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KONF£RANSENE I U.S.A.: Konf ransene som nu finner sted i De Forente Stater
mellom President Roosevelt og Statsilinister Ohnrchill, blir varmt kommentert
i den britiske og amerikenske pressa. Kommentarer i Washington heller til den
oppfatning at konferansene vil dreie seg om hverledes man beut kan gjøre bruk
av den store mengde potentielt alliert krgsmateriell i det rette gyeblikk og
på den riktige kront. En militmrsokkyndig skriver f.eks.: Produksjonsstrømmen
er nu blitt så overveldende at man ikke har midler til å fordele den Man må
derfor-nu ha sin onemerksemhet henvendt på skipsbygningen for å rette på dette
forhold.

Sir Stafford Cripps sa i en tale lørdag at når de allierte slår til mot
Hitler i vest, vil de slå hårdt, og ikke etanse før de er nådd fram til Berlin.
Han sa videre at de allierte vil begynne et stert og seirrikt angrep mot de
tyske styrker i vest og de vil ha bak seg.hele vekten av Amerikas hjelp og
Amerikas overveldende resurser. .s

MIDTØSTEN: I lørdagens kommunike fre Kairo heter det: Britiske mobile
styrker var igår i kamn med fiendsn som var rykket østover i to hovedkolonner
dagen i forveien. Fienden fortsatte ikke med fremrykningen men begge de fient-
lige kolonner smudde om og gikk vestover etter å ha nærmet seg et punkt 4.%
km fra Bardia. Av dette fremgår det at general Ritchies tropper holder stil-
linber som strekker seg fra et område vest for Bardia som ligger ved kysten
nordvest for den egyptiske grense, gjennom området omkring Halfaya-passet og
i grensedistriktet omrking Sellum. Og i fiendens flanke helder en britisk
garnison Tobruk.

RUSSLAND: Garnisonen i Sebastopol har avveret nye,kraftige tyske angrep.
Tyskerne har satt inn så mecet som 10 divisjoner, Tysernes angrep blir frem-
deles gjennomført uten hensyn til tap, som - blir det meldt - beløper seg til
gjennomsnittlig .3.-0:1  mann hver dag. Kamnene begynner nå på den tredie uken,
skjønt det - ifølge tyske fanger - var ventet at Sebastopol skulle falle innen
den 10. juni. Ikke desto mindre er byea i en meget alvorlig stilling  r.t

Det tyske framstøt fra syd ble atanset av ilden fra den russiske flåte
og de russiske kystbatterier. Tyskerne hevder at de er brutt inn i forsvars-
verkene i nordå men denne nistand er ikke bekreftet.

Det rUssiske kommuniheet lerdag sier at flere tyske angrep på Kalinin-
fronten nordveSt for Moskva er blitt drevet tilbake og at 7".'0 tyskere er falt.

I Volchov-avsnittet av Leningrad-fronten har tyskerne gjort flere angrep
På Karkow-fronten innskrenker tyskernes virksomhet seg til forsøksopera-

sjoner.
Helt i nord er luftkampene over Murmansk blitt heftigere, H i dager har

det tyske flyvåpen tapt 24 maskiner over Murmansk.. I Barentshavet - heter
det i det russiske kommunikeet - er et tysk transportskip på 15.000 tonn
blitt senket.

DEN ViSTEUROPEISKE FRONT: En stor styrke britiske bombefly var over Vest-
Tyskland natt til lørdag. Mål i OsnabrUck. Emden og andre steder ble angrepet.
Tyske flyplasser i Holland ble også bombet. 9 britiske fly savnes.

Den norske Spitfire-avdeling som fre,ag skjøt ned to tyske Focke Wulf
jagerfly,over den engelske Kamal, har mottatt mange gratulasjoner for sin
bedrift.

En stor styrke britiske fly gjorde et tokt over Nord-Frankrike lørdag

DET pJERNE ØSTEN: Britiske ubåter har senket  3  store japanske skip i Mal-
akkastre-d:et—Me'llom Malaya og Sumatra; Fn britisk ubåt angrep en japansk konvoy
som bestod av 3 skip. Et megot stort japansk fartøy ble torpedert og senket.
En annen britisk ubåt korpederte og senket 2 store japanske forsyningsskip.

MASSEARRESTASJONR.I  OSTrRRIKa har gunnet sted for å rense opp i hva
det offioielie tyske nyhe-iebyrå kaller antisociale og ødeleggende elementer i
Tvgkland.


