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MIDTØSTEN: Harde kamper fortsetter 1. Libya. Et nytt tysk og itall-
ensk angrep mot Bir Haceim, den sydligste ende av den britiske linje er
slått tilbake. I det viktiste slaeområdet, i oe omkring åpningene
le allierte ninefelter, omgrupperer Rommel nu sine styrker. Tapene hans
hnr vært svære, men han hor frenrielee store styrker av tanke, luftvern-
kanoner og lastebiler. For å hindre aksetrtppcnce trussel om å bryte
gjennon de briticke linjer, her geners1 Eltchle f3rt fren store for-
sterkninger, blant annet ev de store eeerikensko "General Grant"-tanks.-
En tidligerc kavallerieffieer gav cn skildring 2V den ferste
trefniween i orkenen da der deltok GnntS; Grant-tenks brot kraftig lnn
oE; tok fiendens kanonetillinger undor kreftie: sperreill, sa han. De
holdt seg utenfor rekkevldden av dc tyske kanonene, De skjot dem ut av
deres stillinger og rullet derpå over den, De crobret tyve fientlige
feltkanoner i. denne trefnin;Ten, sn han sameen nied 501astebiler og
260 fanger. De de oceente å rulle cerer stillingne leres, kon karene
ut ned hendene i været. Grant-tenks kan slå ut det beste tyskerne og
italinerne kan settc inot dem, fersikret officeren. Dere kan være vise
på at fienden rokker oss Hun vi2ste ikke om oss, vi kon full-
stendig overraskende på ban.

9 fientlieze fly ble ned over slee:nerken i torsdags. Onsdag
kveld anRrep britiske fly landingsområler 1 Tnini or Derna og likeså
Cntania i Sloille.

Britiske torpelefly angrep et stort flentlig hamdelseklp i det est-
lire Middelhev. Det var eskortert av ::estreyere, oe fly. Wan fikk inn
fulltreffere c- senere luftrekeejnesering fastelo et skipet var senket.

Fra alle disse eperssjenene savnes 6 britiske fly, men 2 av flyverne
er ‘,Jrget.

DET FJERINE ØSTEN: Den weerikanske flåte H9r slått tilbake et kraftig
japansk mot Eldwayi.oya, den enerlkanGke forpost i Stillehavet.
An,:repet jle utfort ev japeske fly o flåtetridsknfter. Et japansk
slerskip og en tung krysser ble truffet c) alvorlig skadet, og man tror
at også endre skip Lle skadet.

Slaget varer ved, og amerikanelcc briossip ferfolger de flyktende
japenske flåtestyrker.

Ifelge det offieielle eeerikanske kome.unike hadde japanerne store
tap i fly.

Dette cr let Gte enErcpet not fldway-eye fdger etter de to an-
erep japanerne foretok ensdn: not Dutch Herbour, len aoerikanske basis

dot nordli(re Stillehav på de Aleutiske Cyor.
Et kommunik6 fra dot allierte hovedkverter i Australia freddg; sier

at allierte fly har senket to japanske undervannsbåter tll utenfor
Australias kyst. En tredie ble sennsynligvis Genket. I de siste fem
dager har alllerte flåte- e•=; flystyrker cdelagt 6, muligens7, japanske
undervannsbåter i disse farvenn.

Den japanske basis 1 Koepang 1 Nederlandsk Tinor og Rabaul på
New Britain nerd fer Australia, cr pAny blitt kraftig bonbet.

Den sterste konvoy son noensinne har ferlatt de britiske oyer, er
kommet fre:e til India. Konvoyen ver så stor at Jen måtte losse 1 flere
forskjellice havner, Den fe,rte ikke bare tropper, men også antiluft-
skyts og lette anerikenske og britiske tanks,

Angående_det japanske anwrep på hevnen ved Dief3o Suarez på Mada-
gaskar den 3e. mai forteller det britiske konieunlke: Den japanske
påstand om d'ha skadet et slegekip av / 1.1een Elizebeth-klassen og en
krysser, savner ethvert grunnlag. Det var hverken dode eller sårede
ceeerd p de britiske skip.

RUSSLAND: Sovjetkoneeunikjet fredag sier st let ver ingen vesentlig



2.
forandrIng på esfronten I lepet av netten. Tille:ect ecl'er et
rekke enerce av tekerete pn Kelinin-frenten er slLtet tilbake. Fra
Srjansk-frnnten, melder koeeunikeet at tysk infanter1 gjorde et forsok
på å drive-en kile inn i de russiske linjer. Tyskerne-ble tatt under
russisk artilleri-11rd, hvoretter de ble kastet tilbake til elne ut-
zenesstillinreer.

Det er tegn som tyder på at tyskerne oz finnene akter å rette et
nytt framatnt mot lkir'ansk. Det tyske Luftwaffes forsek på A vinne
herredeeeme i luften blir mott av stadig voksende russiske luftangrep
mot fientliee flyplasser.

DEN VESTEUROPEISKE FRONT: Det britIske flyv:pen rettet natt til
fredeee anerep :eot dokkone i Dieppe, samt mot flyplasser i Nederland
Seleia og Nord-Frankr1ke.

I deeslys fredeg var britiske jegerfly ute på offensive petruljer
ever Kanalkysten ved Calais, likesom dokene i Ostende oc Le Havre
ble anerepet. Noyaktimc meldine:er om toktet forelieeeer ennu ikke.

1 luftkamper ble 6 tyske maskiner edelagt. 6 britiske jaeerfly
eevnes, men en av fererne er reddet.

TSJEk-,ROSIOVe:KIA: 24 t2jekkere til ble henrettet torsdag soe re-
pressalier for Heydrichs dcd. Tilsaemen er 181 tsjekkere blitt hen-
rettet siden attentatet på Heydrich fnnt stcd. Daluege fortsetter
metoden med A skyte eisler, en netode so,e, an forbandt ned
Heydrichs navn, een Balue:te hor like lite hell med see som Heylrich.
2et blir ikke påstått et noen-ev dc 181 henrettede tsjekkere ber hatt
noe A.ejeire mcd attentatet Leot Heydrich. Dette terrorstyre esenen-med
en bestitkelec må 20 millioner tsjekkiske kroner har 1kke fert til
noen opplysning i det hele tatt om Heydr1chs attentatnenn.

U.S.A.: Amerikanske skipsverfter leverte 1 forrige måned 58 handels-
skip. Dette er det h,yeste tall sOm noensinne er nådd. Det overgikk en
zod del de tep undervennebAter foråreaket i samme tidsrom, ifelge en
erkieering 1 Viashington. 65 skip zikk av stabelen 1 forrIze mAned og
kjelen ble strukket for 75 andre. De Forenede Stater nærmer seg så
ledes 3 sklp om decen, sier Vashinzton.

President Roosevelt her 1 en erklæring meddelt at det nu er cffi-
cielt fastslått at jpanerne her brukt giftgass under kampene i Kina-
Presidenten erklferte i denne forbindelse at De Forenede Stater betrakt-
er ethvert sådant angrep som rettet not seg selv, oz de vil vite i sin
tid å gjengjelde anerepene på den måte og i den utstreknine sem finnes
tjenlizet.

NORGE: En tysk-nersk foreeinz ble 29. mai dannct I Stavanger.
darry Hnst ble valct til formann, direktor Lande viceformann, ope
fylkeemann Keog, clo2eer Senneche ce konsul Kurt Bremer til medlemmer
ev styret. I Stcvaneer er nan spent på hvem son våger å f?leee disse
nezilakelene 1 deres lefling for landets fiender.

Den nye biskop 1 Oslo, Froyland, er - ifolge Dagens Nyheter -
nu flyttet inn I biskoe Beregravs leilighet 1 Oslo Bispegård etter
at Berggrevel mobler er fjernet.

vvvvVvvvv
LOKe,LT: I bergen ble nhlig 14 tyske officerer skutt fordi de ble

Rrepet uneler forsok på å flykte til EngIand. En annen 2ruppe på 5 tyske
officerer lyktes det derimot å komme over.

vvvVvvv
VI advarer mot den kjente anziver fra Bergen, "sakfnrer" eller

cand. jur. Nlleen Holm som for tiden er i Oslo. Han cr lett kjennelig
på et han halter sterkt og rår med stokk, han har rodt,belrzet hår og
bærer hornbriller, Nilsen Holms spesialitet er å få felk med på
"relser til England", levoretter han anmir de hnn har "hjulpet".

vvvvVvvvv
GUD BEW,RE KONGEN OG FEDRELNDET.
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DEN VEST=OF:.;ISKE FROKT: I lønet av uken har det britiske flyvåpen vist en
offensiv ånd som aldri før. Fientlige konvoyer er

blitt bombet og flere skin satt i brand. Jernbanenett og elveferdsler i Frank-
rike og Nederlana ble likeledes utsatt for angrep. yen framfor alt vil ukens
ukens begivenhet bli proget av de voldiom brmsmske luftanGrep mot tyske industri-
byer. Natt til 1. junm angrep.ca.- 1.2oo britiske Køln og området omkring.
I lopot av time blo det forarsaket brander som langt overgikk øddleggelsene

Rostock og Lilbeck, :7(oksøyler pa  5.000  m. er observert over målet. 44 britj.s-
ke fly gikk tapt. Besetningvn pa flyene anslås til ca, 5,000 mann, og til det-
te svarer ca, loo.000 mann pa bakken. - En britisk kronikør uttaler at i London
hoverer man ikke over de ødeleggelser man forarsaket. men minnes Warschawa, R'ot-
terdam, Boograd og Coventry, og forstår at om det skal bli elutt pa slikt, mA
det som hendte i Køln hende om  ok  om igjen andre steder i Tyskland.

Natt til 3. juni hamret det bretiske flyvåpen igjen løs nå Tyskland med en
styrke på over 1.000 bombefly. 48 temer otter tengrepet på Keln ble dette angrep
rettee mot krigs±ndustrisentret i Ruhr, mea de store kruttfabrikkene M Essen som
hovedmål. Samtidig ble fientlige flyplasseo e Tyskiand, Belgia, Nederland og
Frankrike hjemsøkt av andre flyavde/inger. 35 britiske fly savnes etter disse
operasjoner.

Churchill uttalte at angrepene betegnar at ea ny fr.3e av luitOffensiv mot
Tyskland er under utvikling. Offeneiven vii vokoo i strrhe når dot amerikanske
flyvapen snart slutter seg til det britiake. De Forent'e Staters flysjef sicr
at de alliertes planer for en felles luftoffensiv av de største dimenujoner mot
Tyskland nå på det nærmeste foreligger fordig, og Tyskland vil ikke være i stand
til å slå tilbake eller overleve engrepet.

Statene har utdannet  24.coo  flyfore-re con året, og innen åette året er til
enda vil tallet være mangedoblet.

Mens den tyske kringkasting for et år siden sa at det var dot tyske luft-
våpen som bestemte malestokken fer det engelske flyvåpens aksjoner, bg at R.A.F.
alltid var.håpløst henvist til defensiven, er dot forste resultat av de store
britiske bombeangrep at Goring har feedret at alle arb,idefore tyskere tvangs-
innskrives i det sivile luftvern, og at IIMmmler har overtatt kontrollen av he-
le luftvernet.

Natten til 4. juni angrep britiske bo:Lhefly på nv Espon og andra mål i Rubs,
men i megut mindre malestokk enn natten i Siktbarheten var dårlig på

unn av røken fra.det foregående angren. 14 britisko fly savnes. Churehill
ar sagt at man ikke må vente at allo flyangrep mot Tyokland vil bli foretatt av

styrker på over 1.000 fly. Angropsmoteeene vil bli v=iert alt etter onstendig-
hetenen

Natten tll 5.  juni rettot britiske fly et kraftig angrep mot Bremen og
hjemsektc ogsa dokkene i Dicppe og flyplasser j. Noderlond, Frankrike Gg Belgia.

britiske fly savnes, etter alle na.tens onerasjoner, Omtrent samtidig med an-
grepet pa Breman I.v.s. tidlig torsdag morgen, forctok britiske kommandotropner
et speidingstogt,til Boulognoområdet. Troppenu ble hentet og ført tilbake etter
programmet.

Tirsdag var over 12000 britiske fly_ute pa dagspatruljer, og sammen med
nattangrepet pm Ruhr vil det sm at over u.000 britmsk9 fly var uta pa operasjo-
ner i løpet av 24 tincr.

Onsdag foretok over 2oo britiske jager- og bombefly omfattende patruljetok-
ter og angrep Cokker OR andre anlegg i Brankrike. Alle bombeflyene vendte til-
bake, men 4 jagerfly såvnes. 4 tysko jngerfly ble skutt ned.

Ukens tyske flyanarep mot Storbritannia var av relativt små dimensjoner og
gjennomført av styrker på lo  50  fly,

I et oppsnappet budskap til de overstkommanderende nå den tyske østfront
heter det at aviser eller andre moldinger om de store britiske luftangrep under
ingen omstendighet må falle i tyske offiserers eller meniges hender.

RUSSLAND. Slaget ornk:'ing Karkow har ebbet ut i lepet ay ukon og i de siste kom-
munmkder fra ttussland meldes det at det i de siste dage har vært for-

holdsv's små endrinYer i stillingone på østfrenton. Resultatot av Karkowslaget
synes A være store tap pa begge smder. Ifølge russmske kommunikdor 90,000 tys-
kore og 75.0oo  russero, 540  tyske t-nks ou 5oe russiske,  1.511  tys e kanoner
og 82o russiske, 2oo tyske fle; og  124  russmske. Også na andre avsnitt av fron-
ten har tyskerne hatt store tap. Marskalk Timosjenko har fulgt Stalins ordre
om å slå til først og har dermed tvungut tyskerne til a bruke ubegreneede meng-
'cler av folk og matormell som skulle veert benyttut til en nøye planlagt tysk of-

.fensiv mot Kaukasus. - Ved vurderimg av tapane er forskjellen den at russerne
har råd til dem, Tyskland derimot ikke. Tyeklane ttenger rajk frangang og åpen-
barc seire i øst bade av strategiske grunner og ev hensyn til den indre front.
Tross sterkt trykk og andre store vanskelighoter holdur russerne sino linjer.
Tidon går og de allierte oker sin kraft og sine resursar fra dag til dag. I for-
rige månud ødola russisku fly ialt 1.5o6 tyske fly, mens do selv tapte 479. I
løpet av siste uke tapte tyskarne på Krim 432 fly, mot russerne 134.

Le første eksemplor p desertering fra don såkaldte Norske Legion over til
russerne har funnet stod.



TSJ2NKOSLOVANIA: Etter at Hoydrichs tilstand i be nvnnelsen av uken var meget
kritisk meld0r tyskorne nå selv at han er.avgått ved døden som

følge av attentatet. Ved siden av Hinmler var han den drivende kraft i den tyske
terrormaskin og hans død vil bli ot meget følelig tap for den tyske partifront.
Han ble skutt fordi han star som symbol på den undertrykkelse og grusomhot som i
dag praktiseres i det tysk-okkuperte Eurona. Tallet  pa  tsdekkere som er nenret-
tet som straff for attentatet or nå stegeu til 181, darav flere kvinner og gutter.
Tross løftot om ot pengobeløp pa lo.mil kroner har ingan forrådt attentatsmannene.

MIDTØST3N: 3t veldig tankslap rasto i begynnelsen av uken syd for Tobruk. Et-
ter å være stansau av den 8, britiske armå ble aksestyrkenes.panser-

styrker uopphørlig angreput av britarnc, bade £ra marken og fra luften. Aksestyr.
kone ble paført store tap, mon det lyktos general kommel a slå et par bresjer i
de britiske minofoltor oe trenge seg fram gjennom dc storke, men spredte britiske
forsvarsstillinger. Sonere har tyskerne under trykket av britiske motangren måt-
tet trokke stere styrker tilbako igjon, men dot har lykkes dem å holde bresjene
åpne, tross nopphør4go nngren fra do britiske styrkar og det britiske flyvåpen.
De sistc meldingnr ear ut pa at Rommal gjør et kraftig forsøk pa å crobre do al-
ldertes stilling ved Bir Baccim, men hans angrep har hittil ikke ført fram.

Man skal huske at kampeno i Lihia nå sees i Samnenheng med kampene på øst-
fronten, og den hårde motstand tyskerno har møtt pa begge fronter er mer onn u-
beleilis for dem og stilner store krav til deres Iropper og materiell, ikke
minst td1 flyvåpenet.

DET FJERNE ØSTEN: Allierte flvstyrker fortsetter å rette flyangrep mot japa-
nernes base'r pa Solemonø:rone og på Ny Guinca. Britiske fly

er virksomme i Burma. - Amerikansko n-bater etar senket flere større japanske
forsynings- og transnortskip. I et særkommunik6 molder do alliortes hovedkvartor
i Australia an under ot japansk angrep pm Sidneys havn ble 3 japanske u-båter an-
takelig senket.

Fra ChungLing meldes at japanern i krigen i Kina brukor giftgass. Kineser-
ne gjenerobret Kinwha, hovedstadt,n  r  Obekiang, men måtte trekke seg ut igjen på
grunn av giftgass.

Under en skuddveksling ble 2 hoytstående japanske marineoffiserer som epp-
holdt seg pa Madagaskar, drept av en britisk patrulden Ved nærmere undersøkelser
av deres papirer '-iser det sug ut de haddc drevet spionasje.

japanske fly.foretok onsdag 2 anprep på-Duteh Harbbur, De Forente Staters
nye flåte- og ltrft-basispa oyuruppen t'Alouteno, vest for Alaska. Det cr ikke
meldt om noen størro skace.

Amerika vil i kermende uke erklære Ungarn, Romania og Bulgaria krig.

DEN TYSKKONTROLL3RTE Parisaringkasting sendte 2. juni ut en advarsel til det
franske folk om at britiske og amerikanske land- sjø og

luftstridskrefter mnliEens ville gjore invasjon i Frankrike eller Nederland.
Kronikorcn uttalte at an slik invasjon villo bli slått tilbake i løpet av 8 dage.
Hans hovedargenont syntes å være at den tyske luftstyrko fra "Narvik til Biar-
ritz" ville være i stand til å konsentrere sine ansrep i løpet av få tiner. En
lignende uttalelse blo kort ettev kringkastet ouså pa engelsk, øyensynlig.i den
hensikt å søke å skramme don britisko befolkning fra dens offensive holdning.

NORGE: Allerade i begynnelsen av uken ble det maldt at tyskerno var gått til
tvangsutekrivning av norsk arbeidskraft i stort onfang. Ifolgeran for

ordning, som cn ikke er offenti4ggjort, skal 7o.000 norske arbeidere mobilisc-
res til-den tyske organisasjon Tode, og.stilles under militær kommando. Første
utskrivning skulla omfatte  250000  mann. Senere meldte "minister" Llppestad,son
er tyskernes sposiello agent i donne affære, at tyskerne krevde  3o  av arbeids-
styrken vcd norske bedrifter. Om denne arbeidestyrk skulle benyttes innonlands
eller utenlands, kunne Lippestad ikke uttalo seg om.

Fra tysk sdde blir det imidlortid hevdet at industrien nå kunno avgi fder-
dedelen, aller ninst femtadelen av a5..ne arbeidere. Innen handclen bør prosenton
kunno bli mogot s-t;orre, og ellers  nå  mannlig orbeidskraft flore steder kunne er-
stattos mad kvinnalig. Fra tysk side har dot også sposielt vært på tale a sendo
norsk kvinnolig arbeddskraft ril Tyskland.

Tvangoutskrivningen skjer i henhold til forordning av 9,  juli 1941,  som om-
fatter særlig samfundsnødvendig arbeid, hvilket i dette tilfelle vil si utbyg-
ning av tyske jernbaner, kaier og befestningsanlegg. Arbeidstiden er forlenget
fra 3 til 6 maneder, men alle klar over at man vil bli beholdt tilbaku sa
lengo tyskerne trengur dem,

Uten hensyn til forholdene i Norge, har tyskerno kynisk orklært at hvis
det ikke skaffes tilstrekkelig arbaidakraft,,vil også dord- o c,  skogsarboidere
bli utskrevet. "Ilinistor" Lippostad har også uttaIt at vi mCvære forberedt på
nye tvangsutskrivninger. Det er bare å adlyde, ster han

Det er åpenlzst for onhver at tysksrno /14 nålansere slavedriver-prinsip-
pet, son  sikkort dkke ligg.or dem fjornt, for a kunne mote den frie verdens vok-
s.)nde kapasitet.

GUD BEVAR_J KONGE-G OG F3DR2,LANDET.


