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T)22 FJUT ØST,JN: Nmrora opp-52,gow viser at japanernes tap 1 det store
sjøslaget ved Midwayøya var ennå større enn man troddte-fra først av. De ondeli-
ge tall foreligger ikke ennå, mon man reenew tad at 16 japanska krigsskip er
senket. - Japanerne selv hcr innr=et at et hepgcrskir er danleat oå ot annt
hangarskip og en krysser alverlie skadet, - Admiral Z1ng, sjafen for den ameri-
kanske flåte har fortalt at landfly har en stor dal 1 den strålende seiar. Ta
amorikanske fly patruljerto ever at område r., nestan 5.000 sjøP.11.

2n amorikansk flPer som var.med 3. slagot har gitt en av begivenhe-
tene.  J3g  ar don nneste overlovande fra at amarikansk torPedofly soM ble skutt
nad allorede den forste dågen. Fra sitt fly fitek d øve på 3 japansko hangar-
skip undar seg, dariblandt "Kaga” og"Agaci", Japanz to-crtørste hancarskip. Heln
stupta og sendte en torpedo inn i ot uv dem, mon håns styreaparat Eikk j stykker
og han måtto nedlande på sjoen. Skipeno ble kraftig angrepet av andre torpede-
fly, og han så at et av de japanske hårsrår.skip gikk red-og at annet sto I lys
lue og hadde så sterk slagside at det var Ute rimolle at det kunno holde sog
oven vcnne. •

STORBRITAN=-AM22IKA: I disse daga har Storbritannia og Amerika sluttet don
viktigste avtale em produ2-zsjonssnersmaLs10 Deta ble opplyst 1 London i går kvold
av Churchill eg Washingten av presidont Roosevolt Det heter i avtalen at beg-
ge lanKs krigsresurser skal slås sammon og være byggat på an folles plan som om
dot var nroduksjonen for at enkalt land. Det sammo vil komme til å gjeldo de to
lands lager cv matvarer som vil garantere en rettferdde og likelig fordeline av
matvarer mallom de 27 forante nasjonor,

For å sette den.Yle planen ut i livet har Sterbritannia og Amerika nedsatt en
folleskomm5.tå for broduksjon av råvarer undar ladelsa av dena britiske produk-
sjonsminiHter TC-ttlaton, som for øyablikket CH.2 i Amerika, og termannen for De
Forento Staters krigsproduksjon, Donald Nejson.

RUSSLANB Sebastopols forsvarara slo i  går  tilbake en rekke kraftigo angrep
av tYskarnes arrilleristyrker, støttat ay MRSS32 av tanks-og fly. "Isvastiår.
beteerr;r situasjonen i dag som Tyskerne led stora tap. I e'nkelte •
snitt fclt opp til 2.5oo på en dag, •

På frontene  i  rord har det tyska infanteri, støttet av tanks, rettet flere
storatilto angrep mellom Lenngrcd og Valdaihøydonet Dat blir neldt om kraftige
kamper omkring Wolkow, sydøst for Leningrad, oe rundt Ilmensjøen hvor russarno
har gått til motangrep.

På Lening-tdfronton går russarne til angrep ou det blir moldt at deres tani3
har trengt igjonnwe de tyske linjer.

Innlopet Lil Arkangolsk er nå åpnet for skipsfarten og konvoyer fra Storbri-
tannia o Anerika kan losEnCar. Datta byr på nanga fordele. Bl.a. betyr det
at forsyrjngann knn losses på at punkt sc-m ligger nwrmere den russiske front,
og jernbanonettat blir derved arlastet. Dessuten 11gger Arkaneelsk utenfor tyø-
ke flys rokkeviddo og andelie kan konvoyene  gjore  turen via Bar2ntshavet og slit-
po å gå i nLirhten av norskekystcotr.

MIDT0Sii:Js I Libya drev i går den franske gnrnisonon ved Bir licoheim, stottet
av britiske nanse: ou motorisert2 styrker, tilbake ot  r,yt'c  kraftiu angrap. Det
11. som er tlitt rattet mot donne storke befestning. Rommels brukte donne gcng
et storro tanks or stupbombelly forut= infcnteri ou artilleri. I dage
har tyskne og italienerne samlat sina sPyrker ou Bir 2.ccheim, som har stått 1-
mot clle angrJn i 14 dago.

Du fransku styrker er nå blitt forsterkut med indiske troppar oe da do slo
tilLake dot slte anErepet, ble de oeså kraftig støttet av britiska panser- og
motoriscrto styrker.

I hekseurytan rundt Kniehtbridge, hve: det hcr vart stille en stund, hår bri-
tisho panseravd2linger utkj,mpet dualler på lanøc; hald, med fientlige psouser-
styrkon ångropspatruljor or i full virksonhet ,o,ak Romm2ls hovedlin-
jor. 2n aksjon er blitt rettot mot en tysk kolonne som besto av tusaner  av
kjoretøyero Britiske 25' kanon,r sendte granc:t p*c granat i un halv timo mot ak-
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store områdar. En britisk offiscr har skildret senan slik: Fiendan bla full-
stendig ovorraskot ved vårt anerep. Tyskarna løp forvirret i alla retnineer. -

I Italia sier man ettar to års krig: Rvis Storbritannia vinner, så tnpan'
vi, og hvis Tyskland vinner, så ar vi fortapt.

TYSKLA1:D• "Dagens Nyheter" skriver om de anstrangelser som den tyske arbaids-
minister har gjort for å konne på hoyde ned don stora fordal son de alliorta har
over Tyskland når det gjelder arbeidskraft. Det heter i. artikkelen: Son man
vil huske ble Tyskland stillet overfor en lignende vanskelighet i det tredje år
av den forrige vardenskrig. Don gang son nå ble da nødt til å ta folk fra land-
bruk  oe  industri for å sette inn i arm&en. Den gang var et hver forsøk dømt til
å nislykkes.

Tyskerno har gitt flere vidnesbyrd om hvor vanskelig transportsituasjonon or.
Tysk Telegranbyrå opplyser at gårdbrukerne ikke har levert sine kornleveranser
for nai måned på grunn av svikt i trans-aortevnen.

Den svonske avisen "Ny Dag" pekar på Tysklands mangel på lokomotiver  oe  ut-
taler see storkt imot tyskernes forslag om at Sverige skulle Ei sine roserver
av lokonotiver til Tyskland, slik at kull-levoransen til Sveriee kunne bli hur-
tigere levett.

POLEN: General Sikorski har sendt de alliorte og nøytrale regjeringer en
offisiell noto fra den polske regjerina, med protost not dan wo tyske terror-
bølge i Polon. I protesten blir det erklært at det er blitt opprettet offent-
liee galeer i 18 byer i Schlesia. Skolobarna i øvre Sehlesia na ta Oppstilling
og se på hanrettelsone. Terrorbøleen er her  serlig  rettet mot jernbanefolk,
non  også åndsarbeidere og andre arbeidsfOlk blirhengt hVer dag, nons barna må
stå å se på. - I det vestlige Polen blir polakker tvanesutskravot til den tysk-
hEer. I notan blir det pekt på at dette område ble lagt under Tyskland i strid
ned folkeretten. - Den polske regjerina krever at de forbrytere som er ansvarlOe
for dette barbari, nå bli trukket til reenskap.

KINA: Kinas overkommando melder at britiske oe amerikanske flyenheter er
kommet til Kiaa. - Kinesorne har gjenerobret en  by  i Chekianeprovinson. - I
nord gjør japanerne framstøt i indre Mongolia for å forsøke å bryte Kinas for-
bindolsa med Russland luftveien  oe  mad karavana.

I dau rettet allierte bombo- og jnearfly et kraftig angrap i dauslys not
og Salanaua på Ny Guinea. Det brøt ut nanee store brander. Japnmske jaaerfly
gjorde fortvilte forsøk på å avverue angrepet.  lo  av dom ble skutt ned og  3
ble skadot. 2 allierte fly gikk tapt.

NORG: Den 9. juni vadtok Den Kongoliga  Vorsko. Regjerina å sonda ut denne
kunngjørine om erstatning for krigsekada. Spørsmålet on hvorledes krieens tap
og ødelegeolsar skal orstattoe eller fordeles er under bearbeidelse. For så
vidt angår kriesskade på bygninger og løsøre, kan dat allerede nå sies at de
vil bli tatt opp til w behandline  oe  avgjørelse når de lovlige nyndighetor i-
ejen får nakten i Noree. Det ledende synspunkt vil vmre at nlle slike skadeli-
dande skal stilles likt, uansett artan av de krigshandlinger son er årsak til
skadon. Skado på hus, innbo, besetnina og redskaper son skyldes overureo fra
tyskernas eller quislingstyrats side, f.eks. avbr-nning av hus og konfiskering,
eller ødelogeing av løs eller fnst eiendom, vil bli behandlet som vanlig krigu-
skade. I den utstreknine disse skader er  satt  ut av betraktnine vad botaling
av orstatning ved de reeler om kriesskadotrygden som for tiden ujelder i Norge,
vil beriktiaelso  ou  etterbetaline bli foretatt.

I tilleguspro.sramnot  var  det en gramofonreportasje fra konnandoheisineen på
en w norsk destroyer.
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