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Libya. I estre Cyrenaika er tyskerne nå på fulletendig tilbaketeg.:
Under 5 dages kamper satte aksemaktene inn alt de hadde igjen av mateKbTr---
mon all motstand ble brutt SV de allierte styrker. Engolskmennene ryk-
ket igår frem 50 km. trods sandstormer og dårlig Var. Igårkvell stod en-
gelskmannebe ved en som går fra Tmlmi til Mekeli. De britiske styr-
ker har statt stått I kontakt med aksens baktropper ellor flanken og såle-
des ikke gitt fienden ro et øyeblikk Under tilbaketoget.

De allierte styrker står nå 225 km, fra Benghazi  og  emtrent like langt
fra Derna. Det vil si at de på 4 ukerhar tilbakelagt 250 km., eller 6c
km. pr. uke. De 50 km. som ble tilbakelagt igår er 6 gangc så langt som
dagsmarsjene hittil. Tyskerne gjorde rett for de alliertes storc gjonnem-
brudd de mest fortvilede anstrengelser hittil og 1,rdag, s,ndag og man-
dag satte general Rommel inn alt han hadde av tanks og ennet matoriell.
De tyske angrep $lo imidlertid feil

I det midtre Middelhav er et fiedtlig forsyningsskiL truffet av en
ongolsk torpedo og sunket. Natt til onsdag ble den Italienske havn Tar ri.n-
to angrepet  av  britiske fly. Brendizi ble også bombet. Fra disse toktor

„oR  utstrakt virksomhet av det engelske flyvdoen i Libyu under angrep på
lentlige kolonnsr m.m., savnes 7 engelske fly.

RUSSLAND.. Russerne går fram over hele linjon fra finokefronten tål
Krim. Forbirnelsen mellem Moskva og Leningrad er fullstendig gjenopret-
tet.-Det er idag loo dage siden tyskerne fortalte at Leningrad var full-
steneig omringet og dens skjebne beseglet. Mellem Ladoga og Onga pres-
scr russerne sterkt på og russerne har fors.rkt å gå over elva Swir, men
om dette c:r lykkes den foreligger ennå intet om. Man vc.t ikkd hvor store
rusa Aspen  gt: frbe-  $0++ i.nn InInt  dR.t ncvnee; divigip'
ner.

Tyskerne innrPmmer idag i Berlin at Kalinin er fallt og en  tyskc  mals-
mann sa samtidig at krigen i Russland anok kom til å vare Påde til våren
og sommeron.

Det viser  seg  nå hvilko farer finnene utsatte seg for ved å slå sine
pjalter ';ammon med russerne, og i finske krcdser i Stockholm ble det
innrommet at finnene ikke hade regnat med russisk motofiensiv ow fram-
gang.

Nord og syd for Moskva går rusnc,rna videre framover  Og  oogis å stå 32
km. fra Orel. Tyskerne trekker seg sd fert tilbake at de ikke engang får
id til å begrave sine dode. En masse krigstilfang må de også etterlate

og dette blir av de forf..flgende russere brukt mot do retirerende tys-
kere. På syavsnittet melles at tyskerne lir enorme tap og på Krim er
russisk infantori otttet av artilleri cdtt til angrep på fienden.

STILLIMAVET. Amerikanerne har gått til anlegg av veresteder, garasjer
og fabrikker i Iran og lignende tiltak vil bli forotatt i det n:Jre Østen.
Hovedavdelingene blir i Eritrea med underavdslaliflr i Kgypt og Palestina.

Australske og Nederlanske tropper har besatt den portugisiske del av
eya Timor som ligger mellem Nederlandsk Cst-India og Australia. Dette er
foratatt på grunn av de japanske ubdjers aktivitet og for å sikre området
mot japansk overfall. Portugtsisk suvbrenitet vil bii resprktert og det
er gitt garanti for at tropbene vil bli trukket bort så smert den japanske
trussel eer fjernet.

Den britiske guverner i Hong Kong har med forakt avelått japanernes
fors"Le.g om å overgi byen. Forevaret av Mong Kong fortsetter. Forbinnelsen
med de kinesiske styrker oppretholdes. Kineserne meller om vellykkede ope-
rasjoner mot japanerne nord for Hang Kong. I nord vest Malaya presser
jflpanske styrker fra Thalland sterkt på. I nord ost Mulaye er japanske
styrker slått tilbake med store tup. En japansk krysser er skutt i brann
ved Dorneo•

Det cr lito nyti fl'a Philipinerne. 1035 japanske fiskeforteyer cr be,
slaglogt i.Britisk Columbia siden krigen med Japan brict ut.
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Admtralitetet i Vichy har måttat ta tilbske påstenden om at dGt var

en britIsk ubåt sem senket det franske sklp.St. Denis. Nå er det tysker-
ne og franskmennene som seg imellom må avgjre hven av dem som har an-
svhrryt for senkingøn,
VESTFRONTEN. Inatt ble nekkenc I Prest og Le Navre bombet Iev engelske fly
Likeså Ple ,lypIasser m.v. 1 okkuperte lend bombet, Ett engelsk fly sav"ti
nes.

Fra nyest-Europn melles  ot  jugeslerviske-og greske patrIot1Ske styr-
kor har ffAt forbinnelse med hverandre og de kjemper nå i nord Hellas
og syd Jugoslavia etter en furns krigsindeh. Drcres etterrettnIngsvesen
holder peg nuye underrettet om flondens bevegolger.

For 1 år idutc siden foir tulte tyske rad1estasjoner at England var
lands oneste flende og pt det var der krigen vilde bli vunnet. Engelsk-
menrene, pryktet morgend'agen og hadde bare knat Tdr en måned. Snart skal
England ligge I grtw, ble det scagtv,'
SVENSK RADIO. Ikvell meltes at iflg. italienSk radlo var cn ubåt Ikke
vendt tilbake. Flere steder 1 ser-Itsfla var bombet. Japanske mellingor
gikk ut på aat Penang utenfor Malayas vestkyst var bombet voldsomt. ReU-

ter melle r  at foren for Fenang er.oket, Engelskmennene tar yldtgående
forno1dsregler for å ut2te s1tuaGjonen på målakka, sa general Wavell.
PrItigke fly har tilintegjort japanake transporter og troppekolohner.
En svensk  lo.00 p tonner er skutt i brann under angrep på Hong Kon, men
mannskapet er reddet. Et tysk fly var idag Inne over Skåne, mon vendte
et er vsrselskudd fra luftvernet.

Dot er idag fremkommet klåger oVer at avisen igår inneholdt så
nyhetcr. Når mun arbeider illsteParten av dtegnet f3r å få julenumgeret
ferdig så er on sllk kritikk temme1ig 'nedstommonde. Vire stenbgrafer
.itår opp kl. 5.33, arbeider til kl, 16 på kontsret oF går så direkte
til srbeide i ovisen og kommer hjem kl. 130 om nptten. Disse damer
viser en energ1 og utholdenhet som det neppo finnes sidestYkke til,og
jog  vil derfor de våre lesere la v?Ere å krltisere, V1 har så lenge
avisen er kommet ut lkke ehatt en eneste kvell til rådlghet og gj.er
vårt beste for et avisen skal b1I så fyldlg som mulig, Hadde vi anied-
ning skulde avIsen bli både st=e og be3dre, mgn som forholdene er er
det umulig. Skaff Oss slkre steder I Oclo Så. vIl arboidet lettes betrak-
tglig. Bare tIden Sem m:.år med til en reise på 4 mil hver vei kunde
spares, villa meget voro  vunnet.

Norok dtme znsker å kjlepe pon Skinnkåpe
nr. 42,

Henv. London-Nytt's redaksjon.
VI dneker flere artlkler tll julenummeret som v11 vre ferdig 1

begynnetper ev sosto eke. Skriv julehilson til Kronprins Olav, og'til
yåre alllerte. Skriv hvad De yilde hylss Norge Imorgen var frItt.
Skriv  nvaa  Do synes om forholdene. Skriv tvad scr helst bare det pas-
ser i våru julenummer. Ikke hateke artikler mot tyskerne så det blir
limpe1 prapganda, men få frem det Dc onsker på on forholdsYio pen måte.

Vi forlanuar ikke litergre verk eller doktoravhandlinger, men utts-
1e1scr fre den almindelige mann  oe  kvinne. Nu hnr De enledning til å
uttolo Lem til on fri pressu. Vi vil gjerne også ha omå, morsomme teg-
ninger s= ken kopiares på st:nsil, Leggx dere 1 selen Leorgen, for
det haster. Lerdag Genest må vi ha glt stoff ferdig, Hjelp oss 4 le.ge
et ge•.t CP" .2=50"l it judenummor, ArtWer om N,M. Knng:n kan vi ikke ta,
de vi ellerode ndr mange fler enn vi kan bruke.

Aviscn kommer ut hvar ag mud ntu•tar fra London oa SVerlge„ Spre
nyheterne mest mnlig bltnt pålitallge norske  - 0  nevn 1w een•nevn el-
_ler kilde når De fortcller nynetenc, Si helLer lkkc  Feet  De selv  thun  h-Tt


