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d 2 dea

ene sendinger fBa London har vært
ø vilje til å gjøre Norge fritt 1
siden av Nordsjøen er behersket a  e
elig uttrykk for hvor sterkt våra  i. 4

Vi glemegir et regmeigav julans

en talte kong Haakon:
jeg taler til dere 1.dag, er det for å iltdørstreke at  flfl tan  er
e, på ea dag som denne mer enn venlig.  Sulen er hjemmete feet, Men  14
et ingen hjemmets fest for osa her ute. Iår er det mange fler enn ifjc

eavne  sine kjære. Men trose mørklegging og alle andre vansker motes
taakane,  og tekker hverandre. Vi går hvarentre et usynlig håndsleg p4
arteett v11 kjampe for Virt lanas frlgjøring. Det er ikke mange som
eg hjemme i  Norge ldag, men jeg v11 te de som hsrer å overbringe mlni

bes e enSker for Marge og hver av deree Bat er mitt enake og min bønn at vl
neete år  kan felre Iulen sammen 1 et fritt Norge.

Btter kougens tale bla det lest hileener til landsmenn hjemme fra repre—
sentanter for handeleflåten, den k • norake maxlne, hmren og flygerne, av—
bratt av musikk.

Av nyhetene julaften: De allierte konferanser forteatte idag med dreftell
av strateglake preblemer. — Okkupasjonen av Cyrenaika fullferes hurtig.  Bar4
og Benina er tatt. 1,5 fiendtlige fly er tilintetgjortsde siste dager. — I
Russland er det kamper på alle fronter. Russerne rykker,fram ved fula og V
for  Moskme.  1700 tyakere er drept på 2 dager i kamp mot en rassisk avdeling,
— Nederlandeke styrker har eenket  3  transportakip og en tankbåt utenfor
Saramak. Øya Wåke er besatt etter at japanerne hadde gjort 13 forgjeves leum
smngsforeek. Churohill uttaler at Singapore vil bli foravart inntil de
-erte kan ta offenaiven 1 Østen.

1. Iuledag.
fl. 16—talte kong George VI til sitt Imme folk. Kang Haakon og Roosevelt

har vekelet julehilsner.  Keng  Haakon slår fast at det er første gang i his—
torlen at det norske og det amerikanske folk står sammen som våpenbresdre.
Ministeren for krigstransport har sendt en bllsen t1.1 handelsflåten, og Clue
ehill sendte igår i BBC en julehilsen til det amerlkanake folk.

tibyt. Deaghasi ble tatt igår-etter at britene hadde Slått seg gjennom de
tal eneke stillinger. Byen var fulletendig ødelaft etter engelske flyangres

Italienerne i dette område  er  nå fullstendig avskaret. fyskerne som flykter
lange kysten fra  Benghazi, får en ille  medfart.
Russland. Det meldes am ny ruselsk framgang på alle fronter. 2å. Ieningrad—
fronten har rasserne gått til nye ungrep 1 + 30 graders kulde. Ved
og Orel og i Don—området fortsetter det russlake press. Ved Sevaatopol er e1
tyak angrepSlått tiltake.
Østen. Hon.kong er falt. Stillingen er kritiak på Luzon, der japanerne har
TZ4Matt  nye tropper. Mellam 100 og 150000 mann Skal nå være landsatt.
Norge. Det heraker en spent stemning i Stavanger. Byen er ilagt en bot på
2 mIllioner kr. for skader og,tornærmelser mot den tyeke "vernemakt". —
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