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Anorikanske og britiske tropper nå frem mot greeeep. tel Tunis,
e ng italieeerne her  sendt  lufttransporterte tremece til. Tuaees og

Hitler prdver febrilak å dannu en skjerm eeTeee eses 8. Leiteake
jeeeor Rammels styfl..er mot Tripolis og Ame-H-eneee bYeeee:
emei na etar 15 mil Ira Tanis. Man vontee at ee see. ameat ce.

bryte lds i nærmeste fremtid. Motstaaare- *p :e m
. allierte styrker har nå opp'nert. Fangeuttakileng ae aeeerade

Ztter gjensidig avtaie skal krigsfangene benendeeG pcnt. 2 c'eser
03 ss at Deutsche Zeitung hadde erklært at noen stor oveseert over Atean-
te: • ille være umulig, lander 500 transportskip under beskyttalse 6.7

)Itligseskip. Tomotors britiske bombefly har angrepet en flyplass emr
gie.ean ved tunis hvor sikkert nitten tyske fl brant opp og minst like
maeue ble skadet. 1Taltas guverndr, Iord Go-urt, åpnet idag en ny fly-
pIeee på Malta. Han uttalte: "Malta er nå beredt til å danne fremste
iceposten for et uonphdrlig, fryktelig angrep på Italia. - I EGYPTEN
fo:efdlger den 8. brittiske arme fremdeles restene av Rommels styrker langt

vest for Halfayanasset. De fremste britiske panserformesjoner har nådd
Fort Madalena, 15 mil Ust for Tobruk og Kulra-oasen ca. 700 km. inne

landst. De allierte fly yter utmerket bistand. -Etter en rask forfdlgelse
lyktes det å tvinge de tyske fly til å oppta kampen. 23 av dem ble skutt

ned, derav minst 6 transportfly. Transportkolonner mellon Gambout og
Bardia b/e angrepet ble angrepet. Dessuten ble fien.dtlige flyplasser på
See2dinia bombet. Pra alle disse toktene savnes 10 nllierte fly.

Tyske tropper har ikke rykket inn i Toulon, nen ellers er alle
viktige byer besatt. 3 tyske nanserdivisjoner står ved Middelhavskysten.
Fra,Eisenhover er dette opprop kommet til franskmennene: "Tyskland har
brutt vånenstillstandbetingelsene. Den franske flåte har nå chanse til
a slutte seg Jj1 de allierte styrkor. Nitler vil også okkupere den, men
ia han ikke få sin vilje. Seil til Gibraltar!" Korsika og Gannes er be-
satt av italienske og tyske tropper. Endel Vichy-utsendinger har sluttet
ceg de Gaulle. - General Franco styrker flere garnisoner i Spania.
Igekland forsikrer om forSpania og Portugals terretoriom.

IalKRONTEN: Det tyske inttiativ over hele fronten har avtatt. Ved Sta-..
e-agrad er enna et kvarts,1 gjenerobret av ruesserne. Volga er islagt.
'eemperaturen GT kommet ned i minus 30 grader. Utenfor byen ligger tyskd
mene og tryser i den isnendö vind mens russerne befester stillingene i

De tyske flyangrep over Stalingrad er helt innstilt. Nord-vest for
;:ialingrad går russerne stadig til angrep, - Ved Nalchick i Kaukasus
ae det patruljevirksomhet. - Fra England har russerne rmottatt over 3 000
L-c, nosten 5 000 tanks, vel 3 000 kjdretdyer, fornton.plje O.R. — I

Får det rykter om at Nitler sender trepper fra Cseiranten gjennom
ned til Grekenland.

UERNE SSTEH: På Ny Guinea er de japanere som har trukket seg til-
e tra Oivi, blitt omringet. Isamme området ble en a‘daling japaneve .

lart i en felle og tilintetgjort. Amerikenerne har fry,eang på Gua-
dalcanar. I Kina el japenerne knsstet tilbake nord for Kanton.

Tyskland forsdker. å skremme Spania med at den neet store allierte
konvoi.til ha til hensikt å lande på Pyreneerhalvden. I Spania blir
meddelelsen mottat med skepsis.

TII 1IRE LESERL! Ifl. forordning av 23/10 - 42 er straffon for å
ee, eetatning med illegale aviser forhdyet til dddsstraff. Vi Searetiller
Cerfer til vare lesere mer enn noensinne å utvise den aleer steraiJe for-
se-iighet ved mottagelsen, lesningen og videresendingem ee vate ekritter.
V. Her leserne merke seg flgende 4 punkter: 1. Sniakk aT•eei til eeen om
re. te får ayhetene. 2. La aTdri barn få rede på nt du tae eyaetene, 3.

eldri nyketen til personer som du ikke er heet e,-, eilko
se alles kjente", "en jeg kjenner fra trikken" o,  ls  Tee use etrolig

m, ,eepee,e en hars sejst ddeelecDt dviet utsos i denne retning, oenion
ejf 1aans for oss på den-m&t(:n. 4 av våre mest Lejente neeser

ennetille p.g,a, denne virksomhet. 4. Srenn avisen hvis
•ee er over 5 dager gamm.el.

eaeten. aV de 13.22-ZLE snm har sittet i fangenskap i Z:irkesnes, ankommer ti 1
Uslo U. mandag formiddag feenSnentlig til fribton

AIT FOR NORGE.


