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Om de alletertes "raid" i Lefoten Melles nå at det ikke var loo, men
25o - 3oo nordmenn som ble med tilbake til Englanå. Disse ble gjenstand
for stor cg hjertelig oppmerksomhet 1 den engalske presse som bringer
billeder eg reportamje. Disee nprdmenn.kan nå kortsette arbeide for
Norges sak under nye, frie forholå,

Fredak ble det 1 Washington undertegnet en pakt mellem 26 nasjoner
som aIIe forplikter seg til å bruke alle sine mllitzere og økonomiske
resUrsur til aksens edeleggelsee V1dere forplikter de seg til ikke 4
slutte neparatfred, De 2E land representerer 4/5dele av jordens be-
folkning, nemlig 1400 millioner mennesker. Dessuten er det en 27de -
"naSjon" som lkke direkte skrev.under hemlig V-armeen eller "Festung
Luropa' ccm tvekerna kaller dern Hitler har vunnet seire ved å splitte
cg erobre, meu for hver fiende ban slår ned får han 2o  nye i V-armeen.
De lc.nd sem undertegnet traktaten er: AMERIKA, AUSTRALIA, SELGIEN,
ENGLAND, GREKENLAND, GUATEMALA, HONDURAS, HAITI, INDIA, JUGOSLAVIA,
KANAba. KINA, KOSTA RICA, KUBA, LUXEMBURG, NEDERLAND, NORGE, NICARAGUA,
PANAMA, BOLEN, itIMIAND,,SALIMOR, SAU DOMING0,_SYD-AFRIKA og TSJEKKC:-
SLOVAKIA,

RUSSLAND: De russiske armeer har gjenerobret Malojavoslawetz SOM
liggsr 14o km, cydvest for Moskva. Etter denne seir er presset på de
7 tyske divisjcner i Mczalskeområdet øket. Russernes framgang på Lenin-
gradfeonten fortsetter og de ne,,,rmer seg.nå byen og lenger syd nEcrmer
andre russiske styrker seg Novgorod. Russiåk.artilleri er alleredp in-
nen rekkevidde cg er begynt å beskyte. byeh•Tyskernes sambandslinjer
fra nord, est og syd er avskåret. PaeKrim har russerne landsätt flere
'yropper og tys-4erne joresebe videra Vemtover,  .e

.,,WIA„..494>algen,_Åvtar tga_13p4;ila fortsette_r_og jokanakbådd
5000  hvc:cav sae. 17.6-delen er tyskere,',Yor evrig,er operasjonene i
Libya hindeet av dårlig were .

I Miedelhavet har tyskerne angropet en angelsk konvoi og senket 2
handelskip på tilsammen ca.  5,000  tonn, Dessuten ble en hjelpekrysser
senket og likeledes jakeren  hStanley. Vidore har en engelsk jager og
1 krysser gLtb på miner og sunket. Angrepet på,konvoIen ble dyrt for
tyskerne som mistet 3 ubåter som ble senket, og en 44a ble så sterkt
mkadet at den sannsynligvis sank, Videre mistet tyskerne 2 langdistan-
se Fokker. Wulef Pombemaskiner.

STILLEHAVEI, Amerikanerno forevarer.hårdnakket festningen i Manila-
bukta og helder andre stillinger som gjor at japanerne 'ikke kan bruke
Manilas havn. På Perak-fronten øker det japanske press og ved Kuantan
har japanerne hatt en del framgang. Carite som ligger 32.km. syd for
Manila er evakuert av de Allierte,

Oberst Pritton talte fradag til de okkuperte land. Han opga navn
på en del quislinger i de forskjellIge okkuperte land og av norske
revnte han DASTOR FEYLING, Egersund og SOUSSJEF FRITS JENSEN, OSLO.
Han bad at man merket seg disse og viste at også V-armeøn har sitt hem-
mellge pol1t10 Fler navn skulde komme senere, Han sa at alle kjente
lederne, mon det er også om å gjøre at man kjenner alle de andre, de
som ikke engang cr verd å kalles rctter. De driver et farlig spill, sa
han, cg det burde de få erfare.

LOKALI. VI snakket igår kvell med en tysk offiser som fortalte at
både han og mange andre tyskere nå var lut lei krigen. Istedetfor å
rope 'Heil F,,tler" burde man rope  "floil  Teufel", sa han. For øvrig
mente han krigen fikk gå sin gang for det var eneste måte å bli kvitt
Nitlerismen på, Han sa også at når den gag kommer, vil man bli forbau-
set over hvor mangc tyskero som kommer til å gjere felles sak med.nord-
mennene. Do kommer serlig til å vc.re behjelpelig med å rydde bort quisl-
lingene sa han,

. GUD BEVARE KONGEN OG FEDRELANDET.


