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Det siste russiske konmunike melder at det fortsatte kamper på

.a-v-fmsnten i hele natt. Von Dock ha r  sstt inn 30 tyske divisjoner i
da  finsde'og ber som mål jernbanen fra Kharkov til Rostov, og han har til
sgynne med hatt noen framgang, som han inidlertid har n:kttet bctsle dn høy
g for. Om kanpene vdd Sevastopol meldes  H.t  tyskorne igår blo påfcrt sværo

g ruder ot forsck på å utvide den kilen d3 hat skutt i de russiske linjer
ntr.:".,asnittet, På de russiske bidtfronten er tyske tankangrop slått tilbake
meldes on flerc tilfolle av heldige guoriljaroperagsjonsr bak de tyske
sa i tysk-okkuport Evite-Russland.-I østorsjøen har russiske u-båter

åket  oller skadet en rekke tyske skip. Den russike flåtens flyvåpen har
na2 vært i virksomhot. En militær nAlsrasnn i London hevder at disse tyske tsp

 

t?t, alvorligsto må innvirke på kampene til lands i Mnlend, Leningradom-
2•0  og nidtfronten. Ssntidig lider tysk-skipstrafikk tap på grunn av do miner
na legcos av britiske fly i den søndre dolen av estersjøen, og t3fskerne har

nok ninesveipere og lignende fartøy til å elimin3re denne fare. Det er
nod fly aggu-båter tyskerne blir angropet i det bav de bestandig "bar

øsktot so±?»tysk innsjø.
j[g Den 8. britiske arme er trukket tilbske fra den libyske grense. Tyske
=blopper har trongt omkring 30 km. inn i 2gypt. D-t opplyses i dagens brit-
»2  konnunike fra Kairo at også, Sollum og Sidi Omar er evakuert av de

• on, styrker. Det båter videre st mobile britiske styrker hnr shgrepot fiendm
•  abJe går sør for Sidi el Barani og at tyskerne ble påført store tap. - Kam.-
.gno pågnr nå hvor de første ørkenslag ble utkjempet da Itaiis. gikk ned i "
xdgen, Daily 2mpress anerkjenner idag. fullt ut den pnliti1 Cen britiske
,yonring'har ført med hensyn til Lihys. Angående krigsoperasjonene i Libya

vi vente på bedre nyketer, skriver avisen. Og vi bør huske på at selv den
.estegeneral en gang i blandt kan lide et nederlag. Den egyptiske statsmini-

 

:2  bahas Pasha uttalte idag det eyptiske p a rlament at han etter konforsn-
» gb  ned britiske nilitære sjefer i BibYa yer overbevist om at den nilitære
sgbiling vax bedre enn for et år siden. Tjritiske bombefly har inott angrepet
avus. i fgenghszi, Palormo og fiendtlig sjøfart utenfor Italias sydspiss. Det

3  oppnådd fulltreffere  På  et forsgningskip som ble sastt i brand.
12,renten. britiske bonbefly -ngrep inatt u-båtstsjonen i St-Jazaire.

"basuten h fly fra jagerkommandoen •ngrepet fiendtlige flyplasser. Ingen .
tly savnes etter alle disse oporasjoner, Tyskb fly angrep inatt noen byer i

sg-cst og øst-England. AnErepet krevde neen få, ofre og endel skade bla voldt
fom tyske fly ble skutt ned. - Det ventes -t Winston Churchill snart vil  vende

sbako fra Washington :for delts er. 'dobstt i det britiske underhus. Det
nditkanske krigsdepartement opplyser at det formolt er opprottet et hovedr
synstor for de amerikanske operasjsner i 2urops i London. Hovedkvsrteret skal
_c*es sv geners1 Dwight Eisenhofer. - G5ring skrev i Das Reich idag at nsne -
, agen på grønnsaker i Tysklnnd n2 er alvorlig. Dot trenges ytterligere 600
x:æbn landarbeidere til i s mmer.- Pra Aten meldes st en tredje kontingent
nsske arbeiderd, derav en stor del kvinner, nettopp er sandt til Tyskland.

anledning to-rsdagen for Frankrike mmmenbrudd har loderen for-de frie
Knanske styrker general de Gaulle idag sendt et budsksp til szitt folk. Uten-
soksminister TryEve Lie hsr sendt de Gaulle at hilsningstelegrem der han
ier iet fri Fraankrike.
biegg4..'jerne østen. Kinesiske tropper bar gjenerobrst Kveisi i-Klangsl-provin-
'cb  kidt-Kina. Kinesiske bonbefly har angrepet Hankov og jspanske skip på
obgtse-elva. Dire japsnske,skip ble senkmt, derav et stort. I Burma hsx eng-
vbe fly atter angrepet den viktige havnen Akyab. Det er nå gått nesten 14
gs uten neldinger on japanske frsmstøt mot Yunnan-provinsen. I det sydfl:et-

• ge Stillehav har anerikanske speiderfly vært i virksomhet over ot vidstrakt
gvade, blandtannet er Celebes.angrepet-


