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tanalarhar arklart Japen krig ettor de japaneke
ine. USAmoblliserer. - Ohnrohill I Underhusett en etår

- ovartør • karaktekletlek japensk forradert. Bombene not Pearl Hay.
4- boar g  fl vøw  tet evar Roosevelt fikk på forhandlingene, som ble fort.

ømtt  lare  for at julimsekulle få forberede seg. Storbritannia vil etå sam.
Ima mekl  Ohlaa mot den felles flende. Plere av de viktigete britiake

er alt komat tll Deten. ABOD-msktene danner en ubrytelig blokk, men Oh.
mot madervezdering av den aye fare. Krigen vil sannaynlig

lanivarig, men  vår viljekraft vil føre ose tål sålet. - De japanske  atip
gynte å landsette tropper 1 Brltlek Malaya, er på full rettett. Die
ter sea ble tIlbake

t blir ryddet bort. - åtter at japanake tropper blett på Thalland, hazu  landet forelep1g inetilt motetanden og Innledet
forbandlInger. - Det meldee om 2 nye bonbeangrep på Jkillppinene (Dangal. på
Inson og Davio på Mindanao ?) Ohina har formelt erklaert 2yekland og Itella

suetralla erklarer Tyskland krig imorgen. Sydamerika etøtter eastem.
alg opp om den demokratiske frant mot Japan. Oostarloa har alt erklmrt krig.
Osnalla bebude krigeerklzrIng mot Japan, Iner og flåte har gjort oeg klar.
bneal . Ummajanko fortsetter fortelgelsen at tyekerna fra Tagenrog, som

og beakytes av rua rlake krigseklp 1 Det azovske hav. damtidlg rykker
endre ruseIske styrker mot Karlopol for å avskjære tyskernee retrett. Pra
koekvafronten meldee om eterke ruseisks eagrep på alle hovedavenitt Det
tyake kommunikd Innremmer det går sletts"operaajonene pg kampmåten vil nå
bli beetemt av av den harde reseiske vinter og tare lokale trelhingur vil
finne sted ed hele fronten". VIktige etillinger gjenerobret ved Kallnln.
Tyakerne er drevet tilbake ved fula,  sA  hovedveien til  t",erenkov nA er fri
for tyakere. - Llelykket tysk landgansforeek nær Upevactopol.
14bn. Det britieke prese på de tyak-italleneke stillinger gker stadlg.
Hovedalagaarken er nå lenger V. Lerdag måtte tyakerde trekke seg ut av Bir
el-Gobl. Området rundt Sidi nezegh er nå reneket for tyskere. ratxuljer
herfra har atter fått kontakt meci patruljer fra Tobruk. livlig britiak fly-
virksomhot over hele låbya. - Plyangree på NV-Tyakland, Breet, kanelhavnene.


