
21317v gnmahnene i Libya har oilbakclagt 16o km. på 3 dage. Etter å he
:Jar de nå ogsd Matt Mekeli,, Ved Derna er ytterligere  4o  tyske

me.  General Rommel har lantatt nye fo svarsflllinger vest for
eti eannsynleiguia forsøke  a  seoppa de aIliertes framrykkIrg der.

_IL1ske torpedofly 4 fientlige skip i Middelhavet.Etter å ha
211 katC'engelskmenrene rykket t fra 7o kmtils

e:r ±ntet avtrekk i kampeno på østfronten. Russernes framryk-
-- over nåle frontens De tyske tropper er utslitt og Hit1er

tt e annskap å gette inn G kampene så de troPPer sem cr i kamp
nån hing og må fortgatta klamoe etterhvert som de retirerer.

ner  enc'et  t RUSS  som  J1  s,h  r 95 ke, vest for Moskva. Russerne er
i ret fllokolamsk22,ceo tyske n e er j tiden fra llte til 16de desem-

e1ker sSeiet Russlands tyse o transportskip er senket av  rus-
sjpooe ver fullastet og ble genket av en ubåt.
edd t Selilingen 1 det ofjerna østen er .fremdeles meget aIvorlig. Der

crehem'Megne ongelske garnison i Heng Kong kjemper fremdeles
_ nerNb kamper og der brUti ske guverner opholder seg fremdeles 1
inaat u fortserecr sitt preos på japanerno nord for Hong Kong.

b !ts •2e  Oe.) .-kSijonsmirister Duff Coopor sa igår at selv om stillingen
k aet  irgen grunn til fortvislelse,

Beetto leekeriansk Osto2ndia har senket 2 japanske transportskip og
ooeteS on japanek krvsser utealfor Borneo. Et japansk transport-
ektli: og fly ed genket, 'tiapanehne har gjort landgang 5 steder
j . oa  på  hjilieSnerne..
Dtor noStnake e trogjering vil sott seg motverge not ethvert angrep
fra j c iicdcicli og venter at dc allierte vil hjelpe å beskytte landet og
dets elnacer i tilfelle overfakle

Ike. -11e Ole . beeetr.-kgmte , Haf-redol-
CvoYc o acd h c ja-dhålpellMjnt Albert Kollem arrestert. Grunnen er ikke

ee

Isko Politikrnmer ordre om å sende brev til 9oo av de
_ det tar beslaglagt matvarey, mcd melling om at beelagleggel

t og varcre hunde brukes, dos ca. 4o personer ble beslaget
-o'st fnr ntrmere fnaersøkelse,

ge  oysherne kontraordre og pala det norske politi å sende brev
9oo on at beslaget orphettholdes. I den anledning ble det

:flerevelse tli as 9os personer  9  formet på den måte at man fikk
at det var det norske poldti GOM opprettholdt beslagleggalsen.

- ctigene Petteadueon, Bryhn og L'AbegLund nektet å undertegne x
slmetvelian  e  don fcrelaggende form, og hekstiJlet til kriminalsjef Schartum
k Inuogedmo at det framgikk at det var det tyske sikkerhetspoll-
t1 2=1 ou kronoraerdren Dette nektot Schartum å gå med på, og samme kvell
blo de å k:21tkEnilmkskki_ger arrestert.
2ekkk_krkii:eertk ksaokon Schoning var  eh av de første sou meldte seg inn 1
GG nme sce dog hele Liden overfor sine :ORSKE kolleger hevdet at han ihke
edenpvt'.cente ece f.ZS, man dette er ddele tiden blitt dratt sterkt 1 tvil,
Fo r  koro tld nladd fikk man bekreftelse på at mistanken var perettiget,
cao, 00eneno. cy:1 geko2 han rciste på trimken i den nye politiembedsmanns-
knki gcm or en tro korj av de tyske olfigcruniformor, bare utstyrt
Hee felte see forn -rmet av konduktoren og vegnføreren, og i den

gnmehlelse cå dem for ferr e rmelse mot Nasjonal Sam1ing.
ge h  Schoninm må betrak r es oom angiver, og der advares
net

eor medecner:FRE. LtLJA 21IRE angir sine arbeldskamerater

å kh 5  og pahareper sea at hun er rollgiøs til tross for at hun
ne Th . )ret i kodagmee tjlstand. Hun deler gelv ut illegale
akni trer, ten for h2 mjoyd det.

gg ieen  k g. Jriellq=r-Llw<en er avsluttet. Totalbelebet er
[1•1 _O tdalle bidragsytere.
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