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De viktigste krkgsnyheter.u.

SYDYROWETL Luftoffensiven mot Italia föres med.voldsom kraft. DaS og
natt har bOitieflyane hamr et 1Cs på mi1itre og industrielle mål og komm5Inika-
sjoner. Angrepene karaktsriseres som de voldsomste sem.er.blitt dennomfört si-
den Pantellarias fall. Aksen gjör sterk motstand-og heftige:luftkamPer blir
'utkjempet4-Aksens tap: av  jagerfly  er store, .43 ble ödeiagt sdndag Mot iap av
13. all. fly- Flyplassene på Sicilia er blitt yiet sPosiell oppmerkeonhet.
den lange rekke nål som er blitt angrepet de siste 3 dager nevnes: Castelve-
trano, Padermo, Catania; Trapani Milo, Sciacca.og  Comiso,  alle på Sioilia,og
på Sardinia: Olbiå, Chiltvani; og CapOferra. Pa det ital. faat-
land er flyplaseen ved Lecce, Grotaglie og mål.1 nærheten av Roma blitt bombet.

vEsTFRogrm Brit. fly'fortsatte fredag angrepene met tyske transport-
mål i NOrd-Frankrike og Belgia Angtep ble rettet mot mål ved BrUgge og Gent

i Belgia,aLille eg Courtrai i Frenkrike og Ijmuiden i Holland.-
En storbrit. bombestyrke angrep Tyskland natt til si'indag med Höla som

hovedmål. Hovedangrepet ble rettet mot industridistriktene på dstbredden av
Rhinen...Rekognoseringsfotogrufier som er tatt 8 t. etter angrepet Viser at sto-
re deler av målområdet'ennå var dekket av röykskyer fra bygninger Som fremde-
ies brente. Etter det store angrep på Kbiln.natt til tirsdas don 2.jUni er-
klberte den tyske kringkaster: "Edln er nå en kjempemessig Valplass med ruin-
haugene takende opp midt i •ödeleggelsener Andre brit, bombefly angrep Hamburg
Og  mål 1 Holland og Belgia, 32 bombefly savnes Tra operaajonane natt til söndagå

dagslys sendag foretok brit, fly angrep not forskjellige industrimål i Frank-
tike, Belgia og HolLtd.  v Amr.  flygere feiret sendag den amr, uavhengighets-
dag Ved å bombe tyske mål i Frankr 4ke Stere formasjoner av flygende festhin.k
ger rettet sine bevedangrep mbt flyfabrikkene i Le  Mans  og Nantes og ubåtverf-
tet i  La  Pallicee. 8 bombefly sevnes. - Sondag ettermiddeg rettet middelstore
.brit. bombefly angrep mot jernbaneknutepunktet i Amiens, og.spitfires gjorde
framstdt over det nordöstlige Frankrike. 4 ell0  fly.savnes.

bSTFRJNBEN,- --Puseernflar erobrot on sterkflefeStet stilling på Tamant-
nalvöya. Havner pd begge sider av Kertsj•stredet er blitt kraftig bombet Russ.
artilleri h&r revet  opp  tyske troppesamlinger ved Bjelgored og påfert dem sto-
re tap. I uken som gikk måstet tyskerne 66 fly, russerme Mistet 18.

DET EXERNE  OSTE%  I StillehaVet går de all, til s:tadig voldsonmere
grep til lands, til sjds og i lufted. Operasjonene utvikler aes hurtig, og de
japanske garnisonene i dygluppene nordenforAustralia trueS av flere farlige
onringningsbevegelser, Kraftige avfolinger av den amr. flåten har trengt opp i
farvannene blant de reldlige Salomon-eyene. Eer bombarderes de .japanske nr-

logsbasene og flyplassene av krigeskipenes grove kanoner, og stynhombefly
går til 1ntonse levangrep. De affir, sjstridskreftene bar for dyeblikket til-
kjempet seg herredonmat i Salomonarkjielaget, og forbereder seg til å full-
före angrepsoperasjenene i dyverdenen mut nord og nordv:est. A.B.C.s spesial-
korrespondent telegraferer at den all, offensiv gjennomfbres med den ytter-
ste heftighet og forsterkning:er ankommer i jevn strOm t11 de amr, baser. I •
AustraI1a fölger man aksjonene ned åndeles spenning Spontane gledesdenonstra-
sjoner fant sted da spillet ble åpnet. General Mac Arthur leder-personlig ope-
rasjonene fra det fremskutte h,k, på Ny Guinea. For övrig her,ises til oversik-
ten og meldingene på 3. og 4, side,

POLEN, Den polske stetsminister og overstkommanderene for de polske. - - -
styrker, generul Sikorski . er drept idet hans fly styrtet ned på tilbakeveien
fra Midtösten til Storbritannia. I sin siste erkLmring,som ble avgitt til pres-
sen i kairoruttalte Sikorski at det var maktpåliggende at Ostprouseen og Dan-
zig skulle stå under Rolens kontroll etter krigon, da de ellors ville bli år-

sak til en ny krig- Zistpreussen, sa han, var tidligere polsk område og ble
tatt fra Polen av Tyskland. Polen og Tjekkos]ovekia vil bkonomisk sett stå i
nert forhold til Rucsland, se. general Sikorski,
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Denleffensiven som.or startet i Stillehavet betraki2s i tendon scar-da-kamp
om hast: fdr2fortSatte angrep, med den hen?ikt, hvis-al+ gar bra, 2 dsive je,JS,±
nerne vekk ft'a de fotfester de:har etablert-på y Guinea og Sulomenbyene. Skjdnt

aksjonen-er den Mest oMfattende SOIS er forstatt 1- Fet.fjerne Cster, mener -jhan .
dee at den nar bestemto, begransode mål, It av disno skal være å br;ite Jhpans
makt i dot sydvestlige Dtj.11ehav og sikre Austi.alia,mot angrop. Man går ut 'fra
at onfaueot av'de operaSjoner som foretashå, er hetang“ a1/23-'ide strategiskebe-
sluiningar som ble fattet aV:Boosevelt oE Churehill i:Nashangten i mai. Lec
Arthur vilde-neppe begynde.landstigninger i så stor skal.a uton at stpte allierte
forsterkninger er plesert på-velaenede-steder. Offensiven kan dog ikke iflg. Lon-
ion-betrakaes Som-bevis for nt men sdker-a cppnå anast,ena lokals resUltater.
men helaer det fremdelea'for.gitt at det avejerende slaget 1,Det tjerne jsten
nå rettes sontralt mgt selve Japan og ikke mot dets tdietorn i .5‘ illehave-r4 tu-
senvin av byer. Ingrepeno sikter-Aerfor nermout til å gi on knockout tiltde av
de-japancke bacer noSddstmlor australia, SOIL fra alilert synspunkt er mest
sir1i6e. Det 'mest botydningsfulle sluttmålet er velyabaul 2å Ly Eritannia, -

sem ernekkelen til de dykjeder soiv -Iapan har ol.d.upert i denne krigssonc. Fra
denne store basis har de behersket ikke bare Salomondyene, Men også sIne fot-
foster 4 n'yCuinea uved ot system av flyTiesser soi er opprettot i löpet av det
sistn, året,n1- den-uts-treknine man på dette tidlige seadiun-kan ferutse-Me:
Arthurs plan, treS man i LonAon .at Aen 1,aneeerar en erobriag av den ene basis
uttOr dan annen-1 vel definerte ete2per.:

obsorvatbser London konstaterer.at eonerel Mac arthure tropper
har.tabt-et kjempeskritt i retning mot Ao eisrådene i Nederlandsk Inala sOir er
okkjapert av japanerne. Flere av motstandorens,v1ktigsta baser truas, 6g slagOt
orhStifiehavet.PT trattAnn i pn he/t ny fase, nies det. -aan understrelmor det
elliOrte-flyvapens kraftige innsats i den nye storoffensiven. Man mener at
bbr lykkes den ellierte Stillehavokeamande a bygge epp en offensivstyrke i 4.un-
ten, -bera ikko bare or jovnbyrdig, men som overtreffer motstandesens.

1 Londoa vontos det at de elliertos dobbeItoftenciv motNy og Salo-
miendyche skal fdre til en stor krefaurdve.til sjos og i lufter, s1 stoS at den

Vil stillesslaget i rdralliyavet og Midvayslaget-liblt-i-skyggen;-Begge
parter har otora roserver. Koamentarer fra amerikansk hold er påfall.ende
mistiske Tidldgere aniu; Stillehavskommentaer har.alltia vært hyllet å.ot
forsiktighetens reykteppe. I New York erklmres det nå at operasjonene 'skal nå
sia kulminasjonbegot hurtigere enn angrepet not Suudalcenar, soa var improvd-
sertYsies det. Daily hallå korr,.i selve:kamnomradet erklriar ogaa at tnaoan

1-:Tehiver a-tvila på at coorasj-usne skal lyltkes og at dotacnne gang stann aakt
bak ordeno.

.a1itgre-takttagere i. ondon -fie ner mostcppmerksomnet ved offansivers
sjdailitære muligheter. Okk-upasjenen av byor for anlekg av flybaser, betrak-
tos som innledendem,perasjoner, for.å gi de alliertos flåtestyrkar stärre
svingrum, til an storoffensiv mot Rebaul, som hetraktes sem Operasjonfies
sluttmåh Y.enkurransen i luften har hittil hindret begge parten o rre å brake

starre intestyrker. På  Trobriandöya . ér det brukhart tarreng for flYplees:
Den ligger ca. Zoo sjömil fra Tiabaul, pg niddelseore jegorfly ce lette Comtefly

som Fostons ok/Beeefighters kas lett angripe aebaul ellar oakorte-
re sterc bembefly herfra.

Spdramalet ork når don japanske flåten skeI-epptro-?a scenen dis',alteres
livlig-i Londos. Mikadeoes »jtilloba.vsflate,ligger viotnok på orlogshavnen

Truk på Karolinerna. Truk ble pvertatt av japanerne 19E9 og or utbygget til
cd eterh fIatobasis. Manaset uhyre lite 012 den. Ytterst få europpere har sidon

1919 fått tillatelse til a beSöke noen av Kerolinernes boo byer. I spår
nan ot komfonnde sjdslag av rekordeimeasjoner.

Tilelutt understrekos det at.ohgasjorisgen av j-speners i stor skala i hdv

grad har fjernat den latente trussel i ryegen-, på SåvjittufliGnen, og gir -sele-

ies indirotte stdttG til de venteche alliarte offehsivaksjoaer på curopeisk
etngåde.
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