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VILLETHJ,VET:  På Stillehavsfrentene nar de mldiertes kanor.ce
jepknerne store slas. I det midtTe StillehaV har den'amerikentke g
vært i aksjon mot japanernes øyetes,Jr, På PtIlpinenur•flerø. ,  siap-
anp:Tep slått tilbake og kanenere på eya koregddore har-knUst øtei førei
japenske forsek på en inva-sjon av øya, ,På Siwapore som nå ea UeitreL.
asar ksnonene hamret  Tos  på japanske sambandslinjer på fastleneet:. mmc
boina, den Nederlandske flåtestasjon mellom FL11pinene eg Ftesti,t7.,Ca, n-
kanonene vært v1rksomhot mot en storstilet japansk invasjon,
se med at den amerikanske marine ner vært vHrkscmhet.i Stijijnå ø1ø1-
vcr en amerikansk avis: Denne aksjon_er en påminnelse am nv• r-lost øtpy.
japanerne enda har.på manRe av de-områder de har sprodt teert
caø, hvor hurtig gjengjeldel sen kan kommn, Ed snart de nødvenaege ea.
styrker er samlet. De 6 japanske stottepunktene.som 132e ang201,d.
smerlkanske marine ligger i øygauppee Wrsha31 og Gilbert, '
er disse øygruppene meget viktige. De ludger fmarken nv
som amerika holder åpne mellom De Forente Staten 'cg 2Wstral1s:T  De
også i flankon på japanernes framstot sør-var i rettning ams 1:cderlønhh Castb-
Indla ng Austrella Marineeksperter i Wash1ng1on drøi'ter  hå  m,. esebne
for at normer, kan gjøre en ny aksjon Som kan være.1 scand tti '
ødeleggende slae:  mYL,  Japans utsatte stcllinger i det_mdøre'Stfitt-
Jnder de ameri_kinske angrep på de japnnske t stottepunktor på
bilbertøyenc, ble japanske hjelpesklp sonket, satt på grunn eller steireh
skadct på annen måte. Amcrikanske mur1nefly.hamret lss på dejapa.afkc
øtillinger med bomber, trrpedeer og karpner. De amermkanSke
11 fly. To Skip ble skadet, Et'av de,pUnktene som-ble argrep
minietrasjonssentret Jaluit på Marshallova, Dette er den viktagetc 1 :Jeans-
ke flåtebasis,1 denne delen av Stil[lehavet.- på Fillpnone ba dc cDUEI?1,k.5n5-
be og filipinske tropper hord for Manilla-bukta, Igjen tilf0,øø .
messig langt overlegne f1entlige styrkef stere tap,. To jsponske gt iujcner
ble kastet samtidig mot ae amerikanske 1injere, I vest ble tut-
tøt tilbake til kysten, der de enten ble tilineetgjort, tatt tc*
druknet. I øst ble et frontalangrep knust av amerikarsk artillena far des
vor kommet ordentlig 1 gang, Kommunikeet .fra meshingten a
lyste st en jspansk styrke har samlet ses med_ tallrike lekter-e .
på sørsiden av Ylanilla-bukta i den tydelia.e hensikt-å gJø---ae 11171 .DL [
øbregidore. General Mc, Arthur rettet da pdubselia: alle feethens
kanoner myt dønne styrkon, som forsvandteunder en kraftig. bombcoa.;ae
lagens- Singemeoro-kemmunike heter det-at dør japanske virkomMcS I øtøteen
cr tiltatt.- Det fcre1igger bsvis for st stmre japanske otyrkett betar •
:fle, sorover påhfløstlandet.

RUSSLAND:: de nye framstøt på sørfronben i Russland har ruøsem
tetgjort 3 stridsvente tysketdivisjoner, "Den Røde Stjerne" f.r-e ør at
disse divisjoner deltok 1 slagEt om Frenkrfle: De var nylig bilet
nisert og rusteL nå ny etter de volase= twp som de haade lidt tød1M3:.

det russl..ske feittos. Timosjenkos tropphr har nå rykket så lcnpT. fraim
at destår omlac 5o kM. fra Mnjepro-Petrowsk, nnder et framsøø -nge-
sørpå har russa,Tne okkupert Perestevay2, 6o kmvest fer TLarjepol, ne siste
russiske seire er en trussel både met Hitlers tropper 1 DonnetEftmenget
erF mot restene av den armden r. 2111 er spredt langs kysteng aV det .øøh;tke, pav.
nitler hår e.;itt ordre til sine trepperi dette omnf,de om å holdc øt f-r en-
hver pris, da disse s tillingenc cr av betidning-for en oventUøø1 mj
offensiv mot Kaukasus til vårstn. Det.blir melest onurnsøiekt, anatfltu
øeelestokk på de rumenske stfllingene runet Stavastepol ar_må KriMm a c:
mentar til de heftipe kampne på Krim- skriver "Pan Rode Btjerr.ftt` at tI-alarne
:ttpr to ukers hårde slag her måttet trekke marge av sine kameag, Itbak
Jen andre forsvarslinje. Sammen med de styrker som cr igjen, eyas,est ø,-
fEstninger'l all hast. Lerger nordpå er den store bycn Oblarkeve-
eard. og sor, Idag blir det meldt om selre for r-ussiske pta 1.-
eyen, Hovedkverteret for on tyak divisjon  T  Charkew ø1ø Pnla-
stendia: 1 luften, Alle stabsoffiserene, derIblåalt dmivisieøns aae-søsn-
menderendE, ble drept. Langs hele frenten behsldem russesine anctinfltmt,

et forsok på 4 stense russernes Frama:tøt, setter Eiteler Cna, maLet
reserver som han hedde håpet å holdc 1 beredekap til dnårof.fenscate. Een
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. b.cn trukkct stflr. einngd.n .,:v tysnø trgopør ut av de ckkuluxte land i

rops. ..- Det blir nå mcldt at en ty2k gcnerel til er død sv sisg,• 2nt r
Tenerelmsjor Hans Gcnr5 Hoffmann døem ver lcder ev stormtronpenc meg vise-
riksminister i Dsyern, -

LIEMA: Et kommunik6 fra Katro i ettermiddøg melder st dc britiskc sty.'ke .
her trunket scg lenger tilbska østerfor Eareo Som ligger -cdo km, nordøst f-so
9ngszl, Eyd for dette britiskc tilbsnetogct-langs kystvelene har briti:ke
d obllekolonner fortsatt offensivs opersjoner. He.le døn 7. Indiske Inbøn-
t eribrigede hnr kjempet seg ut gjennom den fi_entlige ringen rundt SonEy.nf•
områdøt,

I hele verden blir ..-uedings utnavncløc til ministornresIdent betrsktet
dom en ny utfordring til det norskø folk. Ingen løggor vekt nå høns nyc tit•
tel, dø slle vet st høn bcre reprbsenterer fienden. "Times“ ksllcr hnle
forestillincen et brutslt forsok på å tvlidgc. Inn på nordmcnnenc et neliti:Sk
systcm sod de på ø11,. mulige måtcr hør vlst st de svskyr. "Pen York Ij.t.:.• f"
økriver et .„u1slings forrederi mot sitt epott folk har gjort hens nsvn'tij
ct ferhstit øymbol 1 ethvert 2litt lend, Hao vøndrer 1 fere for sitt 11-7
ng, lcver bsre innen en ring av ty2kc bajonetter, Innsnfer dennc rången cr

ehen like  mye  fsrge sem noen av huns svvøpnede lsndsmenn, Twrbovens dyatrk1:
skikkelsc ntår Vcd slden sv hedn perst, tld å pøssenpå st hin Ikke vøklor ••
sitt forrederi. Ikke i noe crobrct 1end er frlhetsvIljcn sterkers enn 1.'
Ebrget, 2kriver "..E.e York Timus".

Chile har velgt en demokratisk preesil•nt. •Hann slo  sin  tstalitærc mbt-
stsnder med et flertøll på over 5o.coo atemTr. Ve9g.resultatet cr. et nytt
sleg for sksemsktencs pløner i Syd-Aderikø.

...- vVv ...-
LOKnET: Kl. 1,3o nutt til msndag fsndt det sted 2 krcftige ekeplOsjencr,

dLn cno på Oslo Zotbonoostojon, dcn anneg på Oslo Vestbønestssjon. P.7! 0:1 o
V. ble rest&urenter totslt ødslagt og den enp vegggn blånt ut. På. Oslo 0.
vsr-  cksplosjonen stskillig størkcre., mg det brøt ut en voldsom'br2nd  bon
dnerte 1 14 timer. Hele den ene fløy ecus vender ut met sjøen ble oiclegt. .
F.n mindre eksplosjon fisnot øømtidig dtsd i EnlverEgitet2to .kuls, e Det for.:
lydsr it ;s4 Esmer Jernbønestsøjon oå Askim Gumnivsrbfsdrikk eksi ticEer-: (, ie-
.L1?:t son følge ev e.ciplogjnncr. _._ vgv ..._ .

Vi•få'pløss. til å gjongi en dcl av kliser Lsrsens tale i tillegseprg -
met den 1. f..-brusr iår. - ...

t'Med scIer frs Mc'søkvø til Kørtsgens, høn dør dog cnsom på St. Me.lcns.
fcd disse .rd v11 jb:'s . i on mørk tld lede tsnkene.h2r på det ht IdndevIc_c
ikke bstyr .seler, ng øt man derfor ikke dhs1 se Så morkt på et1111ngen.
'Den 22, juni gikk llitler på Russlønd hvor hsn nå ør p•tilbketog. Før d
øtore tilbsketegnt hct det •t Eit1sr hødde hst eeler ovner elt a.s.v_ jeg
Jøtidlertld sette tingenc på sin netts  pind2.  Mitlers forste og storn ms1
vcien mat verdensherredømme for det.ty-ekn herrefolk, hør alltld vært tei r
fremdelks å slå. Etorbritsnis. Dct hsr hsn -1kke gjort, Han.2 sngren i:t. 1 fd
ctUr lcnd hsr vært bevsgelser mot dstte mål, men cå learge målet  ibks  er nådc
hør hsn he-ler ingen se1er. Høn hsr vunnet lund, men det hcr kcstet tld ng
mange tyske soldaters liv, ag de tc ting teler til fordel for oss, ..,
Før vsr det bL.rc, tiden 2.M1 trbeldet for oss, mcn frs 9, spr] 1940, dt nsn
gikk på Mnrge, begynte. hgn osså. å miote noldster. Fgniderinc tld hgilcr dot

forbennelSe over Mit1ør. =L T øv hvs hsn forøtef eeg f7:»1 •r ut ennk son
bsn hsddc tenkt øeg det, Annrenft nt1 horgcs bygget nå den-forutdetnin. ..±1", '-f-i
ikkc skulde finrevør• oss. ... .:21 odc1e. hine timculhn den åang  vna t!,  Yde
motstsnd både tiå lsnds og til ",-/L4. Hen  ryrksit  inn i Timilond og Meigien
og så brytr Frønkrike: dsøden, Men svinger sydnver, i steåen for å konsL.ntrore
deg  cm invøsjonen øv Engdsnd. Hern tror Churohill v17 Kotlift:hryperdc  os,  bL am
frsd. ... Da Hitinr summut 3L's 11/.1 fersic-å knchke  Idnyøl  efIrr ofee,  vsr dnn
10c scnt, Hun tøptc ogdå dcdts.  sisg, ,(E,'  b•gynnen hen å ftmle. eår n.lov:dr

å lelksn og mistdr tid og mldter seldstsr. Uår på Srøkenl.:ind og tsr hrcts.
... Så gjør hsn sin kjempcbonmert or gdr på Musslsnd, hvis kpfter hsn nn.:
undervurdert. A sngripe nuselknd cr son å 2.1]'. I en dyno. D:t cde ilaki rca
2Intesrkverter ng nå forfryser hens soldøtor E:m:g, ,ittm et h.n ber cfrot :mt-
clonor av mcnn, ... Det år 1n1p. b.re MYeler ent hvilsn forbennb 'es oyer. :;øt
.2ria F.jelder dem sem slåtter eng t1L b;:w s:)k . enten det .,_1' oYoitLi. ( -o*

nkltpersoner. ... ...
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