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Resultetet nv slnget utenfor 'ridr te-øve i Stillehevet,-bae
at den jeeenske flåte flektet. Den i'merikneke øver'etkommenderende 1
Stillehevet cuelyete i et konmunikb: i dee et fiendep evnPo vJure c. t11-
beketo!e; den kom ut dv syne inatt. I konmunikéet hete'r det videre et det
ble gjert mer skede )å 2 fiendtlige krysPere. n jeeHnsk destroyer ble
senket av en-undervennebåt. :!ren 11:ir ennå ikke fått nlle enkeltheter om
elaget, men det frengår tydeliF nv edmirnlens konmunik6 t jeonnerne
lltt et kraftlg nederlog. - Admirel King, Pjefen for De Forenete Stetere
flåteoperesjoner, neddelte igår ut en flåtetrefning er under utvikling 1
det nerdlige Stillehav.

I degens britieke kommunike fra Kniro heter det at de frie
frenske styrkar hsr elått tilbake et engreo ved Bir Hncheim, Britiske
kolonner har angreoet fiendene forsyningslinjer med godt resultert. Britie-
ke flystyrker, heter det videre i kommunik4et, rettet meget vellvkkete
angrep mct fiendens troonesamlinger og forsyningslinjer. Hovedeleget
finner sted 1 et område mellom tre eunkter: flueleb, Peree,,P oe Nightbridge.

I Russland holder det oå å utvikle seg, voldsomme kemeer
rundt Sebestoeol. I de siste 3 deger hnr tyskerne sntt 1 geng krnftlge
angreo både av land- og flvetyrker. Dagens russiske kommunik4 nelder
et disse engreo er slått thbake ned svære tee. 38 typka fly er ødeldgt
1 kemuer som stod oå 1 3 dager. Disse siste engreeene er de voldeomete
tyskerne her sett 1 gang Piden de kostbnre dffensiver i november og de-
cember. I nord, oå Leninggredfronten, er det etsk1111g virksomhet. Søn-
nenfor Leninggrad, rundt Ilmensjøen, fikk to fiendtlige batnljoner en
hård medfert dei russerne gjenercbret to lendsbyer. I uken som Fikk,
mistet tyckerne 528 fly, mens russernes teo var 151.

Pritisko fly av jegerkommnndoen engrel inAt fiendtlige
flyplesser og endre mål i Yederlend og Nord-Frenkrike. Fly frn kyst-
kommandoen gikk til engreo uå fiendtlige skie utenfor de Frieiske oyer.
Et mellomstort sklo leke bombet og truffet midtskios. Alle de brltteke
fly kom tilbake i god behold. - I ettermiddag kunne men se en stor
styrke av britiske fly som fløy 1 retning av Frenkrike.

Fra London ble det 1 ettermiddag kringkeetet en advarsel
til alle frenskmenn om å forlete kyetdistriktene. Det er meget eannsyn-
lig at kystområdene i okkueerte Frankrike mer cg mer vil bli skueolessen

- for militære-eberasjoner.
9/6 - 42.  

I Libya her de frenske styrkene atter slått tilbeke et
voldsomt fiendtlig angreo mot Pir Hacheim. Fienden benyttet et meget
stort antall eanservogner og fle, men til tross fer et Remmel nå hnr
hamret løs oå dette ounktet i snert 3 uker, er det fremdeles intet som
tyder på at de alllerte styrker eiker. tn br1t1sk kolcnne hadde hell
ned seg og tok mange fanger under et overraskende angree vest for "Hekse-
gryten". Det har vært forholdsvtc, rolig ved Nightbridge. De tyske for-
syningslinjer blir angreeet til eLedighet av både eenservegner og flv.

I Russland her tyekerne gjen000tatt sin cffensiv mot
Leninggrad melder det russieke kcemunikeet ideg. Det foregår herde kemler
men tyskerne er overalt blitt kestet tilbeke med stcre teo. Ved Kellnln
ble 620 tyekere dreet under et engree. tllers fcregår de herdeete kemlene
ved Valda1-høydene i Volkow-avsnittet. - Garniscnen 1 Sebestceol når
fremdeles alle angrou. Stillingene bl1r forbedret. Nun mener nt de
tycke styrker scm er satt inn i engreoet mct Sebest000l, når O'33 i at

antall på 13C.00c mann. Hitlar nå nemlig te denne festrdngen før hnn kan
begynne nå offensiven mot Kaukasus. - Vår korresuondent 1 "oskve meldte
igår kveld: Fra de deler av fronten der det ikka er noe ev viktighet å
melde, ble minst 4.oco tyekore dreot eller sårat oå en eneete deg. De

tyske arneer forblør seg.
Ruhr-distriktet er igjen blitt angreoet. Det britiske

kommunikdet melder om at en kraftig styrke britiske bombefly kastet sine
Forts. neste side.



bember not mål i Ruhrdistriktst. Stere brander untetcci. I d ssirsc1
går ver hritisko bembs- og jeperf1y over Ircdsrldrd, valgi. c
Fra dieco toktor savnes 13 boMbeflu, - Den brttiske st:rines Nkt.1
offiserer vnr med i trefningen uterfor dmn belgiske Iment sU 1ordeg, De
ansres en overlegen tysk styrke cg serket en ternedcbåt n2. 50e tons eg
torpederte en annen. De vendte tilbake utan cciV å he te), Ts 2E år.
ganmel løytrant førte kemmandoen over satruljen, og yngste mann med eget
ekip var 20 år. Gjonnemsnittaldoren ov de offiserer som netruljerer tå
østkysten og jager 2.-båtter er 23 år.

Det bLir meldt em betydelig fersvnrsvirksonhet t2 den
fninske kyst. Det blir foretatt mineloggin;-. over ctore områder eg hen-
melige festnirger blir bygget så et område stm er C km. i dybde Det
blir også neldt at tvekerne befester en fersarslinjo til nellen elvene
Alesue og Aisne. 7n tradje fermarslInje bl1r bystat longs :teupe..

Fatruljer av dea anerikanska flåte  ferfølger den flyktende
jeuenske eskadre som led nederiag otenfor Tttd-ev-zyn. Det fle?L'es ot dat
ene jspanske hangorskiset scm ble serket , var tå 24.ceo tore, T det
nordlige Stillehavet firner det sted en trefning neilom .tserikanske og
jaaanoke cjestridskrefter. Det foreltgger ennå 1ngen  tderatring cm pinget.
Sidene kr1gens utbrudd har amerikunerno senket 33 jasenske krissskis nv
ferskjellige klesser og 44 andre dklc. 17'thandelsskis så 5,oce tonn ble
senket av snerikeneke fly igår. - I Flflia har kinesarre gjenernbrat
byen Tsjo Shan.

Massehenrettelser av tsjeckere feregår fremdeles. Ialt
er nå 23egisler henrettet. - 7 menn til or henrettet i Tlyskland.
10/6 - 42.

De japancke tas i sjosloset ved ndtaley ver ennå mer al-
vorlige enn fer ossgitt. Fullstendigo meldinger foreliggar ennå 1kke,
men amerikanerne mener at 15 jonanske krigsskis ble senket eller skadet.
- Yineserne sjør kraftig mctstend overelt i det fjerne østen. De vold-
scmste kancor foregår onkring Tsju Shnn som nettons er blitt gjunerebrat
fra jasanarne. - Alllerte betko- eg jagerfly rsttet 1dag engres not
flyolassor nå Ny Guinca. Under forsøk nå å hindre nngrenet ble 20 jananske
fly skutt 'ned. 2 alllerte fly gikk tast.

Sebosteuel holdem frendeles stund. Igår slo dens formvar-
ere tiltake en rekke tyske angree ecn var understøttet. dv tanks cg fly.
Den omringede by Tår stor h1ols nv russiske friskarer 20M osererer bak
de tysko linjor. Det meldes vtdere on kraftige kamser ved Leninggrad eg
Valdeihøidene. Nordvest for Moskva, så Kalininfronten, er tyske nngres
slått tilbake. Sydvest for toskya, nå brjnnskfronten, hnr russerne erc-
brot 2 byer og 2 viktige hc1der. Innletset til Arkangolsk or nå holt
fritt fcr is. Konvcier til Husslard kan nå losse der. Arkangelsk ligger
utanfer rekkevidden av tyske fly.

I Llbya ved "Pir Hache1m, har frie franske styrker slått
tilbake ot 11.  os  hittil eterste angres. Forsvarerne ble støttet nv in-
diske trocTer og britiske sanserovdaltngsr. Pommul brodtte ut meget stcrt
antall ned tanks og fly, men forsva pet  holdt. Slagmarken er dekket nv
vrekrester. Bak tyskernes 11njer ocerer britiske sanserstyrker. - Flå-
tehavner i Toranto i Itslia ble ongreeet av allIerte fly-

Anerika cg Stor-Erttannia har sluttet en viktig avtnle
son går ut uå at beggs lands krigpresurser pknl slåtee sanmen cg være byg-
get nå sn felles olan som om det var nroduksjoren for et enkelt land. Dut
sanne vil konne tll å gjelde de to lande luser av natvsrer som vil gdran-
tere en rettferdig fordaling av nntvnrer nellcre de 27 forenete nnsjoner.

7n molsk mretest er condt ut not tyskernes nyo terroor-
bølgs I PcTon. I 18 byar 1 Schlesia er det relst galger hvor barna må
overværu henrettelscr av ulydige solakkere. I det vestlige området blir
solukker utskruvet til den typke hær.

I tilleggeorogrannet var det en srunmoforreserneje fra
konmandoheisningen Då en ny norsk destrover.
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• Det.ble i.eftermtddas kunngjort i og LenrIcn at

Storbr. og Bovjetsarveldet den 2. i undertegnet_en aLtineu
som bindar, de to 1ai1 sammen til fortsette.krig.n: mot Hitlers
TyNkland innttl den endeltge seier.Det ble ogs4 opplådd full
enir9-10 ,,  ang+ en-ny front i Ecropa.Pden cg Molotov undertegnet
efliassellog den innehcldt 8 punkter.i-xt.l fastslår om gjensid4E

annem-hjeln-så lenge kri[Ten varer.Art.2 fastsie!ir
irfln av r,ar-tene-s•utter seperatfred.Art.4-omtaler-sjensid

bvis'deJe-ene-part etter krigen-skulle-blt-engrepet av
Tys.r1Æ'cl. De-"e-gijelder i 20 år.Art.6 omtaler- gjensidtg økonomise
stet'..e.Art.7Ingen av partene eluttet allianse eller koalisaejon
som er  r ettet-not elen.annen part.Art.8 omtalee-eatifisering av

• •-• • • • -
Russ.rand: Zn-ny tysk.offensiv er påbegynt-i- Char-keer-avsnittet•
Dens mal er dr4ve-russerne bort fra de ett-Ilinger de-erobret for
noen uker. si,den-eg-samttdig å sikre tyskernes vetstre  fløy under
et framstøtemot-Rostev:og. Kaukass .På Krim-er-nye-tyeke angrep
slitt tilbake,som.var- rettet mot Sebastopol.
LibyalTyskerneepåstAr å ha erobret Bier Hakeim.Noe dementi fra
Rairoer. ik'ee-tnnløpet.Kommunikeet fra Kairn melder-at brt. styrte.
ker ig4r slo telbakefiendtlige anfrep.
Ew.-opa:Kraftige_avdallnger av den amerkLf14te seiler nå rundt
farvannet.em Sterbee-Britiske jagerfly. angrep_inett. Frankrtke,
Holland og Belgia-intet.brttisk fly savnes.- Ntlitsche (?) er
fuelstendig-gedelagtesom represaller fer-mordet. på-Heyrich.Alle hus
bln breet eg jevnetemedjorden,og mennene-ble-skutt,kvinnene ført
i kensentrasj-oesletr,eg barna ført til.eppdrageleesanstalter.
Lofr.alt:Den-meget- rystende dg dramatiske bistee4e-em de 2 russiske
offiscrersem.levde eom moderne kannibaler,sen ble-gjengitt i
alle dagsaviper.pettopprvar selv tyskerneapent. på.orn nordmennene -
ville bite påeDenne-historie ble innleverteallerede ei begynneleen
av aprier men censepen Cant ut at billedsee ekkeevar gode nok.Nye
scener. opptatt,og denne gang ble billedene godtatt.-Det som ny
lig ble meldt at Erlk Stai var gått inn for idrettenyer det rene
oppeptnn.

12/6-4
? eallee4 emokretiske og frie land-er budekapet om trakta-

ten mellor S-terbr.- og Sovjetsamv. mottatt-mad-hegetstring,mens -
derimot -teushoten-1 Tysk1F:nd og Italia.vftsr-hvilken-vtktighet-- .
a”talen-er ry-2oie-og 1r!rne avtale-er-undertegnet. i Wahinston
:Llurona:Brt-.-bombef'y. anrs4/ 2 tyske-skip.utenfor-Hollasa4.-Det ene
srrang i luften-Nrn tys.c-t rekterebl-e,angreoet-uten-f-Or
Don hollandske-rer:Jeriny 1.i.ndor har.sendt.et
hollandske arheid.a:ie-s(.m eed kripsindustien om å utvisa for
siktigbet  ev tTt .flyangrep.E'. lignende-ordre• er sendt
ttl de franske•nr. - - - .
Ltbya:Fra Katro-il- IT-de.t.meldt at Rommele•angrap-mot Bter Haketm
Finr kostet mange Lnnk;  og menrskeLiv.Brt.panseravd.har vært i kamp
mot tyske avd, cst-rsr Ham r.k(7).Drt,fly. har-bembet-en flyplass.på
Kreta.
Ru.32.1asd.:Inuen fo-4andrn:=, or  meldt fra-de midterste.og nordlige

Sebastopol-er-megt• alvorlig.Tyskerne
mtstA-150 '7-erastcpe,1 på 8 dager.En russtsk note

1H  er brent av tyskerne-i nserheten av
nr

at den tyske potethøst
1942 rial 1,:;veres til de ',;:rske myr77:igheter,Bøndene-får  således  ikke
anledning til å selge stn avling.

Fortsettelse side 4.
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ALT FOR NORGE.
Send avisen videre med engang de bar lest den.

Flere.amerikanske tropper er ankommet til Stor-Britannie.
Kanadiske tropper er også kommet fram,.og scm vil slutte'seg til de kana-
diske styrker:som snert, skal ut felten. - En stor parade ble holdt i
New York i-dag•sominT.lednins til morgendagens festligheter i enledning av
de forenede nesjoneTs:dase Roosvelt, en tale imorgen som blir
kringkestet helee.veyden ever. : Denne des  ïil  bli feiretei 28 land. -
Luftfertsmtnieter eschibeld Binclair ealte idas oi et ungdomsmøte. -
Pakten•mellom.Storbritennia og 80vjet.Semveldet Or mottatt med udelt be-
seiString i Tyrkiet. - 3 millioner hollandske og belgiske mennesker
spredee utover Eurepa etter den nye tyske nlen. Tyskerne gjør febril-
ske forberedelser i Belgta etter at-det ble nå tale om en ny front i

• •
• I Libye er et stort-sles under-utvikling sør fer Tobruk

ved.E1 Adem. Alvorlige kamper.ved Akroma. Fienden led alvorlige top.
Alle britiske stillingerer inntakt.Den frie franske brigade 7dela un-
der forsvaret av Bir: Haeheim 70 fiendtlige tanks.

Fra RussIand meldes det at stillingen ved Sebastoryol er
den samme. Tyskerne, lider store-tan. husstske friskarer bak tyskernes
linjer hjelner garnisonen Og-holde stand. RUsserne gjør nå kraftig mot-
stand ved Charkov. Let.avsnitt et •60 tyske tanks ødalast. Ubek_refte'e•
meldinger -ster at amerikanerne har vært i kamp ved Svarthavet. • 4 f7,:
landet i Tyrkia.

. I det fjerne østen har amerikanske fly drevet j
bort fre den befolkede- dele av Aleutene. Det blir nå onolyst at jrn,eeeede
mistet eller fikk skadet 52 skip, 250 fly og minst 2 transnortskie i
slaget ved Lorallhavet og Midway-øya; Disse tan gjør jauanernes styrke
til sjøss og i luften en betydeliz svekkelse.

I tilleggsrJrogra=t ideg kom den ukentlige militærever-
stkt. I går talte J. Worm-Meller i tilleggsnrogrammet.
14L5,- 42. •

 Sebastopols forsverere dri'ver tilbeke en rekke kraftige tyske
angrep. På 2 dager ble 5500 offiserer og menise drent. Sørefor Charkow
øker kampene-i voIdsomhet etterhvert som flere os flere tyske tropper os
tanks blir satt inn.•
Vestfrenten: Britiske jagere har angrepet jernbanenettet i Nord-Frankrike.

- Tyskernes forsvarstiltak i-vest fortsetter især i Belgie. - Sir
Batton som er sjef for de allierte styrker, er kommet tilbake til Stor-
Britannta etter en konferanse med de amerikanske krigssjefer. -
Libya: I Lihya foresåT hovedkampene syd for Akroma. Akromn ligger syd-
vest for Tobruk. El Adem-området er bembardert av britterne. Rommel gjør
sitt ytterste for å ta- Tobruk, Hvis han skal kunne komme til Egypten må
han først ta denne festningsby. Stillinzen sllers i Libya er ufcrandret.
Amerika: ..Ftoosvelt har idag talt til de amerikanske trosper som skal til
Europa. -for å kjempe. - Meldingene fra Ankara er ikke kommentert i Amerike
Beleiringstilstanden i Ankara er forlenset. - 1 norsk lastebåt er kommet
tt1 Montreal med overlevende fra en fiendtlig u-lycat som de hadde senket.

Ialt er nr!). 386 tajekkere henrettet siden attentatet på
Heydrich. Dr. Benes har uttalt at de som er ansvarlige for grusomhetene
i Tsjekkoslcvekiet skal bli straffet etter tsjekkIsk krigslov.

Det ver store festligheter i Buckinghem Palace idag i an-
ledning av de forenede nasjoners deg. Tilstede yar bl.a. kong Håkon Og
krçrtn av.):ZetwnmJuzesievia, kronprins Bernhard om sted-
fortreder for dronninz Wilhelmine og presidenten for Tsjekkoslevakiet og
Polen.

I tilleggsprogremmet talte Tora1v øksnevad.


