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DET FJERNE ØSTEN: Do foronta Statars Stillehavsflåte har ruttet et lannende
slag mot japan i den sentral.; del av Stillehavet. Nærmere enkolthater on det
sjoslacet son fulete etter et japansk angrop mot  Modwayiroya  feraliggor ennu ikke.
Men den amerikanske øverstkonnandarande hevder at man kan gå ut fra at ffandon
har lidt disse tap: 2 eller  3  hangarfartoy med alle fly ble odJlact, eller 2
hangarakip til ble alvorlig skadet slik at mestaparten av deras fly cMkk t!apt.
3 slagskip ble skadet, minst 1 av dan ble alvorlig skadet. 4 kryesare ble skadat,
2 alvorlig. 3 transportskip ble skadet. Det er mulig at en dol av de skactene
japanske skip ikke klarer å nå tilbake til sine baser. Du amuri k ansk e tep ver
små. Admiral Laanits nalder at et anerikansk hanearskip bla truffet og at naen
amerikanske fly gikk tapt. Der er få amarikansko falno eller eåreda. At der aax
japansko transportskip ned, tar man son et tent på at den japanske overkonnando
hadda planer on en invasjon av Midway-oya. Dot japanske ancrepet teradag
slått tilbake vesentlic av amerikanske fly  oc  uW.ter. Da anerikanska kodcaakip
grep inn i kampen, trakk don japanska flåten seg tilbake den blir hU forfaint.

Et annet alliert kommunike sendag morcen opplyser at en japansk ubåt er blnitt
senket i australsk farvann. Derned konner japanernes tap  i  den siste ti utuntor
Australia cpp i 7 ubåter. Den siate ble senket av at alliert fly.

MIDTBSTER: Det storste slacet i dat libyske felttocet rasen nu i arkenon.
Sondagens britake kommunike fra Kairo slår fast, at etter særlic hårde kamnea nar
en del britisko panserenheter nådd Harmac, på veien fra Acrona til lirabajm,
son tidligere var okkupert av don 21de tyske panserdivisjon. Om mornenan kautJt
fienden hovedstyrken av sine pansertropper mot de britiske tropper  STU  ho)enrn
stillingenc rundt Knichtbridge. Britisk infantdri oc‘aatilleri understett,t av
panserstyrker stod inot dette ancrepet. Voldsonne kamper fartsatte hele etternid-
daLen. Fienden blen::revk:t tilbake vestover. Britiske  oc  indioko tropper zsm hadde
satt sec fast vest for fiendens stillincer ved Harnac fredag natt, holftt otillingen
hele dacen. De frie franske styrker ved Bir Hachein slo i dacens lcp tilbake 2
fientlice ancrep ned svmre tap for fienden. Britiska flystyrkor sanarboie ned
troppene p bakken under kampone helu dacen ned climrende virkning cn pLncrte
fienden betraktelice tap.

Tyskerne oc italienerne har trukket tilbake trusselen ou å nekte britiake
krigsfanger nat  ou  drikke.

DEN VESTEUROPEISKE FRONT: En stor styrke britiske bonbeily ancrep natt til son-
dac EDden. Det var gunstige værforhald og der var svære brannder. Det vsr det Ete
store luftanntepet not Tyskland på 8 netter og lat britiske luftvåpens 74da  'FLT713
not Enden. Tyske flyplasser i Nederland oc Belcia ble også an;erepot. Fra disze
operasjoner savnec 9 bombefly oc 1 jacerfly.

Dette lufte=epet not Tyskland kcn like etter dagtoktet, der bo.abert:inin
jacernaskiner ancrep tyz:T2 mål i dat ckkuperte Frankrike.De britiske fly notte-
ingen notstand undor de ancrep son blo foratatt over det okkunert ‘e  Franrike
dagslya lordac ettermiddac.

Neen få tyske fly kastet natt til sondac beleber not en by i dat syd-ostre
England. Det blir neldt om liten skade  oc  få bfre. 2 tyska fly ble skutt 112(1.

Fotocrafier sen det britiske flyvåpen har tatt, viser den fim'fl ekaden se.
blo ujort under det forste 100fly-angrepet not Koln. Ingen bydel i Koln unnciappn
Gamlebyen er nasten utalettot. Donkirken unnslapp

RUSSLAND: Det blir moldt on voldsonme luftslag på den nordrucciake front.
Det russiske luftvåpen  som  bruker britiske Hurricano-fly, har avslått en
tyske luftancrep not Murnansks havn. I dette avsnitt ar stare luftstriskreftur
trukket samnen som forberedulse til et aytt annrep. Hittil har det russioke idy-
våpen klart å hindre die Luftwaffe fra å  lb:ge  tincene til tantle fer steru cpJr,.-
sjoner til lands. Tyske invasjonslektere ble  nylic  ovarflyttet fra vest, ac (lnt
blir nu moldt at da er kommet til Poteamo.1Det er vanskalic fer tyskerna å Pruk:
Potsano son Darinehavn, da russerne er herrer i Petsamofj)rden.

Russiske ctupbombefly har senket 10 tysku skip i Østersjoen.
vvvvvVvvvvv

I tilleguenrogrannet i dag talto H.K.H. Kronprins Olav oc Neraahl
laste et dikt til nordmenn i Svarice. Vi skal i morgen gjenci Kn=rinsona tale.
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GUD B-2VARE KONGEN OG FEDRELAKDET.


