152G000  mann i døde t  sårede og savnede. Milieere
sakkyndige regner med at rumenerne har tapt eoo t eee-og dette tallet orfatter sann
synligvis ikke•de sisto 14 dages kampe vod Sebestopol, hvor flere tusen rweenere
til or falt.

STOCKHOLM melder at på grunn av ruesiske undervannsbåters vellykkede opera-
ejoner i Østersjøen t  er skipsfarten ataneett Tyske minefelter og forsvawnfeJ-
ter sør for inngangen til finskebukta ble-forsert av de angripende farteyer.

For et år siden i  går  angrep Hitler SevjetsamVeldet. Til Meskva kom det
• budskaper fra helo verden som hylder eovjetfolkene for deres strålende kame  e
ect første krigsår. I et budskap til Stalin aier Churchill: Xampferbundet ael-
lan vere to land og våre andes allierte sea  nå er  blitt støttet av De Forente
Staters veldige hjelpekilder vil få våre fiender til å bryte sammen. Churchill
understreket det britiuke folks beundring for Sovjetsamveldete innsats det fere
lepne er og sa at disse resultatene villo bli overgått i de kommende manedert
Og dere kan lite på at  ve  skal hjelpe dere med alle midler som står til vår re-
dighet t  øn  Churchill.

"Tines" akriver i anlednine årsdagen for Hitlers overfall på Russland: Dea
22. juni  1941  underskrev Hitler sin dødsdom t  men denne dagen har ikke bare rud-
det seiren. Den vil innebære håp og forsikring om at seiren ikke vil ende i
temhet og tilintetejerelse.. Dat ferste arbeid sem ligger foran oss på denne
årsdagen siden 22 juni 1941, er å utbygge på den nest effektive rxIte det gode



samarbeid mellon Storbritannia og Russland som allerede er-ekapt 'med tanke på
å  vinno  krigen,Den neste oppgave, som kanskje er like viktig, er å arbeide for
at'dette samhold Yil legge grunnen for etfelles ideal for framskritt og velford,

VMFUROKISIC 113.0a-T: 4 tyske fly ble ødelagt over Vest-2uropa i går
natt, 2 over tyskernes egna flybaser  ou  2 andre under et bombetokt-mot den  en-
gelkske  kyst.  T:andagens  flykommunik2, opalysera Britiske bombefly la natt til
mandag ut miner i fientlie farvann. Fly fra jagerkommandoen ahcrep flyplasser
og jernbaner i Frankrike og Nederland. De ødela 2 fientlice fly, mens de selv
mistet et bombefly, -1 dasedys søndau angrep Boston-bombefly f're det britisko
.flyvåpen dokker og byaninger i Dunkergue-området og hadde selv ingen tapg mon
et av de eskorterende fly cavnes.

Den britiske luftminister Sir Anchibald Sinclair erklw.rte mandag at det er
meget mulie at Tyskland snart anarepet av  2-3,000  bombefly samtidig.
Det britiske luftvåpen, sa-han, baner veien for invasjon av fientlig område.
Ingen tinE vil avholde oss fra å utslette fientlige ubåtverfter, tankfabrikker
eller diseltotorfabrikker og krigsindustri. •

TRESIDENT ROOSK:V2LTS sekreter, Mr. Steven fortalte pressen i Washing-
ton i går at konferanser mellom presideht noosevelt  og  Churchill•fortsetter dac
Oc natt. Sarly antydet at britiske  oc  ameriaranske atabsoffiSerer semtidig ha,ta
konferanser. Telogranmet frallashington opplyser.at samtalene tireier  seg  om .11"
finne en øverstkommanderende for den nye fronten som de allierte vil åpne i
Vest-auropa. .

D.£2._2J.3Baa  På De Aleutiske øyenn har amorikanske bombefly oppnådd
treff pren japan;IC krysser  ou  Senket et. trensportskip i Kiskehavna. Japanerne
her besatt øya Kiska.

I Burma skadet allierte bombefly fly og leyeninger Tå Akiabflyplaes. - I Kina
fort•etter de voldsomme . kampene i'kystprovinsenehantuned

I Nederlandsk Ostindia driyer nederlandske eeriljaskarer en undergrunnskrig
mot japanerne. I ot sarskilt kammunikd, utstedet av myndiehstone for Nederlansk
Ostindia mandag, heter det at en•høyere nederlandsk armåttffisersom er leder
for geriljatroppene, her vært på ot hemmelig besok  a  AuStralia og etterpå vendt
tilbake til sin post.

JA=FLYGERE AV HERFNE: FLYVAPEN deltok for leden i operasjoner over.fientlic
område og kom i kamp med tyske flystyrker. -Herunder skjøt  de  norske flygere nea
5 tyske jagere  ou  skadet 4 andre. Under Samme sperasjon ble . et mindre tysk ma-
rinefartøy satt i brand og et annet fOrlatt i synkende tilstand. DessYerre
mistet de norske 2 av sine flygere under disse operasjoner.
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LOKALT: Den ene av A:JaahBOSBjJKS eiord, dr. Hans Huitfeldt, som har sittet
pa  Gini  i 5 måneder, er slupaat ut. -På Grini sitter'fremdeles redaksjonssekre-
tmr Henrik Huitfeldt og disponent Hans Riddervold, Redaktør Haakon .øverlard
som i vår ble arrestert av tyskerno, men senere er løslatt, er avsatt og har
flyttet til sin eiendom i Csterdalen. Fazistene misbruker imidlertid annå øver-
lands navn som ansvarlie rodaktør ved siden av U.andsjø. ble anbrakt
son redaktør, da redaktor Johs. Fesse i fjor høst ble avsatt og arrestert. :Jn-
sjø er bare et redskap, uten standpunkt oa uten vilje. Makten ligeer. hos Simon

. Kright Plood, som er det tyske SicherheitsJolizeis reprosentant:a avisen-og som
skriver alle lederne, Foruten Flood og :aanjo har Aftenhosten følgende nazister
journalist Donry Smith,  djournalista ASbjørn-Sateren,  djournalist N  Helene Frot-
heim, -journalist" Randi Dahl, soortsmedarbeidtrne Thomas Ustarenc og Juel-
Bache, kunstanmelderne Fina Halvorsen, Arne von Ja-pekum-Sem, Kristian Eaug,  L.
Boeck,  oc  arkivassistent Harry Jensen. .Av disse var bare Jasjø, Ralvorsen og
Jensen ansatt i avisen da Lft@npostan ble overtatt av nazistene i september
fjor,

vvv V vvv .
I brev fra Borees Treforndlingsforbund til Forges Bibelselskap av 27.mai med-

deles, at ifølge Reehskommissars ordre av 19. mai  1942  er Bibelselskapets til-
latelse til å kjøpe papir til trykning av bibler inndratt. Slik praktiseres na-
zistenes store ord on at 'dcristendommons grunaverdier skal vernes."
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