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DEN VESTEUROPEISKE FRONT: Flyvovåpenets felleskommando moddeler: Norshe

flyvere har lordag og soddag'skutt ned et Messerschmitt-fly over Kanalen, skadet

et annet og senket en tysk minesveiper. Don norske flyver som skjøt ned det tyske

fly, var få dager før utnevnt til loytnant og har således hevdet sine rje urad

med ære.
En stor styrke av det britiske flyvåpens bombefly angrep natt til lørdag

de tyske industridistrikter i Ruhr. Det var det 6te nattancrep vå en uke mot

Tyskland, og det var den 3die cang i samme uken at Ruhr ble bombet. 13 britiske

fly savnes. Lørdac morgen feiet nye styrker av britiske jager- og bembefly over

Kanalen mot den franske kyst. I en av do storste operasjoner i degslys siden

krigen begynte, angrep britiske jager- og bombefly kraftstasjonene i Ostende

og Le Havre, og to flyplasser I Bretagne. Disse flyplassene ble brukt som uteang-

punkt for tyske luftangrep not konvoyer. Ved Danion fortsatte Stwbritannias

nye 4 kanoners flytype Whirlwind-flyet sammen med Spitfirefly bombeilyenes angrep

Imens gjorde en styrke på over 100 Spitfires et avl4dendo tok så langt inn over

landet som til Abbeville. Alt i alt ble  6  tyske jagerfly odelwet under operasjon-

ene fredag ettermiddag. 6 britiske jagerfly gikk tapt, men foreren på ett ble

reddet. •
Luftdepartementet opplyser at i mai måned tapte det britiske flyvåpen

Vestfronten og i Midtøsten 301 fly, men aksen tapte 283.

MIDTØSTEN: I Libya er de britiske styrker igjen på offensiven. To angrep er

satt i geng, ett i hovedslagområdet mot den midtre del av fiendens linjar ogot

annet ved den nordlige ende av de fientlige linjer i nærheten av kysten. Ved

sydenden har fienden i hvert fall forelopig gitt opp sine forsok på å erobre Dir

Hacheim som de frie franske styrker holder.
I en oversikt ever de siste overasjoner sa kommunikeet fra Kairo cardag:

I løpet av natten mellom torsdag og fredag angrep britisk og indisk infanteri,

støttet av tanks, fientlige stillinger vest for Knightbridge. Den forsto fase

av angrepet var vellykket og ble otterfulgt av kampar mellom panserstykker bele

dagen. Våre luftstyrker samarbeidot med landstridskreftene. Nærmere enkel-Lheter

foreligger ikke I den nordlige sektor angrep sydafrikanske tropper fiendons

befeetede punkter og tok flere fanger.
Der var ingen melding om kampene omkring Bir Hacheim fredae.

St telegram fra Reuters korrespondent i Knightbridge-området lordag etter-

middag sier at det forste mål for general Ritchies anerep er nådd. Fremstotet

det midtre avsnittet begynte k1.4 fredag morgen, og før det hadde der vært et

voldsomt av de fientlige styrker av en stor mengde artilleri og fly. Det fromtred

endo trekk i slaget som nu er på sin 13de dag, har vært det nære samarbeidet

mellom de allierte land- og luftstridskrefter, og de siste har spilt un viktig

rolle i forsvaret av Bir Hacheim.Takket være den hjelp som ble ydet av det britiS

flyvåpen var en forsyningskolonne i stand til å komme gjennom til Bir Racheim.

Det britiske krigsdepartement har sendt ut folgende erklæring: Krigsdeperte-

mentet har undersøkt saken (en angivelig ordre fra 4de brigade om å ikke gi fange

mat for de var forhort red.anm.)  oc  kan opplyrae at ingen slik ordre er blitt teritt

av den britiske overkommando.- - Fancene vil bli behandlet i noye samsvar med

folkeretten.

RUSSLAND: Kampene er fremdeles beLrenset til lokale operasjoner. Ontrent
1000 tyskere faller hver dag i rekognoserunde patruljekamper. - IfoLre meld,

incer fra Stockholm er flere og flere flatbunnede invasjonsbåter på  v2i  fra

Nederland cjennom Kielerkanalen t±1 Østersjoen.

DET FJERNE ØST2N: Store japanske marinestyrker har fått en hard medfart.

Det er glort skade på skip av forskjellige klasser, bl.a. hancarskip, slagskip,

kryssere og transportskip. Det siste japanske angrepet på Midway var det 6te og

kraftigste angrep som er foretatt nen også det 6te og kraftieste tilbakeslag

japanerne har lidt. I et kommunike fra De Forente Staters overstkommandereeele i

Stillehavet h.Jeer det bl.a.: Det or rimelig å anta at De Forente Stater nu har
herredommet i berådet rundt Midway-oya.

Til lands samler japanerne sine styrker til angrep mat Chuki i Chekiane.
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