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MIDTØSTENt Onsdagens britiske kommunike fra Kairo melder om kamper hele
tirsdagen foran de'.britiske stillinger på grensen mellom Libya og Egypit. Det
var større troppebevegelser ved Gambuh t  halvveis mellom Tobruk og Sollum. Tid-
ligere meldinger fortalte om skuddveksel rett overfor Fort Kaputze og at tys-
kerne forbereder et alminnelig angrep på de britiske Stillinger. - Det br1t1s-
ke og Syd-Afrikanske luftvåpen har vert opptatt med å bombe tyske og italienske
transporter og har angrepet Gazala og Tmimi, - Amerikanske  4  motors bombefly
har rettet et kraftig angrep mot Benghazi havn,

I det midtre Middelhav har torpedoførende fly oppnådd flere-treff på to av
aksens middelstore forsyningsskip utenfor sydenden av det italienske fastlando
Et av ekseskipene gikk ned med akterenden først. 2n destroyer som eekorterte
skipene, ble også truffet t  og det oppsto en eksplosjon,

RUSSLAND: Tyskerre konsentrerer aeg om Sehastopol i stadig større målestokk
Onsdagens kommunike fra Moskva sier at tallmessig overiegne styrker gikk til an-
grep på festningen i 12pet av natten. Ifølge en tidligere melding til "Den Røde
Stjerney lyktes det tyskerne på noén steder å bryte gjennom de framskutte stil-
linger t  men de greide-ikke å trenge gjennom i noen smrlig dybde. -Moskvakring-
kasteren fortalte onsdag morgen at det var heftige kamper om en høyde i det
nordlige avsnitt av Sebastopolfronten. Tyskerne greide å besette denne høydent
men russerne satte i gang et leraftig motangrep og kastet dem ut igjen. -
Den røde flåte har bragt veldige forsterkninger, til tross for kraftig fientlig
bombardement, og russerne benytter fremdeles Sebastopols flyplass.

.1på  Karkowfronten  fortsetter tyskerne sin nye offensiv med en mehgde tanks og

motoriserte styrker. Moskvakommunikeet sier imidlertid at det ikke har funnet
sted noen earlige forandringer her. -

DET OFFISIELLE TYSKE TELEGRAMBYR1 forteller nå at meldingen om at russiske
undervannabåter har brutt gjennom den tyske minesperringen i Den Finske Bukt

og gjør utfall mot tyske skip i Østersjøen t  er tilfelle. Siden issmeltingen i
år hår den russiske østersjeflåte senket 22 tyske sk1p og skadet  35,  mens mari-
nens flyvåpen de siste få dager har, senket eller satt i brandio tyske sklp til

ØStersjøen„
DEN'VESTEUROFBISK2 FRONT: Britiske bombefly la i natt ut miner i fientlige

farvann. Britiske jagerfly angrep fientlige flyplasser ogjernbanemål i Neder-
land og Nord-Frankrike. Under disse angrepene ble 2 fientlige fly ødelagt.
2 brj.tiske bombefly savnes.
' 1 -dagslys tirsdag angrep britiske BestonLbombefly dokkene i Dunkerque og en
fientlig flyplass i Bretagne. 2 fientlige jagerfly ble ødelagt. Alle de bri-
tiske bombefly vendte tilbake. 1 britisk tagerfly—savnes,

MOLOTOV hadde under sitt besøk i London en konferanse med general de Gaule.
I et kommunike fra Moskva om dette møte heter det at Molotov igjen ga uttrykk
for Sovjetregjeringens ønske om å se Prankrike fritt igjen og i stand til på
ny å innta sin plass 1 Europa'og i verden som en stor demokratisk makt. Molc-
tov understreket den rolle den franske nasjonalkommite spiller i det franske
folks voksende motstand. General de Gaule ettalte sin takknemlighet overfor
Molotov for den støtte sop den franske naejnalkommite har mottatt fra Sovjet-
samveldets regjering og understreket betydningen av en allianse Mellom Russland
og Frankrike,

ROOSEV3LT OG GEURGRILL fortsatte sine konferanser i Det Rvite Rus tirsdag.
De drøftet skipslinjen og koordineringen av skipsfartresursene til de forente
nasjoner.

FOR 2 AR SIDEN sa BerlinkringkastereA: Den tyske oVerkommando har gitt or-
dre om at fientIighetene mot Frankrike skal opphøre. Krigen i vest er dermed
elutt. Kampen er nå 1 gang mot den siste fiende. 3tter sin glimrende seier
Over Frankrike står Adolf Hitlers vepnede styrker nå klar tibå vinne en seier

England, - Dette var for 2 år siden. Hitler trodde den gang neppe at han
2 år senere skulle treffe forberedelser for 1 møte en invasjon fra vest.
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- I vår var Storbritannia eu De Forente Stater aterkt opptatt av den store tye-
ke Våroffensiven i Russland, sem alle ventet på og talte om. .Mae  hadde  ventet •
at den skulle begynne i slutten av april eller første halvdel av mai, men ueehe
gikk og det kom ingen storoffensiv. Tyskernes erobring av Kertch-halvera og an-
erepene på Sebastopol var bare lokale angrep, som i hoyden kunne være ledd i inn

ledende oTerasjoner for større angrep. I Vkraina var det først TemoSjenko som
eikk til angrepe og de senere tyske angrepene-hadde oeså-her en aokal karakter.

Dette skapte en optemistisk stemning beand't de allierte og mange trakk den
sluttning at de tyske armeene i det hele var uta av stand  til  å apne en effen-
siv av samme dimensjoner som i fjor.  Iet et sikkerttå for tidlig å treffe
slike alutninger. Meget .tyder fremdeles på at tyskerne foxbereder  et  hovedan-
.grep.i Ukraina, hvis formål Skal væreeeåde å avskjære l'orbindelsen bellom een-
russeske armåen og Kaukasun oE åpne en vei for de tyske arméer til Kaukasus oz
Medtøsten. 'Det er også tegn som- tyder på at tyskerne forbereder angreptbåde
not Leningrad og mot Murmanskbanen i nord,

.Men-kan ennå ikke vite om det vil lykkes for tyskerne å sette disse planer
i verk. ,Det avheneer av styrkeforholdetmellom de tyske og russiske-armeene, eg
det er-det for tidlig å ha neen bestent nenine om.

Det vax ikke bare Stillingen på østfronten som ga gruRn til optimisme.. I ti-
den etter at japanerne hadde erobret Yederlandsk Inaia og Burnan ventet man en-
ten et-angrep pa Australia, eller et artgrep  vå  Indea, _Men japanerne bar fore-
løpie  ikke forsøkt noon av delene. Den amerikanske seier i Korellhavet forhind-
ret japanerne i å besette Port Moresby eå Ny Guinea og bedret dermed stillingen
for Australia. Rawaii er forelønig sikiet, og dermed forbindelsen meIlom Ameri-
ka og Australia.

lapanerne har ikke-rykket mok India, men har i steden satt inn nye tropper i
Kina, . Etter at de har avskårst Burmaveien, forsøker de nå å sikre seg den fel-
le kontrollen over de østeige kystdestriktene og de viktigste eernbanene.i Kena,
Japanerne har store styrker her, men dette legger ikke Ipeslag pa alle deree

• krefter. Det er ikke usannsynlag et du forbereder et angrep mot russerne i øs-
. terlid på samma tid sometyskerne gar til aksjon  pe  den russiske vestfront.

Også de første nynetene fra kanpeee i Libya.ga grunn optimisme, Det var
kjent nok-at Rommel nadde fått stote forsterknenger, men de ble stadig utsatt
for både langvarige og kortverige luftanErep.

Reisen fra Storbritannia, runde Afreka og  eil  igyet tar  3  menceer, mene det
bere tar 2-3 eage å komme over fra Syd-Italia til Benghaze eeler Tripolis. Den
26. mai ånnet general Rommel feettoget mea et lynangrep pd Tobruk. Hans tanks
angrep det sydlige punkt i de alliertes forsvarslinje, Bie Hacheim, mens en
annen avdeling-omgekk linjen i syd  e  fortsatte i retneng av Tobruk.• Flere av
disse angrepene ble slått tilbake med store tax og enkelte militære korrespon-
denter mener at et tiletrekkelig sterkt Motangrep, soffl.hadde fulgt umiddelcart
etter, ville hn ført tel on avejørende seear. Angrepene kom ikke, etter hva

Clen øverstkommanderende i Medtøsten forteller, fordi oeså de allierte tropper
var sterkt utmattet. Derimot lyktes det Ronmel å skaffe seg en stor åpning
elen britiske forsverslenje. Gjennom.denne åpningen trakk han fram nye styrker
og det lyktes han til slett å erobre Bir Racneem, son blo taepert forsvart av
de ftiefranske styrker. De allierte tropper som sto langer i nord, sto i fare
£or a ble cmgatt. Det lyktes å trekke dem tilbake, men sentidig zjorde fieneen
Rye framstst for å avelejære Tobruk, Den avgjørende kampen fandt sted leraag,
13. juni, da de allierte gikk i en felle og mistet, en stor del av  &etc  tanke
Fienden kunne nå vende sec direkte moe Tobrue, Byen hadde tedligere etstått
7-8 måneders beleirine, men den ble ne uteate for at konsenteurt aneren  oe  fale
etter bare 24 timers kamp. Kan spør hva årsaken var, men har enna ekke fatt no-
en forklaring. - De styrker som sto overfor hverandre i ørkenen hur eanhsynlig-
vis vært noenlunne jevnsterke i tall både når det gjelder menn og maskiner, ee-
semaktene har imialertie vært overlegne i ildstyrke, Under det første angreeet
ser det ut til at Rommel er blitt overrasket av da store nye amerikanske Reaes;
QOM sto.på høyde mea de store tyske Marks og Marks  e.  Mbn de allierte har
åpenbart bare hatt et beereneet antall av disse store tanks o e  hovedmassen av
deres tenks har hatt nindre ildstyrke  ou  vært lettere eansret benn ao tyske,
Dessuten har tyskerne hatt otarkere antetankskaeoner. "Ved siden av ildstyrken
er det Tarten Qg manøvredyktigheten som har vært avgjørende i ørkenkrigen. Pet
er ennå lkke mulis å avgjøre i hvelken gmad Romme,s seier skylles at de alliGrte
generaler ur blitt utmanevrert, ruir  (13t  framgår av kommeniekene et de fiere can-

-ger er blitt overrasket av fiendens tempo.

Det var eGget sterke grunner som talte for å oppgi Tobruk. Riktignok eT

den beste havn mellom Zgyet oe Trieolis, og den har hatt stor betydneng ved å
vanskeliggjøre tyskernes fersyning3r langs-kystveien. På dun annen seee hadde
tyskerne styrkat sitt flyvenen både i Sye-Italia cg på Kreta og dee velle vært

.meget vanskelig å opprettholat forsyningene tel Tobruk sjeveien.
TelbaketrukRingen har meeført at de allierte her måttat  ovpzi  sine framekuete

flybaser og deres eagere kunne ikke dekke Tobruk fra basene i egypt, hverfor det
beetee eor Rommel  e.  utsette byen for voldsomme angrevmed atupbombere. -Tobruk
er imedlertid ikke av aveeerende betydneng, og de nye•amerekanske bombeflyene
vie  sørge for at aksemakeIhe ikke fer etor t ulede av havnen. Det alvorlige cr de
store tap av menn  eg  materiell. - enna man ikke  om  Rommel vil fortsette mot
Egypt, aa varmen bler verre oE Ver0 oe forsyningelenjene lange og vahskeliger-

eUe LeYeee  ,encee. Oe leeeeeLeNDBT.


