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RUSSLAND:  
Det meldes om en ster russ1sk seier på Kr1m.RussIske styrker satte Man-
dag aften over stredet ved Kertch beskyttet av den russiske svartehavs-
flåte eg fly.De gjenerobret byen og festningen Kertch.Feedosla 160 km.
vest for Kertch ble •gså gjenersbret.rå Moskva-fronten har russerne gått
over elva Oka i Kalugaområdet og gjenerneret Kszelsk 11ø km.vest før
Tula.
LJIBYA:  
De tyske hovedstyrker står nå inneklemt mellem fjellene eg havet ved
Jelebaya 160 syd far Benghazia viktig slkg er under utvikling.Ca.200
italienske og tyske fly er etterlatt på slagmarken.
STIDLKHAVET:
Kraftige japanske angrep på Malaya og F1111pInene,Japanerne står ca.5øø
km.fra SIngapeere.De amerikanske llnjene på Fillirinene presses litt
tilbkke av Japanske tankdlvtsjoner,

NORGE:  
Et nytt strandhegg 9r gjennsmført i Nerge.EngelskepNerske •g Pelske
styrker glkk 1. land på 4 forskjellige steder 1 Leføten.Et tysk ratrulj-
sklp ble senket,sg et tysk fly ble skutt ned,Engelskmennene led ingen
tap,Mange quislInger eg tyskere ble tatt til fknge øg bragt med ttllNake
tIl England,Mange nerske med familier nyttet høve ttl å bli med til
England.A11 forbinnelse med Nord-Nerge kle avbrutt.
RUSSLAND:  
Rtter å ha skiftet henler flere ganger er nå byen Kaluga på russiske
hender og helt utenfer fare.Veien og jernbanen mellem Nowgored •g
Leningrad beherskes nå av russerne,Tyskerne er dermed avskåret fra å
få talførsler av en hver art,De tyske tap i Donnetz-bekkenet er kolosale,
I den siste tid er det falt over 29.011 tyskere hare 1 dette området,
I Kaluga-ømrådet fortsetter russerne forfølgelsen av de tyske styrker
Sg  det er tatt en mengde med tysk krIgsmatertell.
LIEYA:  
De britiske styrker fertsetter å angripe de tyake høvedstyrker ved
Jodabaya.
WILLEHAVET:
Truselen mot Mantla vokser stadig.Man venter at byen fallersnart.
Japanerne er bare en halvtimes bilreise fra byen.Voldsomme kamper raser
1 nord Malaya,Engelskmennene trekker seg litt tilbake på Bernels •g har
ferenet seg med de nederlandske styrkene.
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HUSK:  
Nationalteateret er toykettetiIngem må delta 1 idrettstiepIngen.Spre
disse nyheter blandt jeszinger.La de av dIne venner du-k-an støle på
lese dem  Og  send dem så ut Ika på landet til kjente der t 3tøtt den frie
norske presgel
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en virkelign rednktør av "Fritt Félk"er en  tyE
lært der helt siden okkupasjonen.
Den virkolige sjefen for N.T.B.(Norsk telegramb
believe.)nr ngså en tysker nemlig Hilek.Han or

redaktøt av "Deutsehes Monatshefte".
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Det førsto britiske krigskorsnt som or blitt tildnit o".ri nerdmann ble over-

rakt kvartermoster Asbjørn Ludvigsen under en høytidlihet i det norske
konsulgtet i Liwerpool den12/12-4l.Hgn hgr fått belønningen før tarpnrhet

under kampnme om 1:arvik.

Den nazistiske sogneprsten i Persgrunn,ZwIlgmeyerrhar fått permisjon fra
sin atfllin angivelig for å gjøre "littoxærn u studier.Jen virkolign 5rann

or imidlertid den at hgn ikke får noen konfirmanter ng heller ikke far
han nnen folk i kirken.
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