IMNDeN:29J12.
Norge:
Det engelskc2 angrepet 14rdag den 27/12 mot tyskerne 1 Norge bagynte kl.9.30.
åpnet lld,men ble
De gikk iland på 7dgs3y oc kålJy.De tyske kystbatterier
bragt til taushet av ilden fra de britiske skip.Hele den tyske garnison
ødelan
var den tyske motstand på Sørvågsøy,Landtroppone
utryddet,hardest
en fahrikk under tysk kontrol & en radiostasj,on og sprengta militære desenket.
i fiendtlig fart
i. luften.9skip
poter samt ammunIsjenslagre
falt
vepnate trålere & en vernet slerebåteialt
Derav var a nandelskip,2
som alle
det 121 tyskere,95 ble tatt til fange sammen med 9 Quislinger
bembefly
mistet ingen skip,men
ble ført til Storbritanien,Englenderne
hindret
& 3 jagere.Mons angrepet stod pdsble Herdla flyplass bomhet.Dette
tilbakeeAlle
seg
styrkene
trakk
l5.45
oppoKlekken
gd
å
I
fly
tyske
de
rg egaver var da gjennomført.
fortsettar.
OpprydnIngen
P=AND:
Ru.sserne erobret igåt blant annet Newosil rott: øst for Drel.
STILbEHAVLT
japanske Kngrer på Malaya.
å Filli;TI=e.Harde
Nyg-jaj.ganske landsettninger
Eden har vært i Moskva og drøftet kr:i.gsfVrslen med Stalin,I Washington'
brifiske hombeanfortsetter Roosevelt og Churehill drøftingene.Hoftige
samt Dlinkirchen.
grep på vftlheImshafen,Emden
2-,

LeNDON31.12-41.
har
Den russiske framgang fortsatter pd alle fronter.Russerne
ødeln harb på an dag
i luften.Det russiske'luftvåren
nå også horredømmet
er tyskernes
Moshaisk-onrådet
1000 lastealler k 7 militærtog.I
fall- meget vanskelig 0Russerne rykker her fran fra nord & syd.nussisko
den tyske. retrott blant annet vad å sprenge broer.
skjermtropper.hindrer
Kraftige russiske angrop I Ukraina,I Wolcihow-området er 32 landsbyer ttlhar tyskerne gått i
b-Ckoerobret og 6.0000 tyskere dreptcrå nordfronten
km.fra den Norake grense.
nterkvarter ved elva Liza ca.:
er nå i nærheten av Jedabaya.De blir angrepet av
LIBYA:Detyske hovedstyrker
eneste
styrker fra 3 kanthr nemlig fra nord,øst & syd.Tyskernes
Te -TFitiske
retre.ttvi er nå veion mellom Jedai:taya og El Ageila.
"-TILLFHAVET: Kraftig japanst press på Malaya & Fillipinane.Englonderne
syd for kyen..
TTr triikkei-seg tilbake fra Iro'eg inntatt nye stillinger
med store japanske tar.rå
angrep på Perak-fronten
Stetko
rinane raLR=.rharde kamper med store tap på begge sider,
offensiv har tyskerne måttet
ZEREIfl På grunn av general Mehallowitnhs
trekka sig tilbake fra det sydvestlige. k midtre Sertia.
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nUSE:
..a.nonalteatrot Gr Boykottet,.. Spre disse nyheter vldere til pålitelige
si
dem. Heis nogen er innpåslitne,så
fulk. Gi ikke av hvem du hur fåtk
du har fått dem i posten. STØTT den fric norske presse ned bA.drag. ffidrag
kRn sendcs direkte til redaksjanen.
LEVE KONGEN:

