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Vi hår nå fått en del nærmere enkelth a ter om "raiden" i Lofote11:
Det var 2. juledag om morgenen at lette allierte styrker med engelake
norake-o-polske e terappere kom til Lofaten, De gikk i land 4 stedere.
bl.a. Reine og Sund. Det.ble-Ikke--vekslet et skudd i de 3 dageada
allierte oppholdt seg på øyene. Tyskerae---owrgaaseg så snart de så
allierte Uniformer. Alle kommunikasjonslinjer med fastlandet ble full
stendig ødelagt og et sted hvor det oppholdt seg 6 tyskere ble enjra-
d1osender ødelagt med 2 revolverskudd. En hel del tyskere ea quislin-
ger ble tatt med t11 England som fanger og den slate dag fikk.dea nor-
ske befolkning beakjed om at de som ville kunne få bli med til England
Vel loo menn, kvinner og barn fulgte med over. Da de engelske båter
kom inn på havnen ble det sagt følgende 1 høytaler fra en av båtene:
"Nordmenn, deres landsmenn er her og sammen med dem våre britiske al-
lieete. V1 ønsker dere en god jul og et godt nytt-år. Det ønskes
dere av alle fri nann." Under oppholdet benyttet de allierte.krigs-
skip en norsk havn tll bunkring. Før engelskmennene fikk bemektiget
seg telefonstasjonen rakk tyskerne  å  sende ut en beskjed om et det
var "rare kr1gsmenn" på stedet. Sem svar på denne henvendelee kom et
bombefly. Det  slapp  bomber, hvorav en faldt 1 nærheten av ea ereelsk
krigeskip, uten å gjøre skade. Flyet ble beskutt og satte til havs,
men faldt 1 sjøen og sank. Et tysk patruljeskip ble også eenket. ,De
allierte styrker hadde ned julepresaager til den norske befolkeingen
i form av sigaretter, tobakk, kaffe, sjokolade og aviser. Etter 3
dagea opphold vendte de allierte styrker tilbake til England uten å
ha lidt noe tap eller skade. (Vi nevnte inr at 1 engelsk  fly  var
skutt ned, men det var en m1sforståelse fra  vår  side. Flyet ver tysk.

Avisene 1 England, Amerika og Sverige beskjeftiger seg meget med
de to siste "raids" og svenske meldinger går ut på at de norr,ke na-
zister er blitt svært-nervøse.

Om "raiden" til Måløy og Sør-:Vågsøy meddeles nå at det eeså der
ble med noen norske over. En av de sem ble med forteller a iet er
rsne balvete Agleve 1--Norge nå. S4er-man noe-aem tyskarne -g gaz1--
tene ikke liker, blir man satt 1 fengsele • Nyhetene skal ikke eerve
på, nen det blir gjort likevel, og man sørger for atde blir bragt
videre. Befolkningen går bare å venter på at engelskmennene skal
komme.

LIBYA: Det meldes fra London at engelske styrker imorres ou-
perte Bardla. Man vet ennå ikke hvor mange fanger ble tatt, me:1 iper
enn tusen engelske kr1gsfanger ble frigjort, Langt mot vest, aæe gren
sen av Tripolitania fortsetter kampene i Agodab1a-området. Operasjo-
nene mot Bardia ble innledet igår, og Sør-Afrikanske tropper tok da
noen forposter. At operasjonene gikk så fort fram skylles irtshse
luftangrep og land-torpedoer som sprehgte vei gjennom fiendeei -.1g-
trådsperringer. I 2 timer var byen omgitt av 111-giving. Dette er
dat kraftigste bombardement under dette felt-tog.

RUSSLAND: Ruaserne gjør stadig nye framstat på Moskva-fronten.
Både nord og syd for hovedstaden rykker sterke russiske avdelL,ger
fram, og de tyske sentra står  i  fare foe å bli omrialget. Tyekernes
alvårlige stilling framgår av a€ Httler har fløyet til Mosgvaafronten
for personlig å lede operasjonene. Russerne rykker videre frem etaer
erobringen av Novo Kirisj på vei met Novgorod. Også 1 Welkow-distrik-
tet går ruuserne fram, likaså i DonnetsaavArittet. I Stora3rtaena
offentliggjøres nå fotografier av tyskernee hnstige tilbaketoge Man
ser snødekte veier fulle av all slags tysk rateriell, bl.a, tusenvis
av biler, hvorav en del var sluppet opp for banein og andre var fras-
set fast. Man ser også en masse tyske fangcr hvorav over halvparten
hverken har frakker eller kapper. De tysko soldater som har skrytt
sd mye av sine mekaniske kjøretøyer må nå lære  å  bruke bena, Resserne
får stadig store foreyninger fra England og Amerika til Arkangelek.
Troes kulde og 1s har russerne greid 4 holde denne havn oppe, De alli-
erte har nå også full kontroll over de nordlige farvann, Datte bevi-
ses også av de slste "raide" nA norske-kvgten-
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STILLFHAVi=-..  Det Amerikansko'baninedepartement, molder at Manilla,
hovedstaden på Fillpinene, er-taddt. Dette er ennå ikke meddelt av
japanerne, men let er ingen grtrnntflttvfle DA riktigheten. De ame-
rikanska og filipinske tronper er fcr flero dagg-aidan trukket vekk
fra byer, og alt krigsmateriall ble enten flyttet eller ødelagt: Ame-
rikanerne holder sterke stillinger nord for byen ow befestningene i
Manilla-buktan. I Malaya pågår det heftige kamper på Perak-fronten
on ved Kuantan på østkysten. Fra Kina neldes at det pågår et vold-
sont slaw i Honanprovinsen, men kineserne driver, tilbake do japanske .
angrcp mot hovedstaden. Det ventes ny stor japansk offensiv i Kina,
og dotte meldes det at kinesorne ikkG har noe imot. Store kinesiske
troppestyrker er kcmmet til Burma.

I Bayern er det sendt ut et hyrdcbrev som i julen er lest opp i
alle katolske kirker. Der fordømmes Då det kraftigate nazistenes
forfølgelsc av den katolske kirke. Kirken mener at den ville undlate
å gjøre sln plikt hvis den skulle forteette å

Amerika offentliggjøres nå beretninger fra en nøytral kilda scm
betognes som absolutt pålitelig. Ran fortefler at han en dag• rettfør -
han reiste fra Tyskland fikk' se en mongde mennesker døpe inn på -jern-
banestasjonen- i Berlin. Han fulgto med for'å se hva som var 1 gjære,
ng  3 to lange tog full-lastet med tropper-, På jernbanclinjon foran
togene nto, satt eller lå gn mengde kvinner. Politi, med hjelp aV
militærpoliti, forsøkte å få fjGrnot kvinrene, men de nektele. Det
kon da en avdeling SS-menn son stilte opp maskingevær on skjent en
salve over hodene på kvinnene. Da det ikke hjalp, ble det skutt on
salve rett inot dem. Iakt-tageren forteller at han da tok til bens.
Det viste dot seg at han gjorde rett.i, for han.fikk sencre høre at
alle sivil-personer straks etter var blitt arrestert og avhørt og
han var klar over at •han ikke vill Id lov til å ,forlate Tyskland,
når dot blo kjent hva han haddo sett. Han forsekte senere med for-
alktighet å forhore dcg om hvordan det var•gått videre, men fikk ikke
bragt på det rene om ncen var blitt dropt, Før han'løp så nan at en
del av kvinnene var såret av maskingeverkuler.

For et år idag siden sa kringkasteren i Bremen: Napoleon-greide
ikke å bezelre Enmlånd fordi han ikke hadde tilstrekkelige styrker,
og ferdi han hadde Russland mot seg,' Samme dag sa Roma-kringkasteren:
Itallenerne i Midaelhavet er nå så Sterke at de bare behøverå imøte-
gå de engelske løgner med militære operasjoner og forholdet til Russ-
land er vennskapelig.

LOKALT: Vi noldte for leden om et tysk fly Pon var styrtet ned.
Det foreligger nå,melding om at flyet styrtet utenfor Snarøya og- 6
tyskere ble drept. De døde enten 1 båtene inn til land, eller mellom
hendene på legen som tilså dem etter landingen. Del. forlyder ut flyet
ute i fjcrden var angrepet av engelake, fly og snudde. Flyet skulle
inidlertid være skadet og rakk altså ikke til Fornebon

Elandt de bøker som tyskerne og deres Idorsken hjelpere har funnet
det opportunt å undertrykke fix r. vi biskop Berggravs bek "Mannen
Jesus" son dr forbudt anmeldt og annonsart. Per Christian Andersens
og skoyteløperen Haralasens bok er forbudt solgt. Rodaktør Finn Amund-
sens "Store, fredeligc slagn som glr en rekke baskrivelser av reiser
ow idrettshendelser gjennom mange år, kort sagt viser hva norsk idrett
er, er forbundt anneldt og annonsert. Dr, Harry Fetts "Kunst og Kul-
turverk" og dr. Rolv Laaches "Nordmenn og svensker etter 1814" er
forbudt anmeldt og annonsert. Det såkaldta Kulturdepartenent arbeiderj

Avisen fortsetter å komnd hver dag med nyheter fra Englana Og Sve-
. rige, samt aktuelle lokale nyheter. Vi vil gjerne vite alt soM kan
hg interesse. Alle henvendelscr tn'.1 oss skjer ad vanlig vei. Vi skal
nå utvide opplaget med loo eksemplarer og kan derfor ta noen nye abbo-
nenter, DET ER MER ENN NOENSIBNE CM 1 GJØRE AT DET IKKE NEVNES NAVN
I FOREIEDELSE EFD DENNE AVIS ELLER ANNEN IL7FGAL VIRKSOMHET, HOLD
ØRENF OPPE - MEN HOLD DET STAR VI OSS ALLE BEST PÅ.

GUD BEVARE KONGEN OG FEDRELANDET.


