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RUSSLAND: Dagens russiska kommunikd melder at de russiske tropper i natt
slo tilbake fientlige angrep i retning av Karkow og at tyskerne hadde store tap.
Bare i et enkelt avsnitt ødela russerne 22 tyske tanks og 18 kanoner. Tyskerne
hadde  9oo  falne, Ved Sebastopol har den røde armå og russernes sjøforsvar slått
tilbake heftige angrep av tyske og rumenske tropper. Sønnenfor Sebastopol er
det blusset opp et nytt slag ved Dalaclava 9  og i et av avsnittene der hadde tys-
karne i løpet av en dag 800 drepte  og 1.7oo  sårede. Tyskerne prøver alle slags
angrensmetoder for å bryte forsvaret av Sebastopol, V.Bock har nå samlet mil.
mann på Karkowfronten. Denne fronten er av avgjørende betydning for tyskerne,
hvis de tenker på foreta en større framrykning möt oljen i Kaukasus. Det er
to viktige kampområder, det ene 6o km. nordøst for Karkowl det andre mellom 120-
15o kmo sydøst for Karkow - i Izjumområdetr

Meldinger fra Tyskland går ut på at det nå er tvilsomt om tyskerne kommer til
å sette i verk en sommeroffensiv i Russland av så stort oAfang som offensiven i
fjor. Man mener at det opprinnelig Var Hitlers plan å nå tre mål i år. Lenin-
grad, Moskva og Kaukasus. Truslen fra vest er blitt så alvorlig at tyskerne an-
tagelig oppgir de to førstnevnte målene og konsentrerer sine styrker mot Kaukasus.
Tyskerne mener at det på denne måten vil være mulig for de styrker de har i Eu-
ropa å holde ut en god stund, mens en alminnelig offensiv langs hele den russiske
frent vil være altfor risikabelo

MIDTØSTEN: Dagens britiske kommunikb fra Kairo opplyser at general Ritchio
nå er fordig med omgrupperingen av sine styrker. Den syd-Afrikanske første divi-
sjon og den britiske 50. divisjon er blitt trukket tilbake fra disse stillinger
for å finne stillinger sønnenfor Gazala. - Briterne slo tilbake 3 kraftige an-
grep rundt Eladem med store tap for fienden. Britiska macoriserte styrker som
angrep fiendon i flanken, apilte en framtredende rolle i denne aksjon. - Britis-
ke luftstyrker hadde en god dag og gjerde stor skade på fientlige troppesamlin-
ger. De ødela mange f1entlige tanks og transaortvogner.

Hovedslaget i Libya har etter at briterne trakk seg tilbake fra Gazalastillin-
gene beveget seg nordenfor ørkenknutepunktet Knightbridge. De to befestede stil-
linger som nå beskytter Tobruk, er Acroma og Eladem og de viktigste kampene fore-
Går rundt disse to punkten; Bogge parter har hatt store tapo

På patruljer i går ødela britiske jagerfly fn Malta 7 tyske og italienske
bombefly og et sjeflyo

Det er.funnet sted en sjøtrefning i Middelhavet 9  men den er antakelig ennå ik-
ke avsluttet t  og før de britiske.skip har nådd fram til sine havner t  er det lite
rimelig at admiralitetet vil sende ut noe kommunikd. Italienerne sier at deres
fly har hatt voldsomme dueller med britiske marinefly.

BiLKAN: Utenriksminister Cordell Hull har bekreftet at amerikanske fly har
foretatt sine første bombetokter på Balkan. Han opplyste i Washington i går
kveld at de  22  amerikanske flygerne som nå er internert i TyrkSa ble nødt til å
gå ned etter å ha utført et bombetokt på Balkan, men han ga ingen opplysninger
om de mål som ble angrepetr

Det er kommet meldinger til Ankara om at både Bulgaria og Romania har gjort
tiltak for å styrke sitt luftvern etter at amerikanske bombefly har vist seg i
Svartehavssonen.

TYSKLAND: Hurtigtoget Berlin-Kønigsberg som er et av de viktigste togene på
de tyske jernbaner ble avsporet om natten den 8. juni. Det er lovet ut en beløn-
ning på  loo.000  Mark for opplysninger om hvem som står bak, Til å begynne med
ble nyhetene om denne avsporing underslått av myndighetene i Tyskland 9  men den
har sivet ut og er blitt offentliggjort i svenske avisero

DET PJERNE ØSTEN: Amerikanske fly frh hmr og flåte har senket en japansk
krysser og skadet 6 andre japanske krigsskip ved de ideutiske øyer i det nordligc
Stillehav. De japanske skipene som ble skadet var et hangarskip 9  som fikk full-
treffore av torpedoer 9 3 kryssere, 1 destroyer og 1 kanonbåto Dessuten ble et
janansk transnortskin skadet. Et offisielt Washington-kommunik8 melder disse
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styrke.sen er komnet iland på den aller vestligste delen av øygruppeny selv om
værforholden_ jkka'a'r'gunstigeo

KRIGSPBODUKSJOEN* jDetiblir.opplyst.i.eisnden ie-dbg at detbritiske
e- blitt 3å storkt påskynnet'at detble bygget og satt på vannet

rv skio nraktisk tålt like fort son ved_te Forente: Staters skipsbyggeriero
Det  tOk  ontrent år å-bygge:g sette,På vanratn lett britisk krysser be-
gynnaiøen av krigen i: 1939,  I,:dagger Anerika,nine loeoco tons kryssere på
et f.r;:  Denne rekoraen bie nyflg satt ved denjn krysser'i Gleavelandklassen

Roosevejt sier 6. eet forlegg for den . anerikanske kongress at de
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produkejon har antatt overveldende dimenSjoner, Det blir nå oppgaven fec
vAre nfLlfre tndustridrivende, eg våre shippingfelk å bringe vår fulle styrku
fren natHfieadens sentrale stillingero Vi må sende våpen der hvor det trengs
så 1urig sou mu:•:U; : Fordelingstroblemet har nå nådd et kritisk punkto Vi og

arbuider satmen med.å frakte nenn og våpen til steder som skal
aanre utgaagspunkt for vår'OffdnSiVo Roosevelt kom:sgså inn på dat nære sam-
ar-b,j,d ued 21ussiandy. KinaLSt&ilbritannia og de adlierte nasjoner. Materialle

•

nå ikke bare'en,veiy MUn do allierto nasjonerforsyner oss med mange varer

•

7j, 2renger i da o hanneVnte flera eksempler:på deto Vi skal redde fri-
:kertan og gi våre folkftihet-en".tilbake vad å sette'våre:felles kreftet inno 1)23-

anstrenev2lee- skal vi nå'måletl-Vår felles sedre

i!CfliGS: Da siste meldinger gdr nt på at omkring 40.0 lærere fremdeles har last-J
o e. leere-albaide i KirLenesi) ssm-nå er enviktig-tysrk hasia for MUrmanskfronten,

160 arbe.tder lveze0 ligerurne er elendig kledt og.de arbeider døgnet
ru?Ot i skift på 8 t.:.mer, men stemningen er -glitirende. tærerne er bare redd :;:or
-et vanner skal,tre,4t de har aet forAlle, - RussiSke krigsfanger be-
t jr vinciene, Lærerne trdllar tsnner,, kjører-•kraner,og :iarsjerer til og fra

r':"1"'lascleu middr b.ovoktnSng -Lv tyske eoldatortabdsopantede bajonottero
L=er hole son døde 6. nai omkom ved et ulYkkestilfelIeHidet han fikk on

teluke everseg.under arbuidet. 11,b1 annen lærer'f:ilttned 11-lasteronmet og brak;•
ben:te laggel pa sykehus.:

01E143m KNOX D4-ForentifStaters flåtemihister9 kar'advarb'det tyskeo Han
spu;rhe Tret tyske.:-folkhVer,lenge de ville tåle-et det ble beUått slike forbry-

eiser sen å utslatte hele don tsjekkiskj landsby J4ditzee Tsjekkerne, nordmaTI-
nonp og polakkene.stSr-dmOtHildtleralt.hva de mak~nen hva gjør det tyske
fefl? - Ob-rst Enex a t.i @utti Detetyske fol-k målære å forstå at hvic dot
ikke klart viser sin avsky for det nasidtiske system0iså.vil det komne til å
til grunne,

'2ILLEGGSPROGRAMKET  ,var det-utenrikSkronikk ved Årne Ording stem snakket eu, _ _
aort britiir,k-ruesiske traktet-9,.
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LOKALT: REDERNE0 Under ddt møtet sembjo- frenstaende redere var innkalt
StT:rtingelTden-15oedno holdt Terboven en tale hyor han på sin-egen må.te

ga en orientering ca den nornke skipnfarts Og redernes sti11ig. i-dago Det
e.ania puitkt i talano-som ellers inneholdt den-vanige blanddng av løfter og tx-e-
lor9 var Terbovens psdentering ay,at de nornke rederp hadde en- avgjørende inn-
flYtelse på de norske-sjøfolks holdningy ogSå-de sjofolk:Som:nå seiler i
211:4-:3 fe:to - Som avslutming på talen ba Terboven de tilstedeværende om å fwar±-

kwne md s caning on hvorledes forholdet nellem-rederne ou okkupasjonsmaktee
kan ordnes, Dette skulle de få anledning til etter en pause9 hvor rederne
ie7jtort til en lunch på Grand Hotell5 bestående av lite nat og meget drano

Skjørit rederno ikke fikk holde rådslagning på egenhand ble det enighet u
neattette en ferhandlingskomnite, son på fritt grunnlag skulle konme med et
til kla:gj2ing av'redernes standpunkt. Til kommiténedlenuer ble valgt:
Ccrne Artholic,Eathieseny Chro Oddfjelly Wiesa Hansen og direktor
Ialch i. B0Dc20 - Terboven godtok dotte forslag 5,3:1 betingelse av at Johan Sto:102-

•

cg 2hv0lialvor= skulle tilsluttas kommtt&enc Dett-e gikk rederne ned pt n.
kor.citeoll skei en uka frankonue gea ot utkast son ncvnt,
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