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Stilleh vet. Ifølge nye opplysninger fra  cn  var de j.priske
tap i sjøslaget ved hidway ennå mer

opplysninger foreligger ennå ikke, ,:ten -dgn

med at 16 japanske krigsskip ble senket
innrømmet følgende tap: 1 hangarskip senke, en krys-
ser skadet og 36 fly tapt. Det jspanske Li  gj de  japan-
ske aviser blitt forberedt på større tap, DEn øvers:— ,d,,,r.end for den
a;merikanske flåten2 admiral King, opplyse2: ranly ha e cr der av

æren for seiren. 2n ung amerikansk flyver, Gay, en ..'skildring RV

slaget. Gay forteller at han i sitt torpedo-bumb,.2.11 c:bsr7erte 3 japanske
hangarskip hvorav de to er Japans to størstc.;, •g

Han forsøkte å bombe de to hangaLkipene. iir;11 Tyren..raT,ene ble skutt vekk,
og han måtte nødlande på sjøen. PY. sIr. gumïribå  sI  ha idlertid andre ame-

rikanske torpedofly fortsette angepe,,, Han sI. angarskipet gå ned,
mens det andre begynte å brenne og fijj A(.rk at det er lite
rimelig at det greide å holde seg oi;e1-1

Det voldsomme slaget Libya fortetter,  sI. nytt kraftig fiendtlig
angrep mot Bir Hacheim ved solnedgang igår, er blitt slått tilbake  iv  den
fraske garnison som ble støttet av britiske panser- og motoriserT,e styrker.
Angrepet som ble tilbakevist igår var det llte mot Bix Hachei, som nå betyr
er stadig trussel mot Rommels utgangsstillinger, har

skIdret de tyske tropper idet de trakk seg tilbake igår Fieliden full-
stendig overrasket, uttalte han, og lø forirret j alle rdtninge-;:. I de
14 - iager den nye tyske offensi,Ten i Libya har TLr J )7er rjC fiendt-

lige panservogner og 47 fiendi,lige fly øclagt, faldt.

ItsIa SiFor 2 år siden idag Soxbanden denn:.a
gang 7)".ar Italia tapt ,±Litrea har i 2 år
lidt nederlaa i kampen c)m. knusene nederlag i

Libya. Dessuten er en god og en g)d del skip gått tapt.

Ussolini har offentliggjort n lang iste brike k.nigssip s.mn er sen-
ket denne tiden av ita1ie TVPT V k er Storbritannia i

de mrer de+ kan være tale 1‘,Jddolhavet på to år har tapt 1 slag
skip (-ved .n.grep av tyske flv), 7 kryssee (vsentlig -13å arunn av tyske fly-
angrnd), i5 hvorn.v 1 muj.g.e.', ' -.'tallenerne, Le italienske

er alt annet enn lyse. Vi rfercer en kommentator:

"Hvis ,vinner, så taper sI. Evis Tykland vir=, så r vi fortapt."

2. O'I Dcn rctso statsminister, sencl de allierte og

nøytrale lands regjeringer en ne cc 50111 irthl.tdei e ts mot den nye
'ølge som Hitler nå har gang ' 1 r '3 rr yse i noten at

i 18 pcI e byer er oppatt 1.)e  i darbeidere og i den sen-
ere tid Rn rekke jernbanefunksjonerel kolebarne i Obersche-

cl i utkomriandn-..r', til j sc ,å i_T)lske regjering krever at

dR fdrbrytere son er skyId i del,td barbri. blir trukket til ansvar.
Sev.stdpol holder f")t 1 Ms +. de tyske angrep. Russernes

ubrute. izvestia koamon er s-I.uasjonen idag slik: Stillingen ved
er alvol-lig I en n:rdTig sektor av fronten har tyskerne tapt opp

mann på en dag fly/ere og artilleriet har skutt ned 116
over Sevas4..opol je sIste dsger. Sivilbefolkningen har uskadelig-

Cjir- brandbomber - V(?..1d?,i da Leningrad har tyskerne
sat.t .Lgang flere sor.st1J.te Ved Ilmensjøen er _.-.Åsserne gått til mot-
angrepog e.c enkerte stede t.L-drt ljen.nRn dR, tyske linjer. - innløpet til
Arkaerisk er nI kent for :.nnrbærer flere fordeler. Således

nå kore .J'e. å til slagfrontene, og

dt betyr en god avlastnng -rdr Lurmanskbn,nen. Dessuten slipper de allierte
kor fl'11L I. gi. f<Jr nor norkekyten.

oa .a.erikansk krigsproduksjcn vii heretter bli ;lanlagt i
ddt gjaldt for det enkeite land. - Visestatminister Attlee

ipIyse Undrhuset idag at i krigens første år (altså inntil 2.seDt.1941)
var c:Le Liitiske totaltap (falne, sårede, fanger) 183550 offiserer og menige,
25000 engelske gutter utdannes nå til sjøen. Skoleskip er Scotts berømte
"Discovery". Utdannelsen varer i 5 år.


