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Det japanske . cverfall på amerikanskebesiddelser kom helt
• uten vrse1 og betegnes aom et forrederi mot Amerika bg

de japanako utsendinger-hadde ordre om å fortsettb ferhandleIngene-
for å skaffe- Japan-tid Et angrep uten varsel var-Japans
svar på president Rocsefelts henvendelse til keiseren. Idag
kl, 12 erklærte Sorbritania-Japan krig. Churchiil moddelte underh .
huset-idag-at et nøye samarbeld er ouptatt med amerikanske flate
og luftstyrker og mod styrker fra Nederlandsk Osta-India.
Ig:±r Morres landsatte japanerne stynker i nord-lalaia og
engelsk:nennene tok straks opp kampen. De japanere som greide

komme iland er tilintetgjort og skibone er på full retrett.
England har i telegram igdr aftes fra statsminister

Churchill åpent srklært sitt vennskap ned Shiang Kal Shkk.
Churchill sa Agår at man ikke skal uncPrvurdere de. nye fa.--
rer sep følger ued krigen i dot fjorne Østen, og at påkjenningene
vil bli hardo til 4 begynne med og krigen langVarig med det br
gon grunn til ilvile på at de alliertes mål'er rettferdig
og de allierte teller over 4/5 n'lr jordens befolkning. De
allierte ser soirens lys skinne i.det fjerne.. •

Dot Japanske flyangrep på Singapore krevde 63 døde og
163 sårode Thailand har foreløpig oppgitt sin notatand mot Japan.
Rapport fra Hongkong melder situasjonen•utvikler Seg som-ventet.

.Et sjetslag mellom amerikanske og japanske sjøstridskrefter skal
være igang, flore steder på Fillininerne er bombet av japanerne
og har krevd mange offer og tildels foråreaket stor skade.

Den amerikangke hær ble mobilisort såsnartdet kom besked om
angr9pet og mcbiliseringen ble mottått med ro og^det amerikanske
folk stÅr-samIetog aolv isolejonistene stilte seg straks sclidarisk med
regjertngenDfm, nrA}~/~kaky:suter_r_liatapt—~-triz-±s•tcuid

Kina har erklært-TySkland og Itatia krig.
Australia vil orklare Japan krig;l_mor4en. Australske tropper nar

inntgtt sinc ft)rsvarsstillinger. Noderlandsk Ost-India er erlkært i
krigstillstand. Ouvernøren har erklært at dut br oprettet intimt sam-
arbeide med britiske luftstyrker com er tilbudt baser bade på øyene
og fastlandat. Canadas krigserklæring.er bebudet. Over nele syd-Ame-
rika er opinionen til fordel for den domokratiske front. I Mexico
SiC det at Japans overfall ansees som on angrepshandling mot Mexico
og regjoringen har tatt visze forholderegler.-Nicaragua bobuder også
krigsorklæring og Costa Rics.har allerede.orklært Japan krig. Cuba
stiller seg side om side med.Amevika, Uruguai har stillet sin luft-
otyrke cg sineflyplasser til de alliertes disposisjon. Peru anser Jaoans
nngrep som et angrep mot hele den vetlige halvkule. Angrepet anses som

bt angrep av samtlage aksemakttr  bg  Menes først og frengt å skyllea Tysk-
land.

Fra Moskvafronten.melles om sterke russiske motangrep i ålle hovedav-
snitt. På sørfronten forfølger Timoschenkos atyrker fremdele3 de .plykten-
de tyskere og andre russiske styrker er på vei Mot Mariopol for a avskjære
de flyktende tyskere. Tyskernec vanskeligheter i Russlana oetegnea ved at
tyskerne: nå sies at a,ortsettelsen:av-operasjonene bestemmes av den russis-
ke vinter - mens.man hittil bare har børt at vinteren ikke er ncen hind-
rinft for den tyske hær. Ved det Asevake hav bembarderer russigke krighf
skib de tyske styrker som or på retrott. Ved Sebastonol har_russerne
vunnat ny grunn. I Kalinin-avsnattet har'russerne gått-til k aftige mot-
,n1grec. Veit -Por akva har rusaerne. erobret flere viktige sElilinger.
V,Dd  Tula og Serpukow har russerne, drevet fienden tilbake og hele hovedveien
er nÆ i rusgernes hender. En mengde krignmateriell er fallt i rusgernes
hen'a uader de sonaste operasjoner,

2et enpeiske pregg i Libya øker stadig  og  hovedslaget er nå igang len-
aar ger for Tobruk og Vest for, Bir-21-Gobi, likesom der er heftige
kampar i retning 31 Adem. I området Ved.Sisi Rezegh er det nå helt rent
-4-cr takare og italienere. Det er atter -forbinnelse mellem Tobruk og anare
brati lfle  }pansendtyrker. XE 27 XXI - XE 28XX - XE 29 III.- NB .135.
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" Storb styrker cngelor:e bomb f ly:a:åreo inatt Vcet-1-7-klbnd,
steder i Nord-Frankrike. I Tyskland var det smrlig Aechen det  gikk  ut over.

Sent aften hol(lt Roocevelt en tale cg bad senatet vedta en
om at det rår krigstilstand mellom:Amerika or Japan.

Det ventes japansk angron på Hongkong eg alle gronseveier og jernbaner
er ødelsgt.
LOKALI. S/S "Blenhoim" er sankot norpå, fikk vi idåg beskjed om fra Psrvik.
Kriminalbetjent KNUT REIDAR PET2ERSEN  n OMNELS PAD er overført fra kriminal_
polttiet til politidepartementot "til  sdrlig  tjeneute (erion ou angiver-
tj r nesto)", meddeler nolitiet ose.
Vi bteror vårt Jeosing-navn med hoder, fOr jøssing betyr Jeu ønsker
Stpten Styrt Ifølge Norgps Grunnlev,
Vi takker den anonyme giver som lå  200o  kroner i vor pootkasse.
London-Nytt skal til Jul  ui  ut et Julehefte med innlegg av kjente (ikke
navngitto) mpnn i allo yrker, artiklor fra ovensk presse, nekrolof.zer over
Lea,Eriksen m.p1.,redaksjonelle srtikler og annot aktuelt stoff. Opplaget
blir  2ono,  nen hoftet vil ikke kunne sendes utenbys. Hpftet vilvi måtte
ta 50 øro for da aviseni økonomi er slett. Juleinnsamlingen Lar wjort
at n:visen cr glemt, men vi arbeider gjerne un,ier litt vanskcligo forhold
en stund til fordl fer inneomlinron. DEN izar stral:nde, kan vt meddele.
Krigsretten hsr dømt feD:Lnd2: Por Gjertz 5 års tukthus, Ruoinstein 4 år,
Aslakstn 3 dr, Odd Gje.:teby 1 1/2 år og Drangsholst 1 (/..
3 mann er rømt fra nr. 19. En ebani.:1 og 2 nerdmenn. epaniolen var
litsmenn og hadde nøk r så han lnste ut de 2 andrn. De er gr,L.pat,
Vi har f,Itt anmodning om å rotte ca henvendelsc til de .2jefer JOM legger
v-utIkeligheter I velen for utd2Iing a.V h- nm elige avloer på arbeid5plassene.
Vi rbi.tcr gjerne on slik henstilling og bor hver enkAt cjef se gjennem
fingrena med denne virksomhet -som er et ledd i Norge: frihetikamp. Det
skulde were unøavendig å gjøre oppmprksom på at enhvers opptreden blir-lagt
nøie merke til og regnskapets da oy koMffier for oss alle. Straff-an for angi-
veri vil vi ikke engang-nevne.

+4+++++
Vi hørte nettop orestdent Rnesevelts tole til kongressen og hans tale

ble flerc gange avbrutt av Iangvsrig og ørodøvendo bifsll, seerlie da han
sa at Japon ikke skulde få ncen grunn til å trinmfere over sitt forroderis-
ke ovorfall. En time etter at krigen var begynt overleverte den jaeanske
ambassadør et svar nå.en amerikansk henvendeloe og i svaret så det tt somm
om dc  2  land var venner. Uansett hvo r,  lang tid d.et vil ta, sa Roosevelt,
skol oeiren førec i havn.

Vi hør t e egså Churchills tale c42, han minnet om sitt løft- for 1 maned
om å orklmre Jopan kr a_a hviss kom i krig med Japan. Hon  nb  e

hatt telofonsamt-,le ned Roe stovelt.igår  ou  var blitt knig med han .
Nykstcne ikvell moller om dtor skade p:5 Oahu hvor 15eo er drtet oE like

manue såret. Det er ferårsaket stor matoriell skad. 1 gammelt sl7gs,cib
voltet ettor bombeangrep, flere skip ble skadet og 1 deetrover ødelo.ut.
Msnue amoriksnere er drept bdde i hwren og flåten. Hele velen fra Parlama
til Alayka dr mørklmt. Skritt dr tidtt for å hindre sabotasje  i  Amerlka.

Thailand har forhandlet :r.ed j?_panerne og hår tillatt gjennemmaroj av
trorper. Hongkong lab_r hått 2 lu+-tanurce, men skbden er mlnimal. Dr:t ble
dluppdt  ned antierudlke fl:/vmblad over byen.

Ved flyngrep på Manil, 2r ca. 2 .00  me,nneok:r drept.  6o.000  mennesker
skal evkueres fra Det fcrlydr ?t, jan.inske fs.11skjermtropoer or kom-
net til Pillpinerne, nbn dbttb er ikke bekreftet frn Anerika. Wake og Mid-
way Island er også bombet av yueanerne, likså yiaru og CcGan Island.

Det fr a  Frankrike har egså orklmrt Ja= krig‘ 1):,t forlyder ikke:mde
fra tvTik hold om hvilke skritt Iyskland vil to.

I Libya se” det sent ikvoll ut for ot enrelskmennene h o.r fullstendig
overft.:ct og at tyskerne enten Or på retrett eller ødelagt- 9u tyskere ble
drcot lu,ar do engeloknenrono tok st batteri.

DET.'M ER ST STE UKE FOR JUL1TNNSAMLIK1rEN. AVSE UTE HUSX DET
TFTNP;E: S RT HOs Di S.-V Pr.;R STN rRSZRC-ZR I  FEiGS-TT :LLT.RK(3-;=Re-.SS-
LEIR - ELLER HVIS3 FORSØRGEH HAR ':FRET LIVET FOR V-R FELLES SAK.

GUD SEV-RE KONGEN OG  FEDRELflNDIT.


