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DP.T FJERNE ØSTEN: Slaget•om JaVeLer begynt.. Japanerne_ha_r_gjert land-
rtang på cye i stor styrke under dekning av kraftlg flåtebeskyttelse_eg det
rser nå fo:bitre-le kamper, De forente nasjoners,f14testyrker er underlez-
ne 1 antall Lrtilleristyrker, men Ilar aIt tilfeyet invasjonscrmadaen
-tore tap, Dc1Iiertes flyvåpen og de holIandske,landstrldskrefter yler
1-• Hv9-r kraftig de forente nasjoner biter fra seg kan en skjon-
te.av 'en ktencmjerning atLi lopet•ev-le siste 24 tImer er 15 japanske .
--,rinspertskip..fullpakket av Mtopper OR materdell. blitt,senket eller satt
1:brand. DC3sut,311 ble 6.andre-ttanapertskip-1a1våt3Ig skadet. Det siste •
1nmnuniket fra Batavia, som kom 1 ettermilda-g,-meldte.at jcpanerne hadde

punkter -på nordkysten ogLat alle langgengsflåtene ble angrept.
de allIert: nasjaners sjostridskrefter,oz av hellandske-og amerikanske

eadervannsbåter idlierte fly tettet oyeblikkelig bombeangrep.mot kysten-
a-: Invasjenearmadaen, og det,skal ba lykkes japanernifEå bringeomtrent 50-
tvansportskr 3nn til kysten av Java. Detier_nå fastslått at i det sjo--L
slaget soM glkk forut fominvasjonen,fflistet japanerne en tung krysser, 2
Lvyssere til ble.alvåralg 4kadet og 3debtreyeredble Satt.1 brand; altså
Ialt 6 krims4kip satt-ut-av_funksjonDe farentemasjoner Mistet 2 krys-
sereog en:Idestreyer0 skIpene tIlhdrte:denh011andske flåte.
%- te he1landSke.kryssere gikk.tapt l'en •heltemb.digkamp. On natten fikk..
'a denno ar3ven: GA til angrep_efor Onhter'prls,-:SeIvrom skipene'skulle gå
-eed. - Man ettar at senket-Javitorpedntreff, - -

I Buriter aet:tn paUse i IcaffipeneiSffiens man venter på det stote angrep-
Rangaan samHap'anerne fOrbereder.-: ' - - -

: Brit1ske-bambefIyengrep-I'Såt dokkone1.-Ostendei Dette angrepet på-
Uten3e kailmer- etter:det veliykkede Laillgtep:dt faIlSkjerMtropper motden nye
tyske ekkapelltstasjan-1 FrankrIke;' lbenne'radlostasjon-fola ekkOpeiling vrr

Breurnevealtd trairre-r-15-e elmirrt-thttefcal-t-ktermtroppen-e -1,±* slmtppet
ned 1 strål•ne måneskinn, 1De-tilbakela neSten/ljkM-. for et enecte skudd
ble lcsnet moL dem-1 -Ye3;selVe BoUrnewald-:Stasjon:Var'let'Sterk tyek Mat-
stanaL De britiske falIekjermtrepper:elofmot(etandn ned eg påforte • de tYske
forsvarer ,-torujtap at-dbd og Såredej'ag'odeI4 fullsten31m'.de VetdifUlle
.iport:ter-vEl stasymeno Den brItiske .stytke tok derpå veien not stranden

her ble andre tyske tropter overmannet: :AIlede'britIske/styrker trakk
ceg deretter tilbake og-tok tycke--fanger:Med-Dt:brItIske -brÅp i denne,ope-
r-L,sjoneh-var meget smd-og alle -britiske f1Y-O‘r-skip soM 3eItok ven3te-til*

.72-Jake i benold, . , -
Sir Areblba 13 Sinolalmerklætte 1 går at en-kraftig bömbeoffenstv var en

!,vhdgåelig inaledning til en invasjon at Ruropa:1 Når•denne perioden med
Tdflig vær er fortd, •sa ha, v1I-brltIske bombefly stå.parat tll A bringe
• Teleggelse over Tycklandilangt:storre-Målestekk enn-hitt11.

•.RUSSLAM: lcc , 000 :man laiv 3et tyske armc; somertgått:1 fellen ve3 Staraja-
russa kjeMper -esperaM for.sitt liv.. De "VIktigste'nyhetene fra Ostfronten
--ammer idag fra triM. -3terketryss1skeStyrker•har samtilig satt

zang angrep fraKertsch-halv.oya i dstag fra-Sebastopol 1.-vest, Den tyske
-vingkastimen innremmet 31sSe-angrepene 1 går kvelq dg mellte at de ble
:ulgt av kanSk:e den kraftizste arti11er1fl• soM den tySke arm' hittil had 2
--]tt på aStfr-nten, lje det rUsSieke Infanteri-gikk tlI angrep, ble
rafti.t-unlmret-ettet_ev fIy og pangerstyrker. Denjrode flåte understattet

-t stranghoTr. det A8ovske»hav. •-tyske-kystbatterrer ble olelagt, 16e
'skere drcpt-ec -let ble tatt fanger. nard har den rode flåtc

hy hatt held med seg-i Barentshavet: En rUsS1sk un-lervannsbåt har senk-t
.t 5.aea tan tysk trabsportsklp utenfor d-et norske ishaVskyst,.

-LIBYA: Dae-erc britiSke ICLIre-komiUnIkg melder omlaetydellg'patyuljevii,k-
e,emhet på-bege sidet.i LIbya;Britlak:artilleri:har med -held teskutt en min-
dre fiontlig.kelanne:astfor
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