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ilbve.  Bettake trepper som fikk kontakt med hverandre igår SO tor
Tobruk, kj: er seg nå vestover, tross besluttsom motstand: Den tyske
panserkolonne som gikk mot den egyptiske grensa, er blitt delt opp 1
to på tilbaketoget. Den ene formasjon prøver å komme eareeen ned den
tyske hovedstyrke EOIT4 kjewper longer V 9 den andre er blitt splittet op
og spredt etter å være blitt innhentet av en britisk banserstyrke. Ove
hele kameomredet støtter britieke 21j  kreftig opp om  operasjonene på
landjorda. I denne mnd. er hittil 24 u:eseskip senlet 1 Middelhavet. -
Stlo,ia. Itallenernes slete stettepunkt i tiopia, Gondar, ble inntatt
g r av imperietropeer. Garnisonen i been bestod av over 10.000 mann.

Østfrontun. Tyskerne preeser fremleis hårdt på ved Moskvafrenten, men
russerne rar foretatt flere migtengrep. Kraftige kamper fizeer sted N
og V for hovedstadeny samt I sør vee Tula. Fra Leningradfeonten meldee
ow ruseisk framgang og om virksomhet av geriljatropper. Den russiske
framrekkende avdeling i Donetsomreeet, er gått ytterligere 8 km fram,
det ser nå ut til at den vil dreie mot Det azovske hav for å avskjære
tilbakeveien for de tyske trop•ene vee Restov.
Plyangree. Lritene bombet inatt jernbaner og industrian1egg i lerseel-
dorfy dokker i. Ostende oe flyplesser i NL og Relgia. Fatt til igår
eenktee 4 akseskip i Kanalen og Nordsjøen og to tyske jagere ble skutt
ned. Igår flyangrep i Frankrike. 4 britiske fly sakno- fra elese tokt.
Danmark.-Det har vært store demonstrasjoner wot ecavenius i København.

veldie folkemengde gikk fra alottsplaseen  eil  Rådhaeplaasen, ledet
av studenter. I seissen bares de 5 nordiske flagg og man sang Ja vi
elsker, eoeitiot sekte  forgjeves å  eelitte deeenctrautene. Utenfor den
tyske legasjon  ble 70  arrestert. gonge rutur ble knust i naeietlake
partilokaler etc. Avisene omtaler demonstrasjonene sow "trafikketopp".
Den norske re."erin har bedt Kongen mottacg bære de to nye dekorasjo-
ner or s=erge or jenester mot fedrelandety krieskorset oe krigsmnip
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LibYa. De britiske tropper som fikk kontakt med hverandre igår SO for
TotrUky kjemper zeg nå vestover tross besluttsom motstand. Don tyske
panserkolonne som gikkmot den egyptiske grensey er blitt delt opp i
to på tilbaketoget. Den ene formasjon prøver å komme fram til den tyskE
hovedstyrke som kjemper lenger Vy den andre er blitt innhentet av bri-
tiske panserstyrker og aplittet opp og spredt. Britiske fly støttet
kraftig opp om operasjonene. 24 akseskip senket i Middelhavet i nove
3tlopla.  Italienernes eiste støtteeunkt  i eetippia g erondar, ble igår inn
tatt av imperietropper. Garnisonen i bven beetod av over 10.000 mann,
østfronten.Tyskerne presser framleis hårdt på ved Moskvafronteny men
russerne nar foretatt flere motangrep. Kraftige kamper finner sted N
og V for hovedstadeny sumt i sør ved Tula. Pra LenIngradfronten meldee
om russiske framgang og om virksombet av geriljatropper. Den russieke
framrykkende avdeling i Donetsområdet, ar Gått ytterligere 8 km framy
det ser ne ut til at den vil drele mot Det azovske hav for å avskjære
tilbakevelen for de tyske troppene ved Rostov.
Plyangrep. Dritene bombet inatt jernbener og Industrielle aalegg i
Deseeldorfy dokker i Ostende og flyplasser i NL og Belgia. Natt til
går senktes 4  akseskip  i Kanelen og Nordejøen og 2 tyske jagere skjøtes
ned. Igår flyangrep i Prankrike. 4 britleke fly saknes fra disee tokte
Danmark. Det har vært store demonstrasjoner mot Scavenlus i KøbenhaVn.
En veldis folkemassey ledet av studentery gikk fra Slottsplassen til
Rådhuep1aseen. I cpissen bares de 5 noeiske flagg og man seng Ja vi
elsker. lolitiet søkte forgjeves å splitte demonstrantene. Utent‘r den
tyske leeacjon ble  70  arrestert0 range reter ble knust i nazistik„ke
p2rtilokaler etc. Avisene omtaler demonstrasjonene som etrafikkatoppm.
Den norske reed§ring har bedt Kongen motta og bære de to nye dekora.
sjoner for særlige fortjenester mot feerelandety krige-korset og krige-
medaljen. - I tilleggsprogrammet talte  os Tyskland og verder
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