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MIDTØSTEN: I Libya angrep tyskerne lerdag Tobruk med store styrker. Stil-
lingen lørdag kveld var alvorlig. I det siste italienske kommunike blir det
gjort påStand ont festningen 11e okkupert av general Rommels s tyrker søddag
morgen. -

Det-siste britiske kommunikeet sendag kveld oppgav stillingen å være denne:
Tyskerne-angrep ringen av forsvarsverker om Tobruk med st•re styrker lørdag.

Til troser de: britiake styrkers tapreste motstand lyktes det fienden å
lnenge gj énnbm :foisvarslinjene og besette et betydelig område innenfor. I
kommunikeet ble-det tilfeyet at kampenlfortsatte fremdeles detdag ettermiddag.
Senere ble det MeIdt fra Kairo at Tobruks .forsvarere var oppe I en farlig situa-

jon.
Der forellggerdngen:meldinger om forandringer i stillingen på den egyptiske

grense. Mobile britiske kolonner krysser fremdeles dte i.ørkenen foran,grensen
og angriper frt syd fientIdge styrker og sambandsl•njer.

Søndagens luftkommunike fra.Kaino melder at de 4aentlige stiflinger i nær-
h eten av Tobruk ble angrepet av britiske bombef1y lørdag. Britiske jagerfly
var virksomme de fremskutte områder. Havnen i Benghazi ble atter bombet natt
til søndag og'ef annetI.Uftangrep ble gjort mot flyplassen ved'TMdmi.."'Sål på
Kreta ble pgså bombet. , Ingen britfeke fly gikk tapt.. . _

RUSSL4ND; Rå,Sebastopol-fronten er de tyske angrep:blittlaeftigere nord og
syd toir byen.Angrepene tilgte etter det voldsomste bombardeMent Man hsr opp-
levet i denne Irigen rå Krim; Tenkå:ble kastet inn:f kampenvfor Å Skaffe Hitler
cn sefr.pd årsdagen for hans-overfall-pa RusslandMoekvakringkasterenflieldte
søndag at et tyskiinfanteriregiment,ble tilintetgjort'og at 13 tanks-ble'edelagt
i det nordlige avsnitt ved'Sebeetopol. Syd fer byen'ble'et tysk'koMPani-tilintet-

.gjort.da en rekke fdentlige angrep ble slått tilbake. Hallomannen i Mbekva
tf1føyet.at tyskerne Lider fortsatt veldige tap i de Sidre emsnittrshdt

.Sebastopol. En overlegen bær på over 15CO tyskere og remenere-står overfor
de tapre russiske forsvarere, og tyskerne stettes: av hundrereflahoneri tanks

Pg fly :
Rå Karkow-fronten_har russerne slått tilbake et kraftig tysk-angrep-  jokg gjen.

erobret e@andsbY'. Krfhgkasteren i:MoSkva melder at-et-Cer den mierlykkede:Karkow-
offensiv var frontIfnJen dekket av tesener aV falne'tyakere "Pg vr-akteater av
hurydrer av tanks ligger Sprédt _
holdt. -

Ritler er, ikke lenger i stand td1 4 begYhne en alninnelig:,SfeheiV på ast—
frpnten, Denne viktige kjenegjerning-er kjernnd.' en eftalelse :SOm preeidenten
f or.Sovjetsamveldet, Xadinin, fremkom Med'i anIedning av Arsdagen for Hitlers
overfall på RUssland. Han uttalte(Hefe-virkeomheten i Sovjetsamveldet er
omlagt for å møte krigens krav. pet russiake folk har nu alt det krigamateriell
som beheves ogd.e våpen soM Skal sikre. seiren Den meget- bebudede -tyske vår-
offensiv ble det dkke noe av  eg  jeg kan tillitsfulIt erklære at den tyske hær
ikke lenger klarer å begynne en alminnelig OffenSiv langs hele estfronten.

DEN V2STEUROPEISKE FRONT: Natt til søndag angrep en stor styrke med britiske
bombefly Zmden og andre mål i NordVest-Tyskland. TyskeflyplaSser ble også
bombet. Det var 2nen natt på rad at Emden ble angrepetiANtenfor defleder-
landske kyst ble et tysk skip truffet Midtsfps av en bcDribe fra et britisk
Fra samtlige nattens operasjoner savhes 7 britiske fIY.

I dagslys lerdag angrep 300 britiske jager- og bombefly tySke • baser i Nord-
Frankrike. Hovedmålene lå i Le Havre og i Gylais-Boulogne-Dunkerque-oMrådene.
Eritiske jagerfly eskorterte alle bombeflyune hjem i god behold bg skjet ned
4 tyske fly, '6 Spitfire-fly gikk tapt  i  disse dagoperasjoner.

AMNRIKANSKE TROPPER er nu stasjonert ikke bare i Nord-Irland, men i leire
på alle de britiske øyer. Troppen.2 er glimrende utstyrtfog kraftig vepnet.
Disse amerikanske styrker er bare en fortropp;
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