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MIDTØSTEN: Ifølge meldinger fra Stoceholn hevder • italienske journalister
Berlin at err meget stor del av den italienske flåte,:deriblant alle slagskip
første linje, seilte ut fra hevna Taranto for å ta kampen opp med den.-

britiske flåte om herredømmet i Middelhavet. De mente at de var såpass over-
legne i tall at de kunne våge å innlate seg i kamp med . de britiske krigsskip.
De håpte å kunne ge britene hva de kalte et rådestet, heter det i meldingene.

Hittil er det bekteftet at italiencrne hadde disse tap: Senket: en
10.000 tonns 8 toms italiensk krysser av TarantoLkIassen og to destroyere,
skadet: to italienske elagskip som ble catt i brenn, to lette kryssere - den
ene sto i ],yrs lue, Et etort antall av aksens fly ble dessuten også ødelagt.

Slaget varte i 4 dager i forskjellige deler av Middelhavet. Størstedelen
av den italienske Ilåten eom var gått til sjos; ble angrepet av britiske marine-

av Liberator bombefly med amerikansk besetning og av britiske krigeskip.
De italiensko krigsokip som tallmessig var de britiske langt overlegne, avbrøt
kamren og vendte tilbake, Forsyringene som var på vel til Malta og Tobruk,
kem vel fram. - Nærmere opplysninger offl ee britiske tap vil bli holdt tilbake
til de ikke lenger kan Være til nytte for fienden. Det blir imidlertid meldt
i London at aksens påstand om å ha senket kryssere og skadet et slagskip og

hangarskip, er fullstendig uten grunn&eg.-
Vår marinemedarbeider skriver: Gtunnen til-italienernes nederlag var det

glimrende samarbeide mellom britiske overlfateskip, ubåter og fly, både fra
hangarskip,og frabaser til lands som tilfello var med de amerikanske Liberator
bombefly med amerikanske mannskaper. Det er verdt å legge merke til at-sdm følge
ev den storkt økede britiske lnftstyrke i JÀidtosten og på grunn av hjelpen
fra den emerikanske luftstyrken kan Storbritannia nu bruke fly med baser til
lande som utgangspunkt mot italeenernei os dat på ef tidspunkt de slaget i

opptar store deler av denallierte !uftstyrken, En av konvoyene soM ble
angrepet, var på vei til Malta, og det var fra Malta at noen av de kraftigste
luftangrep ble rettet mot den italieeeke

I onsdagens britiske kommunike fra Kairo heter det: Britiske styrker
brøt igår opp et angrap av aksens nenserstyrkee eed Sidi Rezegh. Angrepene
ved de britiske stillingene vød Acrona fortsatee i hale dag, men de ble slått
tilbake. Den akseptyrken soM tok steiling Tett ceerfor beitene ved El Adem,
gikk ikke til engrep.

RUSSIASD: Moskyakringkasteren melete cnseeg at nå Karkowfronten har russerne
slått tilbake nVe tyake tankangrep r)g påfor tyskerne store tap. Onsdagens

• Sevjet-komMunke seer at i et avsrei:tt på Karkowfronten ble 20 (?) tyske tanks
ødelagt og 600 tyekere falt. Det blir meldt at nye tyske reserver blir kaptet
inn i slaget.

Imidlertid har :tyskerne måttet sende en mengde fly til Sebastopol-fronten,
der kampene raser på i7de dag. Huni~s av tyske kanoner og stupbombefly
hanrer løs på Sebastopol, men iføirdt siste neldinger slår russerne alle
angrep tilbake.Den rusetske garnison-bar foretatt motangrep, og det kom til
voldseome nærkemper der bajonettene var brk.

1 Brjansk-avsnittet har russarne inntatt en tysk stilling i drept 400
• tyskere. Russerne har gjort kraftige angren i Velchov-avsnittet og på Lenin-

gradfronten, Lenengradkringkasteren neldte onsdag at russiske friskarer 80M-

ölicrerer bak de tyske linjer på Leningredfrentee., har drent 1200 tyskore i
forrige uke. De avsporet også fem togeMed tropper, satte fyr på fire tanks,
ødela lastebiler med tropperirokede.beeydelig krigsbytte.

flDen russiske østersjeå '11(heflelace ae transportskip på 3.000 tonn
og to notorbåter og skadet 6 tddre Str.

Died VESTEUROPEISKE FRItfl Natt tit oesdag angrep britiske bombefly
industrimål i Euhr og Rhiniand cg la Mtner i fieet1ege farvann 8 britiske
bombefly salines.



I dagelyS tirsdag foretok'britiske" jagerfly flere mindre tokter mot fly-
plasser i tyskokkupert områ,de.

Det brit1ske admiralitet bInngjarde -tirsdag at et fientlig flyangrsp mot
ewbrdtisk konvoy utenfor .sydvestkysten natt"til tirsdag-ble slått tilbake.
Hverken skipene i konvOyen eXlerdeeskorterende'skip led noen skade og der
varYingenasårede eller døde  

tysk fly Çiøy natt til onsdag ever Storbritannia og kastet
bomber-på sydky_sten. TP,PASenet ble-såret.

.:'Dfitiske ayiser bringerneen billedet. fra Faris som ble tatt av to britiske
flyvere som ved middagetidjsis-tfradag fløy et-britfak Beaufort jagerfly i
høyde-me&hUstakene op pOVer,Champs, Elysses»Yolk PA gaten så flytet kretse
omkring'TriUmfbuen', de sånoe.somålangserit sVevet nedaver like.vsd den ukjente
soldatsigtaV./tet'var det trofarte,de_franske flagg. Det.britisk fly vendte om
og.Sustebledover Champs E]yseep:endalavete,enn hustakene og ble hilst med

2ebegeistring.aV folk i gatene'sam. haddegjenkjent=dets merker. Da flyet kom
fotbi den'tyeke koMmandos hoVedkvarter paLPiace-deia Concerde, fyrte flyverne

len Salve.:not"'det tYSke flagg og spredte ,de‘tyske-eoldater aom sto vakt utenfor
bygningen Eør flyet deretter drog bort, bbk-• ,det'kastet ned ennu et trefarvet
fla&g.som hileen til det'kieffenfle F-aankrike'Et av'fotogrefiene sem ble effent-
liggj-ott4Onsdag, viser et nærbillede ÆWGrand'Palis-me,c1. en idakat- for en ut-
stilling soin antagelig er organisert-Jav-tysketne og lieem hår fått navnet La
Vie Nouvelle. ._ .

TSJEKKOSLOVAKIA. Tyskerne hatklinngjort at etter k1.8 torsdag kveld vil
alle som mistenkes for å-ha holdt tilbake Opplyehinger on Hey4richs attentat-
Menn, bli skutt. Iverksettingen av denne- nye tettorbølgenivil-Jbli den første
oPPg-en'til Ds1nege som er;:sendt fer'å-eretatte-Heydrih.

DEN BRITISK-SOVJEITRUSSISKE:TRAKTAT: På et,mote Londan tirsdag vedtok den
polnkp' - c etring:over den
britisk-ruasi$ce traktat. Den'polske-nasjeAa1komi:te_uttrykte håp om at traktaten

.,-

etter krigen Vil lette et nmtmere saMarbedd'nellom alle de allierte nasjoner,
smrlig den øst-Europa, sin .tate til'keniteen sa,general.Sikorsky: Traktaten
er av den største:betydning både politidk og Moralsk for de,forenede nasjoner.
Og uten den ru-ssisks-pelske avtale av jUti. 1941 .Viale dot.ikke.ha vært noen
aktelse for traktaten i dens AuvMrende'fotin..0g general Sikorsky fortsatte:
Den britiske regjeriags.sukseså er'forbundet med Storbritannias ,enestående
stilling i denne krigen. Det er nok å Aevne at av Storbtit ?.M"4.As befolkning
på 35 milLioner me1lom 14 og-65-4t:er 222Mi1lic-nei"entn de vm,Pnede styrker,_ . . .

krigsindustrien eller .i det.sivile.fotavar»-
U.S.A.: De'Forente.Staters=f14tokOMite hår Vedtatt et aytt_program son

som vil fordoble den amerikansko'flåtefProgramMet emfatter over 1400 skip av
alle typer, derav kampskip med en samlet tonnasje.på 1,900.000 tonn, hvorav
500.000 tonn skal være hangarskir.W:SX hadde 7 hangarskip-da de gikk med- -
krigen og 11 er nu under bygningV og et ukjent'anta11 handelssktp er blitt om-
bygget til hangarskip. .

STATSMINISTER NYGAARDSVOID Son I. vært på besøk i
Halifax, Montreal, Toronbo, bttawa!bg-andre,byet', Før.haA la-ut på reisen til
Canda, tilbrakte han noen dager i Sew York etter.-athaAuvar kommet tilbake fra
rundreisen i De Forento Stater; Stmtsm;iniSteren:Ase›at-~ralt i Amerika var
han b-litt mattatt ned dypfs-ymPati-far Rer b s Sa, somhar gitt seg utslag i
både ord oggjernin

,vvvvVvvvv -
LOKALT: Skipatedetgfin...TåAstoeM»or':forMann i:flocip~elskape.t, ble

arrestert i fortige ukS.,..ettorforilydendbSidi boketavero NE var_sløyfet på
Redningsselekap:ets'7.juni-flagg iår,

I dansk "politiken" for 14 dsleadt vi at 7 danske gutter i alderen
13-17 år er.ideMt fiere_års fengselsstraffer for sabotasje mot den tyske Wehr-
macht. De hadde fotetatt ildspåsettelse og begått hmrverk og sabotasje mot
Wehrmachts eiendom og dessuten stjålet en mengde våpen. Premmelig ungdom
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GUD BEVARE KONGEN OG FEDRELANDET.


