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DLT FJERNE CEST4E1: -111.Erte fly t det Sydvcstligc Stillehav har for-
fulst det kraftige nederlaw de har påført japarske sjø-  os  lutet-etrids-
krefter ved å  så  til nye anwrcp mot jepansk skipsfart. flrgrepene blir
utført 1 området rundt Louisladeoyere  , 9oo  kw. nordøst for flustralia, og
de ille tilredte japanske jeavssjonsflåter ber lidt nye tap. Ennå ct ja-
pansk moderskip for sjofly ble skadet eg sløfly ødelagt. En japsnsk
tapkbåt ble også skadet- Det er blitt cffisielt kunngjort i Washington
at'de 6 dages sjø-  o2  luft-sle2 i forrige uke, ble ikke noc amerikansk
slagekip eller hangarskip senket. Det ancrikanske ME rinedepartement har
kunngjort at sider det japanske snwrep på Pearl Harbour i dc sembe r 1, fjord
har den amerikanske marine scnket 44  japanske krissskip og 61 sndre .ja-
panske sktp. Hertil kommer at den amerikanske flåte nar skadet 73 ja pans-
ke skip av forskjelligc typt r. I dissE oppgaver fisurErer ikke de japansk,
skip som cr cenket av-det amefikanske flyvApen eller AmErikare alllertc,

Der kinesisks armc idurma som opercrer bak de jepansks linjer under
ledelse av screral Stillwell bar avskårect fiendens sambandslinjer mellow
-&andalay  os  Lashlo. Dc her allercdc nådd utkanter av Eandsley hvor det
foregår voldsommc bajonettkemper. 2 kinesiske kolonner beskyttet av kraf-
tig artilleri  os  luftbombardeccrt he r inntatt stillinser ost ofe vest for
Mandalay. En annen kinesisk styrke her inntatt ,Eaycnyo på jernbarelinjen
mellom Mandalay og Lashio,  oE  således avskåret de jepanske sambandslinjer
mellom midt- og øst-3-urme. Dct -ffisielle kinesiske nyhetsbyrå sier
dag at kincserne osså har gjeninn1aett Obic pang, der En japansk styrke
som rykket inn i Kine fra 3urme har liat nederlag med store tap. - I det
mest vellykkede bombc-  os  maskingeværengrep ECM hittil er blitt utført
aV den frivillige smorikansim flyweegruppe ble en japansk kolonne smadrct
idet den prøvde å sette over Salwecnolva. - De Forente Stater hsr tatt
skritt for å hirdre at den f ranske oya Martinique blir brght av aksemaktea
Amerlksnske representanter cr kooøet til ikartinique for å treffe arrange-
ment med Viehy-rewjeringcns lokalc represcrtanter. Dc Forente Statero
resjering har i en erklæring CCM ble sendt ut i går kve1d gjort det klart
.at den amerikanske regjering(respckterer, ikke Vichyregjeringens juridiske
påstander, men d et frenske folks overhdyhst,

DEE VESTEUROPEISKE FEONT: Det britiske flyvåper har 1 dag 1wlen vært
over kanalen oe Eord-Frnkrike. I går ble bombet mål i Haferbrook os
Brug.ge . 7 brItlske jeserfly sikk tapt.

Luftwaffe foretok ct lite anwrcp på En by på den enselske, syd2st kyst
i da2 morges. Etter et store britiske luftanwrep mot-arnewundc na ttEn
til lordag pppsto store brander på flere kenter. Det britiske flyvåper
brukte noen av sire største bombefly.

Tyskerne beordret 7 belgiske entreprenorer sammen mcd sin tekniske
stab å rei se til Essea for å repe  rE  Erupp-verkene , som nyll  s  led s tor
skade ved britisk bombing, ker belwierne nektet å relse. Det belsiske
telegrambyrå forteller at de vil bli stillet for retten a v de tyske myn-
dighetcr.

RUSSLkND:  Det blir meldt at ms rskalk Timoohenkos trooper hsr avskåret
tyskernes saabadslinjer  pa  2 sætder i Donctsområdet. Russerne angrep
mellom Kurck og Charkow  ce.  gik_ ovcr Moskvs -Rostook jernbanelinjon på
2 stedcr. På Kalininfronten rettet det russiske kavalleri kraftis amagrep
mot tyskerne over æore områder som cr oversvømmet  on  dct e r  æ  hsv av sule.
I et 2 dases slag bls 3 tyske cvd Elinge r omringet os 1 .2oo tyskere falt .
Dc russiske angrep fortsetter på Lcsaingradfrbnten.  ifIsvcstie ' skriver at

mars og s pril ha r d e tyske argrep på 1rninsradfront en kostet dcm 6o .oe:
falne. - I luftka.aper på fredas adele russee.rne To tyske fly, mens dc stiv
tapte 26.

MIDTESTIPC:  24 tyske os itallenske fly ble ødelawt eller skedeat over
Malta på freda2 og på 1mraa Fientliwe fly anwrep Alexandria i morges.
Dagens britleke kosmun112:: fre Kairo fastslår at i Libye ha r noen mindre
fientl ige kolonner trukket SE,1 tilbake etter kontskt med le tte re britiske
styrker.
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