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• MIDTØSTEN: I tirsdagens britiske Kairo-kommunike heter det:
"Det kom til slag mellom våre styrker og store styrker av fientlige tanks og

mekaniserte tropper vast for Fuka på søndag Fuka ligger på kysten 70 km øst for
Merse Matruh. Fienden brakk seg tilbake, men trengte seg igjen frem igår og det

elag,i det samme området. Igår foregikk glet også kraftige-kamper  i  om-
råget  sY4  fOr Marsh Matruh, der kolonner fra en britisk mekanisert styrke var i

• livlig virksoMhet iNatt melIom lOrdag og søndag vant ny-zeaIandske tropper-i en
kamp  mot  fientlige panserstyrker og infanteri. En rekka fientlige tanks ble øde-
lagt og.fienden led store tap i et bajonettangrep."

Generel:Auchinleck, den bwitiske øverstkommanderende i Midtøsten, har person-
lig evertatt kommangoen-over-den 8de arme etter general Ritchie. Churchill som
fortalte genne nyhetan i det britiske underhus tirsdaggse Hat regjeringeh Var
enig i de skritt som var tatt av general Auchinleck.

• . ,Det hritiske flyvåpen holder pppe ustanselige angrep mot fiendens forsynings-
linjer, og dette er det.vanskeligsto problem fienden møter når han vil utvide
fronten.

RUSSLAND: net russiske kommunikeet utsendt ved middagstid tirsdag, meldte
om voldan-mMe kam er på Kursk- og Sebastopol-frontene. Det er meldt officielt gt
omkring Kurek, bmtrent20.0 km nord for Karkog, har den rede har drevat tilbake
kraftige tyske tankangrep. Russgske fly er i virksomhet og har ødelagt 60 tyske
tanks og 180 lastevogner 25 tyske fly er blitt skutt ned i 1-uftslag.

Sebastopols forevarere har_grovet ennu et tysk angrep tilbake.
"Timeskorresi3ondent i Stockholm skaiver bl.a.: Tyskerne har ikke råd til å la

stort mere tid gå hen. I øyeblikiget har ikke tyskerne på noe sted:nådd så langt
frem,som ifjor høst, unntagen på Kertsj-hålvøya hvor fronten er nøyaktig hvor den
var,i november ifjor.

Moskva-kringkastaten meldte tirsdag morgen om en ny avtale mellom Storbtitannia
og Russlang, hVoretter Storbritannia skal øke sine leveranser av xustningsmaterie11

• til Russland.

DEN VESTEUR=IS.KE FROTJT: En st,or styrke britiske bombefly angrep Bremen
natt tiLtirsdag  2.-gor 3-die gang,p'å 5 natter. Bremen  er  Tysklands neststørste havne-
by og der ligger store Verfter for bygging av ubåter. Der ble gjort.ennu mere
ekade på byen etter de voldsomne ødeleggelser som bie gjort torsdag da byen ble
angrepet av 1000 bombefly og under det 2net angrep lørdag natt.
- Britene foretok også flere angrep mot iyske flyplauser i okkuperte land. De

angrep jernbanelinjer i dat okkuperte Frankrike og tysk ficipsfart utenfor den
franske. kyst. En E-båt ble senket.

9 britiske fly savnes.
Noen få tyake fly kom over Storbritannia natt til tirsdag og slapp bomber

det østlige Midlands.
London benekter man bestant at der er noe i de rykter som  går  i Berlin om at

det er en stilltiende avtale om at London og Berlin ikke skal bokbes. Det er på-
pekt at de korte juninetter ikko egner seg for langdistansebombetokter, men Berlin
er freMdeles  på  listen.

DET  UJWITE  ØSTEN: Do Forente Staters'angrep på Wake-øya i det migtre
• Stillehav, som:det. kom melding om mandag kveld, ble utført av boMbefly fra den

amerikanske hgg& som fdløy ovor 5.000 km frem og tilbake til sin basis.
• De meldte da de kom tilba3ge at militmre mål på øya var tilføyet on lammende

ødeleggolse.
Alle de amerikanske fly vendta velberget hjem igjon.
I Washington blir det moldt at ja-)anerne har jevnet med jorden den neststørste

by på Filippinene, Cebu som har at innbyggerantall  På  177.000. Japanerne skal ha
tatt dette skritt for å straffe befolkningen for dens fortsatte motstand.
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LOKALT: Sist søndag ble denne erklæringen lest fra alle landets prekestoler

Idag, søndag den 28, juni, blir efter det nuværende statsstyres beslutning

prestene Frøyland og Zwilgmeyer ordinert til biskopper.

Denne handling er av så alvorlig og inngripende art at Norges prester idag

kjenner sig forpliktet  a  sin samvittighet til å nedlegge den skarpeste protest.

De som idag ordineres til biskopper er ikke rettelig kallet til dette embede,

men tvert om er de utnevnt stikk i"Strid med krikens lov og orden. Og da de

ordineres av en prostå er deres ordinasjon ulovligå idet den er i strid med

alterboken. Denne handling er sarlig skjebnesvanger fordi man ikke bare har

avsatt våre rette biskopperå men nu også vilHpåtvinge bispedømmene disse Ulovlige

innsatt'e og ulovlig ordinerte menn.

Når vi har bestemt oss til å ta denne sak frem»på landets prekestoler ldag,

er det fordi kirken er efi enhetå og når et lem liderå så lider-d6 alle. Og vi

forstår at dei som idag vederfares Oslo og Agder bispedmmme er bare begynnelsen.

»Turen kommer snart til de andre bistedømmer.

Bispeordinasjonen var berammet til ayholdelse i Vår Frelsers Kirke. Menig-

'heterådet,'prestene og-funksjonarene ved denne ktrke sendte i den anledning

-kirkedepartementet en skrivelseå hvori. man meddelåe at manikke kunde stille

kirken til.rådighet for ordinasjonenå.og at kirken derfor den søndag vilde bli

stengt.
'Som alle  vil  forståer kirken nu ute i hårdt.værå Men vi takker for at

kirkens herre er den almektige Gud som styrer alt ± himmel og på jord. Vi

oppfordrer troende  stil å  gå  i forbønn for vår stridende kirke.

I tilslutning til ovenstående.gjengir vi følgende brev som av prestene

og menighetene  i Oslo  bispedomme er. sendt'sokneprest Lars Yrøyland:
Av alt det som den senere tid'har rammet vår tlorske Kirkeå er det neppe noå

'prestet og menigheteri Oslo'bispedømme har følt Mere pinlig Og uforståelig enn

at De, Sokneprest Frøylandå har latt.Dem utnevne av det nåverende statsstyre

til biskop d Oelp bispedømme.

Da denne Deres utneynelse og likejsdes maddelelsen om Deres ordinasjon nå

er kunngjort s i avieeneå må vi gå ut fra' at det virkelig er Statsstyrets og Deres

egen hensikt'å påtvinge prester  Og  menigheter i bispedømmet en ny biskop p%

tvers aV all gjeldende •rikelig lov  Og erden,

'Det kan umulig vare ukjent for Dem at prester og menigheter i bispedømmet

holder usvikelig fast ved ain rettelig kalte biskop, dr. Eivind Berggrav, og at

-Deres villighet til å gå,inn i et forhold som biskop Berggrav og rikete øvrige

biskopper har måttet bryte som uforenlig med troskapen mot Gud og Guds menighet,

ikke av oss kan oppfattep annerledes enn som svikt og fall Fra det nårværende

statsstyrets side er med dette foretatt det endelige og uopprettelige brudd:med

Vi set det eom vår plikt nå foran Deres ordinasjon å si Dem dette like

ut. Vi vet at det er.alvorlig å gjøre detå men vi vet også at det ville være ennå

alvorligere å tie med det, - og det så meget mere som det gang på gang skjer slike

overgrep på Kirkens område fra de statlige myndigheters side og slike henvendelser

til presteskapet qg menighetene fra-Kirkedepartementets side som tydelig viser at

man på denne Side enten ikke kan eller vil forstå hvor dypt alvorlig vi på vår

side oppfatter og føler den kirkelige situasjon idag.

De er, sokneprept Frøyland, ikke'rettelig kålt og vil ikke bli rettelig

ordinert. De±for må be også bli en ensom mann. Hvor De kommer og hvor te søker å

gjøre en biskops  atore hnsvarsfulle gjerning,vil en dyp skygge følge Dem. En

rosende uttalelse oM Dem av Deres biskop, dr. Berggrav, var gjengitt i avisene i

forbindelse med et ihtervju med Dem like etter Deres utnevnelse. Denne ros har De

nu selv gjort til skaMme, og det vil følge Dem.

Vi har sendt dette brev i op-friktig sorg. Vi kan ikke hilse Dem velkommen på

Deres ordinasjonsdag. Vi ser Dem  na den dae ta det endelige farvel med  oss.

(Denne siste skrivelsen ble også referert fra London mandag den 29 ds..)

vvvvvVvvvvy
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