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STILLEHI,VET: t stort fly ng flåteslag raser rundt oya Bal,

J'-'tva. I flåtetrefningen som begynte torsdag kveld-ble •2 japar
-g 2 destrnyere alvårlig skadet av amerikanske og nederlandske H 1-
Det cr mulig t (-)så et 5. japansk krigsski_p ble skadet. Mar

pansk kryssetcksploderte under kampen. En alliert dcbtrnyer _-H-

Luftangrepc-b utenfor Bali ble utfort av allierte bolube- og
,

her senket et stort japansk transportskip og oppnådd fulltref
ke kryssere n: 'cstroyere. I 10pet av andre angrep mot
Bali ble fulltreffere -oppnådd på 4 andre s6orejapanske skip0
hele natter.1 ng det blir meldt at allierte styrker fortsettt_:
De britiske flyenc i igma har rettet kraftage angrep mot
det britiske forsvaret har gjentatte ganger gått til motangrer,
stillingene ve1 Bilinelva, Japanerne har gjort et nytt angre,:
i midtre gurma En melding fra Chungkinz forteller at  kines'E'Le  L,•

tropper har slått angrepet tilbake. Japan hnr tapt minst /on
jE.gere siden de gikk inn i verdenskrigen, Dette taIl som by.  r.i

elle kommuniker  nevner  ikke 4e fly som Japan.h;ar mistet i '
790 fly sier munq i London, betyr at japans frontlinjeflystyrko

2o %, - I London  blir det nå fortlt nrmare enkeltheter
snm kineserne har nedlagt.for å.bygge en ny Burmavei

linje for  biang Kai She. loo,000 arbeidee og 2o.00n _

-.rbeid mcd å bYgge 4enne nye ruten som vil bli 2ookrn lang,
at vcien skol gå gjennom Tibet og kfgan. I vest.kom-iler den tT-L

nen me-1‘ jernb:ene ved Calcuttu og Chitagon(0), oh it med -
Tshungking. General ahiang Kai Shek-,var allcre1 i 1939 kl(-r :7'^

trengte en ny vei og arbeidet har vært i,gang i 2 år. Ba=e n
så vil Kine få sine forsyninger. i ,

RUSSLLND: på ostfronten rykker russerne fremdeles'framove-
for at tyskerne gjor fortvilet motstand. Marskalk Timochenkos
sydrussland he,r r;fkket fram overl6o.km. bnrtenfor Taganreg rå
Asovske Hav, Russerne har gjprt nye landstigninger på:Krim f9r
framrykninen n - V

seier på nnrdfrnnten, De russiske stormtropper sloseg vei -

ninger og blokkhus og.erobret viktige tyske forsvarSstillinge-

å holde til tross for tyske motangrep. I Kalininvsnittet,
Mnekva pågår det nof-61gc kamper. General anukows tropper hal
elv og drevet en kile inn i de tyske stillinger. "Den-Rode :e-

Den tyske krigsmaskinen 'er underminerte men j!kke
og blodig kamp Står forun oss, er overbevism at
tnite våroffensi.v vi bli slått.tilbake og Hitlers armeer
bli slått i år, Den meget omtulte våroffenSiv vil blil en fjue:n
"De Rode ST,jerne".

Britiskc kampputruljer i Libya hnr iglen vj3rt i
en bred frnnt vestenfor Gazal.a, heter. --det i dagens.komnunik6-_:

Dct opplyses at de tyske og italienske patruljer. man Mottpc stnnt .nct,
seg tilbckc Lprdever, men tien-len har betydclige styrker.i

Idag blir det fortal-t hvorledes en brletisk destrbyer ofret ec,
å re;Pe et pasnsjerskip me4 1,opo flygere,-smbOrd. Skipet
or seilte frn en kcnadisk havn. 1_11e- flygerne. skylle til d.et
v4Pen og ha Ide en treningstid på minst 12 måneder bak ' - n
fikk en cv e.stroyerne plutselig oye på en torpedo Som glkk J.nn
pasasjerskipet, En av mannskapet forteller at estrnyeren d
rnellom Ipten -g torpedoen, Det ble en forferdelig eksplesjon
rev opp panserplaten på destroyeren. :.Da roken.letnet,' så
flekk og litt vrakgods. Bare 7 mann ble re-Uet„ Reisen irrt,ctL,,

rinte alarmklokken igjen for en ny ubåt, Denne ble senket
kom pcsuslerskipet trygt i havn. lop mann på -iestroyeren  elycni
redde le i ,, nn flygere.

Sjefen fcr 7, hirdregiment uttalte forleden i Oslokrin g ksst ne
clsen fflr å komme inn i hir4en er at mnn hnr et rent rullebi,

blir skaffet til veie har man flere eksempler på fra

Olbjern ville ansette en viss herr Pedersen i Tonsberg, hird.LP=
inn i pnlitiet Han hadde imidlertid en betinget dnm på seg, E
nes ga da beskjed om at dommen skulle strykes ut av struffec-__

GUD BEVARE KONGEN OG FEDREL,NDET,


