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MIDTØSTEN: Det britiske kommunikeet fra Midtøeten i dag sier at britiske
styFar  eir irukket tilbake fra stillinger ved Eladem og Rezego Kommunikeet
tilføyer at britieke Lobile styrker fortsetter å angripe fianden i områdene syd
og vest for Tobruke Imens slår de britiske luftstyrker hardt fra seg, De bom-
ber -tanks og troppesamlinger, flyplasser og forsyningslinjere Et akseengrep
Sidi Rezeg-området i går ble brutt  Opp  av britiske bembeflyo lo tanks av en
styrke nå  3o  fientlige tanks ble ødelagte

RUSSLAND: Det ruesiske kommunikeet i dag melder at det ikke er neen vesent-
lig endring i stillingen. På Karkowfronten har de tyske angrep foregått i litsn
målestokke Et tysk forsøk på å gå over en viktig elv på denne fronten, ble slått
tilbake og 10500 tyskere ble drept. Etter en ukes kostbare angrep begynner v.
Beeks offensiv omkring Karkow å falle sammen 0  yeen å. ha oppnådd nevneverdigs re-
sultatero

Ved Sebastopol ble nye kraftige angrep slått tilbake i går. En melding fra
Ankara anslår de tyske eg rumenske tap ved Sebastonol til  5o.000  falne nå 12 da-
ge, "Times" korrespondent i Moskva skriver i dag: Tyskernes motangrep ved Se-
baotopol og i Karkowavenittet er ikke bare av lokal betydning, Den er et bevis
på at Blitzkrigen har slått feil. Det var en stund, skriver korrespondenten,
at det syntes sikkert at de hundrevis av tyske tanks som rykket mot Sebastopol
måtte nå sitt mål t  men de russiske artillerister holdt sine stillingsr. Det
samme var tilfelle I Kar kowavanittet, der det tysko infanteri etter de første
•alver rykket framover til de russiske linjer, men de fandt at de russiske stil-
linger var helt forevaredyktige. Korreepondenten tilføyer: Hitlere strategi i
flere avenitt av den russiske front, har gitt anledning til den teori at han nå
er fullt på det rene med den fare han er uteatt for fra vestu og at han nedig
vil innvikle den • arnA 1 avgjørende operasjoner før briternes og emerikaner-
nes heneikt er blitt klarereo

DEN VESTEUROPEISKE FRONT: Britiake bombefly angrep k natt den tyske u-båt-
stasjon ved SteNazaire i Frankrikeo Britiske jager- og bombe-fly gjorde aamme
natt  €gså  omfattende tokter mot flyplasser og jernbanemål i Nordi-Frankrike og
Belgia eg la ut miner i fientlige farvanne - Et britisk fly savneso

DET FJERNE ØSTENt Heftige luftkamper fortsetter i områdene nord for Australia.
Det allierte kommuniké i dag sier at japanerne igjen angrep Port Moresby  pe,  Ny
Guinea I gåxo

Fra kampena i. Kina blir det meldt at kineserne har trukket seg tilbake fra
jernbanebyen Changjau i Kiangseprovinsen.

Øverstkommanderende for den amerikanske Stillehaveflåte fortalte i går at ja-
panernes tae av menn og fly, både slaget i Koralihavet og på Midwayøya var
minat le gange så store soM amexikanernes,

POLED  I en melding som kom til London fra Polen i går kveld heter det at
omtrent 10000  polneeer ble grepet av tyske SS-menn i Warsehawa sist mandage De
ble arrestert og deportert, De vil øke mengden av nolakker som gjør tvangsar-
beid i Tyskland for Polene undertrykkere. Over 2 mil, polakker er blitt depor-
tert som tyske slaver, 50oeo polakker ble nylig arrestert i Warsehawa på grunn
av sabotasje. - Det er også offentliggjort tyske planer om å forby det polske
spreg i Pomereede og Danzig. Don nazistiske Gauleiter har opplyst at fra den 1.
september, 3årsdagen for det tyske angrep på Polen, må bare det tyske sprogbli
brukt i disse distriktenee - Det er 3 år siden tyskerne okkuperte Vestpreussen
sa gau-leiteren, og de som ikke har forsøkt  å  lere tysk har ingen plass hero
Barn som er "vunnet tilbake for det tyske blod" må bli oppdratt som virkelige
.tyskere sa hano

TSJEKKOSLOVAK TET: Hitlers ultimatum omå forråde Heydriehe attentatsmenn
utløper i kve1d I går kveId opplyste den tsjekkiske quisling-minister for land-
bruket, at hvis de personer som drepte Heydrieh ble angitt, ville belairingetil-
standen oppheree Ved samme hove sa han at for framtiden ville hele familien få
undgjelde for det som et av medlemmene begår, og en hel landsby vil bli straffet,
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dersem borgermeeteren ellermed],eMmer  av  administrasjonennaader inot de
interesserc - Tjekkontrierte aVdser har meddelt.  at..avseelingen av  Liditse g
henrettelsen av innbyggerna -bare et eknempel på hva Som ville hende  i  en

hvdlken som holzt lani.eby som.eettex-.seg cpp mot Tyskezde

JUOSLÅVISKI BRIESTSZjEWPW.:under geueral Micheiio'7ttth har tatt 1c5oo  fane
ger-under  et voldeur elag i fjeflene, inPrømmer  at,d, Tai-måned ble 173 1t2
liezere dropt og:7b3 Såfet i. Jel,ttoget mot JugaslaVernee

EAJOR HASTINGS 15/6 “

Det er klart for 'enver at de-2: javanske nederlag Korallhavet Ciff Mddway
få en megat stor på( krigens gang, Men jeg vil dkke'nå hefte weg sa

meget ved hva,vitkniugen vil flt ,snr- disse 5apteeeke nederiagene. Det hax mer mea
eaken å gj2re å- fa klarest over hverfer'jopanerre i Ci.ee  hele gjcz4e  dette anzre.o
på Midwaye Forstår wan-eet5  'kan man te;9-så gjofe  eeg evp'en meninhe Yn krigens gen45
både i Europa og, 1 Stillavet;:pette el.aget i Stfilehavet var ingon isolerh -te-
givenhet, Det  var  tedte det sicte beuddetykke i  on str-Stegclt. Moealfl, som har
tatt form litt etter Oved-,e1 de_ziste 2 dtånedenee - .Det-er nå te månect:r siies
japamerne  gjorde sine sto.e flYa,ngree) mot Ceylone Sea de,re vil leush:0, senket, ea
et britisk  bangenkip Pg 2  ltiYabereci, men over selve Ccy'coic: fikk de en meget  håte.
medfartc Siden de:t'm.rt praktisk ta2t uvdrksomme. t den Dagal.uke Bugt elled

Det Indiske Hav9 bo-‘teett lr-ee at de har senat noen undervenesbåtex fer å gere

farvannet rundt Madagaska,ttsflkerte - -
Men imenn  har briteflie-ckkepert  Medagaskafeec har førtram.'den Sterete kenr

voy meå seldatex-, kanonerp tankn fly, sem neon gang har fJr,;att de brifiske
e.tte Japenerne var rikttgnek.På ferde sYdtåe -Fienden holdt presset yed liek)

mot nordkyzten av Australla ag adt ble gjort to fcrsoki, i mafs Og' rüa. på g,
te :taoiltatta i Ateea'.....t",,og dicsb for,?›&er.e fcerte i'Koranhavet,
gikk temelfg Ille oar japt,ne2ta, Irå må japanorne selfolgeic hoide ved Ifke
dett.e presset met Austxzlia, zod de.6geå'gjr?  eg  de må fezeekc å avekjære
lia fralenerk4e,20t Ang ifra:I:lee ejr.en av -b.evedestaneefOzen alliert effersiv eet
det er av  aVgjerende b;c.",:ydn',1,2ej for javanerne å  fjerne Så.vidfl; mulig slike bw:cY._ .
på forhåndc

Det er InteeTesant,å  )e2egee sezke  til 'ev&rden ;:ynge.-.unktet d-krigen e ecte-e
har flyttet seg stedic AtC,ver f.)4 sfete.2 we-seder.e 1-?0;a-t;.bajcet JaPartewne
si på porten ttl Cey1,3n,' Vac. de virke'oeene'nera fer Austraida: Dexetter 42,j;
de dee eem vt da syeteSe et- freed-teskene angee*.-1 Chilf.:angepzetdeszn 1 Zdeac
angteo ae de xeie Lltaka,2 eg så kCeengdeoet pa M'Awaye
henzybs) de eteke ste,aeegdzke hovelenjer..petyr denne etvfking j dere jetaei,
virkeemhet at japaneeeaeriefa21 fer uyehl.thket jkke deltzr d droeddet 2aed.å
te ned de allierte seefilinger-d. Mellemestien. -Pf-a-Tehriek til Caleeitte eteekkor
det seg en ete:: all-tert oaer2PY› oem de to hovedd'eler ev;- CikScr.,

ez den allez stersee tatofecee.ir akeemel:tere å lecyte ned dette eefreere, ee
for 2 tinde 1:iflC3ag-12‘,:r b7.ed ek17,epert av  triterne, eer dee eepen3eke r;
021 mot donne bnzzderef, r.eget t.eyeidge er japaneruc ettey å uar
S'4“ UMea, nva ken ;1c,grliG7,3 vere t4.L det?- To grenner er temzefeg :Tiv113-

±ailO"nd8 1 deres e-4stet Qavaneree eanj, kzfgzsk±e
ontrent en fjerdedel bande».eflå Sambandsi-n4ene ;,e1 dee Bensaishe
er bldtt svsrt Tii tr,:es fet ulykken i rearl .arbeled; tek ogee dc.e are-
rikaneke flåten til a blet libelie.i;e15g verksom, Så kom angteene vå GL.Lert og
Merohall-xene g det neget ccpatce angrepotop‹:, TokdoDct . er derfee 1,Jeee-
t,ateg å undeze neg over ac . az, tnexne 3 e epvzatt pa a eettc a ztoppel fer  de te-
ter som reiste seg bak dem; mor de foftsatte veseeverr Ja, de  erå G-9DSEttt ee
dot at de gikk til et nitt angiopvå bere irer å ta de flyp3assere fciew lec-eec
brukes til nye e&.- st:ere zngrep

_Jee,an salve - Men det ver sikkezt, ogeå e.

annen gruele ,ez erede emlect;neng 3. ,tpanzra kie:tesførss1G, elle at viet stTt
eget fårsvar i Stfllehavet stet.re oppmerk&omhet enn offensiven vestover. Foe'
nar japanerne skuet ut over den allaerte barriere i Melb.cmosten, så ble de snee
oppmerkeom på at det gikh ikke så rart aksens planer (j.3)7b :apperze må
vasst megot g2dt hva. acn 'yeke gihk ut nå, newlig a wagripo . både i
ag i Syd - Ruasinna9 trenge ‘nn irat ec deretter'eventnelt slnttr seg tii jop:,-
nerne ved ky&een av den Peretsct.e Bugte Men i st-eden for å se al ddsze plareer
ble satt veyke så :',apaneene e.I.Kede eg  cåzwdene uten noe tysk z1.6-repe livee
et kitek angrep var Sått i. Tql247 oc haetc gått bro., da ville det  vtert  vordenectee
enhver risdice for japanerele å trc;nge -evem til frenten i Mellemosten skea s-en
(avsluttes 1. morgeo.)
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