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DET FJERDE ØSTEN: De store sja-og luftslagene i detsydvestlige Stilleh
er fmrelepig avsluttet med at de japa nske styrker ba r trukke t seg tiltn ke
De allierte styrker står kla r til å fo rtsette sine anzrep mot fienden.
De siste opplysninger om de allierte  3  seier inneboldes i et kommunike -Som
er utsendt i dag fra general li,e.Artnurs bovedkvarter i L.u.stralla , og det
sier at de japanske meldinger om elaget savner athvort grunnla  R,  og be-
skriver slaget 0-12C et neder-la g for japanernes forsdk på å rykke sydover.
Hittil vet ire n at  9 japanske krigsskip og 2 forsyningsskip er senke t,
4  japanske krigsskip cg 2 andre skip bld stertt skedet . De. japenske sklp
som er senke t er: 1 hangarskip, 1 tunR krysser,l lett krysser, 2 destrdyer
4  kanonbåter og 2 forsyningsskip. Gla nd, t de japanske skip som ble sterkt
skadet er 1 hangarskip og man tror a t dette farteyet er gått helt tapt.
Dessuten en tung krysser. Operasjone ne varte i 6 dioge . Kommunike-et sier
også a t japanernfl planer om å utvide sine stattepunbter i løpe t a v dc
siste  6  uker er blitt hindret av stadige luftangrap. Til slutt he ter det:
Våre angrep vil fortsette •

Det er nå blitt opplyst at de britiske tap på dadagaskar- bare er halv-
parten av det man fra farst a v tredde,  5no mann.

Japanske fly angrep i går oR i da områd er ved Obittagong, omtrent 32
km. øst f or Calcutta . Det er den a v de . store indiske havner som ltzger
neerw st Gurmo . Det ble ba re R:jort mindre skade . De gens Burmakommunike
melder at britiske troppe r i kidt-Berma har trukhi t seg tilba ke til stil-
linger lenger nord. Den kinesiske ovbErkommando meGder at und er kinesi ske
motangrep ble 2 japanske kolonner ja get på flust i nærheten av Ts-jefang
4o km. fra Burmagrensen.

DEN VESTEUROPT ISU FROHT : Det brittske ,flyvdpen angrep ennå en sterkt
befestet Gstersjaha vn i na tt. Et kokmiunike fra Iufcpsrtementet sier
na ttens operas joncr: En stor styrke britiske bombe  fly  rettet i na tt et
kraftig angrep mot Warnemiinde hver det e r  en  f lyfd brikle av den aller størs,
te betydning, om mot andre mål ble• matt med sterk mot stand. Bamee fly
og jagerfly angrep fientlige flyplasser i Uesle rlond og i Nord-Frankrike .
Et Hudsonfly bombet et fientlig forsyningsskip ut, enfe r norskekysten og sat
det i brand. 19 britiske bombefly savnes ette r disac operasjonerr .

4 tyske fly ble odelagt i natt oR tIl li R i  Meg morges, Et over Neder-
land,- et over England og d e andre 2 over bavet

I går kveld a ngrep britiske bombefly eskotcrt av jagerfly mål i Nord-
Frankrike . Ingen ty ske fly gikk opp, Dette er •. Rang på 3 dage a t tys-
kerne ikke ha r s endt fly opp fo• å oppta kampen med det britiske flyvåpen
Torsdag kveld oppnådde britiske fly fulltref fere på 8 skip i en konvoy
utenfor den hollandske kyst. - Den britiske luf tfartsninister sa i går at
bombeangrepene mot Tyåkland nå bare er e n forsmak på hva engel ske og ame-
rikanske bombefly vil komme til å gjøre Linisteren la til: Det tyske
-luftvåpen har en fryktelig sommer foran seg. DaR og po tt vil de bld ut-
,,att for vold somme angrep av d et britiske flyvåpc,d. Det t yske flyvåpen
vet a t dets makt e r synkende

RUSSIL UD: Lengst i nord er tyskerne s framskotte flygebaser blitt
trukket tilbake inn i Finnland og Norge på grunm av de Sfladige russiske en-
srep. Tyske angripere som ha r foramkt å avskjærd russerne i Nurmansk,har
fått en slem medfast av russis Jac kampflygere på 2 dage i denne månden
ble 43 flentliee fly ødela Rt. Under 5 angrep mot kurnansk skjet russerne
ned  64  ty ske eller finske fly. I Srianskområdet ber russiske gerilja trop-
per angrepet re sten 31  den 2oo. ungarska divis jon. 3 regimenter ble utslet

GIDTSTEU: I dagens brit iske kommunike heter det ;tt begge sider var op
tatt Med pa truljevirksombet i Libya i går. . - LuftanRrepene mot Malta ble
gjenoppta tt i går etter at det hadde vært forholdsvis stille noen dage  . 6
fientlige fly ble skutt ned og lo skadet .

I  tilleRRsprogrammet  ble det gitt en oVersikt ever kriRsfarslen til sjø
vVir ...-

GUD BEVLRE KC LGE GG DET .


