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DEN VIST-FineT YETs FRowitir Br 1 f& 1.2k_ J.e rrrrt.rp- r h r v-rrt i aks jon
Frcnkrike. Et komm.LInik frc London i frrteller om

fillskjermtropper snm ole Slnppet nei fra. britiske lanmoefly. Fallskjerm-
troprenc halde til oppgave å o-'elegge en viktiz radi npeilest_sjon  og

e be fullf-rt sin  oppgL  ve fullstend ig etter planen, ele de firt tilbcke
:v engelske krigsskiphngrepet blE en forenet operasjon av den

ielske hær, flyvåpen og flåte på sanme måte som tilligere britiske :,,n-
repstokter på en norebos kyst, og det viser tyskerne på en ettertrykkeliz

nåte hvor vcnskelig det ,er å fnrsvare den fransice kanalkyst‘Det tyske kom-.
kunike i ettermiddag innrommer motvillig angrepet. DEr  deltok også infan-
teristyrker. ' D,isses oppgave var å danne et brnhode og holc det, mens an-
:reperne trakk seg tilbake bg ble tatt omborl. i krigsskipene. Storbrita-

nia s fallskjermtrotper som ble brukt til denne oppgave er veltrenede menn.
De bruker en fallskjerm som åpher seg automa tisk og alle soldatene i et
fly hopper ut i lope t cv 6 - 7 sekunderhmunisjon og ut styr oø andre for -
syninger blir sluppet Yled særskilt.

Inatt, for tredje nstt på rad, angi-ep britiske bombe fly Kiel hvor det
skcdede tyske slagskip "Gneisenau° ligger i torrdokk. Britiske bombefly
.ngrep også Tilhelmshafen hvor det fientlige slagskip "Scharnhorst"
5 britiske fly kom ikke tilbak etter hattens angrep. Britiske jagerfly
1-L.r igjen angrepet tyske flypIasser i de besatte områdene . Det var ingen
tysk flyvirksomhet over Stnrbritcnic i nstt,

I den enere har letreist seg sporsmål i Tyskland om hy or de to str-
re slagskip son skulle være sosterskip av "Tirpitz" og "Bismarek" befinner
seg. If-lge en over hele verden snerkjent flåteoppslagsbek snm gir enkelt-
heter om de to slagskip, ble et påbeznt i 1937 Ve' l, Slohm & Voss skipsverft
i Hanbur, det  annt i 1938  t Wilhe1mshafen: Det er all grunn til å tro at
de ikke eksisterer, og a t mn har vært ncit til å oppi bygningen av dem.
Det er ikke for ingen ting at verftene i Hamburg og Tilhelmshafen er blitt
så kraftig bombet v britiske fly i oVer 2 år.

RUSSLhND: Msr8kalk Timochenko har på ny tildelt tyskerne og rumenerne
et sviende slag i UkrainP,. Den rumenske forste divisjon og den 113 tyske
inf:_nteridivisjon frs Prankfurt sn der Oder ble i cll hast satt inn for å
foreta et motangrep not de framstormende russere, men de ble slått. 7.5oo
tyske o rumenske snlater lå igjen på slagmarken P a en samme fronten er
den 76 . tyske infanteridivisjon blitt avskåret av en annen av Timochenkos

rmer, Tyskerne gjorde fortvilte anstrengelser for å holde en framskutt
Itilling Donnetsområdet. Dagens tyske kommunike . omtaler en rekke

an,zrep over hele fronten, men særlig. i Donnetsbasenget og på Krimhalv
- jc. Her har russerne tatt offensiven både ved Sebastopol o- pd Kertsch
1-Ialvoya. Den rode flåte deltar i opercsjonene og bninbc rderer tyske stil-
linger rundt Feodosia. Tyskerne nevner i det hele tatt . ikke det store

et som raser. ved Stara ja Russa. De har gjort iherdige forsnk for å komme
omringede 16, arne' til undsetning, men det har ennå ikke lykkes

Fra det sanme området blir det meldt atrussisk kavsleri er nådd frsm til
Dno-Newel jernbanen, som ligger b're 130 km fra den latviske grense,
mi-'tfronten raser det Vnldsomme kamper langs Rshew-Viazma jernbcnen og n-I
for Dorogobush på veien nellon Viazma og Siliolensk, to siste dsgene
har russerne odelagt 2o tyske fly. Selv mistet de bare 5. Russiske fly

cia torsdag over 2on tyske forsyningsvogner. Den tyske kringkasting f
lte igår at det russiske flyvåpen var det tyske tallmessig overlegen.

DET FJERNE ØSTEN: En japcnsk konvoy, beskyttet av en sterk styrke kri
km hsr satt kurs nnrdover i frvannet utenfnr Java, etter et stnrt sjo-

,ylag som varte storstedelen cv gårsdagen o i dag. Slcget raser fremdeles.
hllierte skip.ng fly tar del i slaget. Det custralske flyvåpen rettet i
natt angrep på fientlige stillinger i New Britain. Situcsjonen i Rangoon
.r alvårlig. Britiske tropper har påfort jalodnerme svære tap. Japanske
lcrigtrekkende bombefly  har  foretctt to angrep på de Andananske oyer.

LIBYh: Patruljevirksonheten har oket på 'begge sider. Britiske styrke r
stottrt av fly bombarderte sterke fientlige patruljer, og splittet dem,

GUD BEVhRE KONGE OG FEDRELI-_NDET.


