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RUSSIAND! Det blir me1-3.t ct den rusalske 7ffensiv mot Oberkow fort--,//g
setter og et de tyske metengrep i sydost er slått tilbake, o•her lidt
store tep både av soldeter 09; utetyr, På Yrim fartsetter kempene på den
ostlige del cv Kertsjhplvelye, I ct evsnitt ;,-;v Leningradfronten har rus-
siske tropper avskånt velen mellcm a tysk-L matstandssentre. I et
lykket forsok-på å- «jenopprette ferbindelsen ble Goo tyske offiserer 26
mentge drept. - Fnruten dette russlske kommunikeet heter det videre i
meldIng fra Tess Tclegrembyrå; Rempen utentor Kerkow oker i -tyrks,
flnst 14 tyskc motnngrep cr slått tilbake, ag ellc dissc angrepene ver
mcget.knstbfire for -:lienden, no sist‘e m—ldinger snm cr kniiimet til London
ifLÅT, går,ut  PA  et Tinosjenkos fremrykning fartsetter, selv om den ikke
er s4.burtig:Som tidligerc. -

I en overcikt over stilling,cn uttnler cn mllitærsekkyrnlig I Lorldn:
Den tyske feltmnrsknlk ven Coe:h beveger 2C i noråder lflnaet sydvest for
Kark2w for å bryte russernes stemb2nslinjer ng på den måten forseke
stnnse Timosjonkos 2ffensiv. Hvis russtrne ernbrer Kre.snograd, sydvest
f-r Kerkov, wil tyskernes viktlgste sanbenlslinje komme i fare. Don rus-
siske offensiv bnr tvunget Hitler til å tn-,kke tropper fra stillinger snm
holbe vært fordclektige for en frnnrykning. mot Knukesus, Unnsctt hve re-
sultetet nv lcn russiske offensiv blir, er det helt klart nt Hitlers SaM—
!,:ernffcnsiv ikke kcn zjennnmforec s-m pp.r1artoelig plenlegt. - I begge de

siste russiske konmunikEcr heter •et nt kynnene fartsetter på2 Jen ost-
lize h lvicl ev Rertsj. Det er nå ta dege siden ct særkonmunIkc fre Hit-
lers hovedkverter kunnzjordc nt bele hilvoye var på tyske hender, ng
kampene vr. avsluttet.

Formannen for covjetrådet i Mezkvn tror men må vente tyck gaccengrep
p4 byen, I dngens utgave evmPrevel. shrtver hnn; et Jc nåværende beskyt-
telsesrem t:,t gess er tilstrekkeligc, men nt det også er nolvendig å Le
andre skritt fr'r å beskytte befnlkninen.

Tyskernes sveke Motstend i luften i Knrkowevsnittet hcr Vnkt tyrkiske
militære inkttegeres oppmerksnnhet. "Times"-karresponlenten i Istanbul
skriver i deg, et let ser ut sam det tyske, luftvåpen begynner å fole den
oåkjenning dcet her hatt. Hvis tyckerne setter et maksimum ev fly inn på
ced del nv frnnten, vil det bety at-andre duler komenr til å bli uten
çtrckkolig bcskyttelsc. Denne mening stettes også ev Jen kjensgjerning
et lufter.;;;repene nnt Leltn nd er mindre: Utcn å wore f-r mptimistisk,
f-rtsetter hen, hersker nå Tet Inntrykk i Tyrkia L-vb Tysklnnd her nådd et
punkt de lanT!cts stillin. i luftkrigen begynner 4 bli elvorlig.

flT:jTO3TENt I Libyn fortetter p-truljevirks-mheten hetcr det i et
nunike frn Miltasten, Fientlige panscrhiler i det syddigc evsnitt trekk
seg tilbnke a ic kan. i kantakt med britiske styrker. Meldinger krigs-
kerrespon'enter i -1-1.testen tyder på nt tyskerne 0Q: italicnernc muligens
vil sette i gang en stor offensiv i Cyrenaike i nær fremtid.

Den forste Sjd-Afrikenske &nfenteribrigede, rrgi nettopp her fullfort
2 års krtgstjeneste, hnr mflttett et budskap tro cenern1 Snuths, Jer hån
hyl"cr det erbeid som cr utfort ev Syd-Afrikenska tr-opper i kriged i Afrika
S3fl-Afrike cr stolt av sine sonner dotre og fzrstår å sette pris på
deres inns2ts, heter det i bulskepet. Vi håper fremgangen vil ftrtsette
til tilbake til sitt fedrelnd med scircn, en seier for den
fric verlen, for tryzhet oz fred fer frie cenn nveralt.'

IF-LC-F "CHICAGO DAILY EEWS" cr forhendlinenc mellom Tysklend og Jepen
nm le NilLrlendsk-Ostindlske vErdipnpir,r bregt til en nurtig avslutoing
av Jcpan, snn ber nektet å zniTkjenne dc tyske eksjonærers krev.

IFCLGE SVENSRE AVISER ftregår J.ct nå cn trensnort i stcr målcstokk av
b ilenTere fra :ederlend til -"et o-kuperte Russland.

TYSKLAND: G3ring ge i går en edvarsel -V1 'et tyske folk oc et Ict er
njc prcvelser i vente inr dem. Denne krigen, se ben, cr den bereste krig
IysklanT ncen sinne her måttet fore, I fjer håpet vi på en rek-rdevling,
men så k - n rcgret ng reduserte hnsten, len 1.ette på ikke te nntet fra
lcre, ce hnn vi'Lere, nvis cet k9rn ara C/såriht hesten ikke er knnnet epr

od Tere så igjen; Hvis lerc må arbeilc mere, så tenk på hve .3cres sonner
a. hrOl.re må :jehaomgå pe fronteo, sn Goring,
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c'rfl'fld, Le Eavre nuråden.i ble ar
t ev lariti.ske fly i norge.,,

DE FORENtE NASJONER framst1,11er nå over dobbelt så mangb fly som ak-
sennktenc, En ledende anorikansk flyfabr-Ikent gir disse tn11: Aksemak-
tene 4.102 fly prn måned. De forente nasjcner 8.600 fry pr,mnd, Dot
siste nummer av "James Fighting Ships" gir enkeltheter om nosten 3oo nye
Lrigsskip som nå blir bygget for De Forente Stnters flåter0 I listen
nver britiske skip er navnene på 8o nye destroyere.

Den amerikanske utenriksninister Cordel 1.111 se igår: Krigens varig-
het er nvhengig av de alliertes krigsplvdnksjon. Frangengen har vært så
oor ut det er mulls å håpe på en tidllgere seier enn man hadde tenkt
sog i betynnelsen av dette Aret.

ENGIAND: I Underhuset i år avsluttet Sir Stnfford Cripps en to dages
'cbatt on krigssituasjonon i dag. Han sa det var den britiske regjerings
benstkt, når tiden var inne, å gjore et noye pinn]att angrep not tyskerne
oå det europolake festland Denne erklæring ble hilst med begelstring
nb Underhuset. - Den britiske bombing av Tyskland, .sa CrIpps, står i. sam-
onbcng med hele krigsstrategion på alle krigsskueplassene.. Den er en
iktig faktor 1 let russiske felttog på ostfr-nten, og han tilfoyde: Den

britiake retjering fasthglder, med hensyn til fordeling av krigsmateriell,
må Russland snm nå er ni d t i kampens hete, hnr fortrinnsrett.

En rekke mcdlenner frn alle partier hadde under debatten kritisert for-
skjellige sider av regjeringens krtgsfarsel. - Sir Staffnrd Cripps sa at
-cegjerdngen allti d  var villig til å gt medlennene anledning til kritikk,
ny til å lytte til den: Hele verden bor forstå nt en slik fri diskusjon
bunner 1 et onske om å gjore Storbritannins krigstiltak både så vektigo
og så store som nulig,

I forbindelse med gårsdagens debatt i Underhuset hylder "Now York Tines';,
Churchill dag og, skriver: Hiatorien konner til å si storre ting om Kr.
Churchill,mon •en starste anerkjennelso for oyeblikket er, at uton hans
ledelse, ville det i_kke 11?,Vært noen,debatt i Underhuset, og det ville
sikkert ikke hn vært at-f.klikt hoylydt krnY fra et krigersk England, om å
tj(Jre, invasjon i Europa,

POLEN: Den polske uavhengighetdag den 3, nai ble feiret i hele Polen..
Maldinger om hoytideligheten cr nettopp konnet til London. - Volkjente
patrioters graver ble i lopet av netton deknrert med Polens nasjonalfarger.
Uatt til 3. mni ble også den ukjente soldats tray i. Warschawa dekket med

og blonster i nasjonale fargen Tusenor ay polakker passerte på
selve dagen forbi travstedet i taushet. pa prosesjonen ved niddagstider
hndde antatt masseinensjoner ble den spredt av rldende politi, son red
Inn i folkenengden. Til tross for de tyske fengselstruslen, valet det
pnlske flagg i mange deler av Warschawa,
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I tillegsprotrannet i dat var det utenrikskronikk ved Arne Ording.
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LOEALT: Vi siterer her et brev frn kretsleder for Nortes Lærersamband,
:0dre Ronerike, dntert 5/5, tll landsleder hr. Orvar Sæther: Melding on
:knlen i Aurskog ot lagforer distriktælæge  Wahl: Jeg har gledet mcg en
veke nver nt skolene i Aurskog atter cr konnet i gang. Idag er denne glede
ekiftet til harne. Formannen i Aurskot skolestyre har rintt meg opp ot
neldt at latforcr, distriktslete Wehl, har bcordret alle sioler stengt
igjen. Lagf'oreren har pr. telefon bekreftet riktigheten av neldingen, og
opplyser at grunnen er at han i dag har inspisert skolene i Aurskog ot fun-
net at alle de lærere som hnr begynt sitt arbeide frendeles nekter å være
medlenner av sanbandet. Jet har overfar lngforeren nedlagt bestent for-
bud mot nt hen stenger bygdens skoler eg herun'er henvist ham til departe-
mentets rundskriv av 25/4-42, nr. 23, og til landslederens skriv til til-
litsnennene dntert lå4-42. Under henvisning til disse skriv har jet ford-
ret nt dr. Wahl oyeblikkelig åpner skolene itjen. Han nekter dette under
henvisnint til at han har ansvaret. r- Min betjæring til herr lendslederen
cr å sorge'for nt legflrer hr, distriktslege Wnhl, Aurskog, oyeblikkelig
tilbekekaller sin ordre om stengning av skeleas ot likeså at han for frenti-
den rettor seg etter forordninger son landslederen og Kirke-og Undervisnings-
deportementet utgir. La ham for elltid forsvinne  fra skolen. Hell ot Sæl

GUD BEVARE KONGEN OG FEDRELANDET. Konrad


