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:IT2-.:1flYT=L I Kaukasus er tyskerne trengt tilbake,e.tter svmee tap. -.f:tter

,3 paEers oppklaringsaksjon,  er 5 000 tyskere tatt  7 .11 fergea e9

T;TY'NE dSTEN: Ved Ny Guinea har amerikanske flåteaydelinger centet
1 kryeser og 1 destroyer. ifed Salomondyene-eT det senket  5 ja-
prniskoskip. Dette kommer som til1egE tiI de .25 eomtle senket undor sjd-
sleget.
11-Itfl?JAVOMRÅDET: I Tyrkia har det vært endel splittelse rellom de tyske

. De tyske tropper son skulle stdtte Rammel; er.  trovelt
tatt- ned å bygge befeetninger i Hellas. Likeledes befestes den-tysk-
ite:lieesske grense og Dalken-lendene. • - --
HOUejD1 Tyskerne har nå bygget en forsvarssona Zolland som strekker
seg km. dybden. -For civilbefolkningen er det blitt Tåec:Ort stienge
restriksjoner. Det er forbutt å slå seg ned efler reise.leren to:envars-
sonen.
NORGE: Kirkestriden.har i den senere tid begynt•å blusse.app igjen,
28 prester er forvist fra sine embedert, og mange av dem har meldeelikt.
Alle de gamle biskoppene har også meldeplikt. Domprost Fjellbu er for-
Vist fra Oslo og Aker. Biskop Maroni sdkte om tillatelse til å reise
fra Kristiansand S. til Oslo. Den fikk hah på betingelse av at han straks
meldte Seg til politiet' i 031o. Dette gjorde han også, men ble sendt
dyeblikkliv tildoake til Kristlarsan4. hvor fikk moldeplikt. Frdyland
rapporterer til. Kirkedepartementet alt som han mener år imOt. dan  nye

Han angav  dlmann  fordi denne ikke ville ta nasipresten i hånden.
D c:n ny-innsatte "prest" Dyngås i Fåberg opotrådte overstadig beruset ved
en begrave/se, Han heldt,) bl. a. ikke tre skuffer med jord på kisten,
mun 10. Ikke alle traff -heller. Det går fremdeles smått med oppsetningen
av de nye menighetsråa, da det ikke er nok nes. medlemmer innende for-

skjellige menigheter,
I TILLEGGSPROGRAMNET idag .hdrte vi en samtale mellom Hartvig Kiran'og en
norsk sjdmann som sammen med endel andre sjdfolk hadde drevet rundt pa
Jktlanteren på en flåte i over 1 måned'. De hadde levd av fisk, skil-
-padder og regnVann og hadde klart seg bra da vmret hadde vært gunstig.

-FOR KON-GE OG ,FEDRELA.ND.

Londonnytt 20/11  -4  42 kl. 7.
ArK1I det östre Middelhavsområdet rykker den 8. britiske arm6 fort-
sat:; fremover. Nord og syd for Benghasi nar det kommet til kåMper, Rom-

,e mel ST trengt tlbake til Syrtebukten. Ifdige det tyske k=rarkseet, er
tekasi evakuert. - Den 1. britiske armC har hatt tetf-j-;/-

11,9 nerske og danske sjdfolk som har sittet internert i 1,19•H)
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Landonnytt 21/11 - 42 kl. 7.
Under aet kraftigste. flyangrap som noengang har vært utfdrt mot

Ita1Ie7  var Thrin hovedmflet. Tunge britiske Sterling,. 11911,29x, Welling-
ton og Ianchaster-'maskiner deltok. •På en timeble 52-2—tunnsbomber -
sluppet over byen. Itallenerne melder om overveldende rtadcr, Fr r:, Genua•
foretas maSseevakuering. angrepet.var det 9.  som er blitt lo:.etott sjeden
Orgiven i Nord-Afrika. I Turin ligger Fiat-fabrikkene som lager fly-
moterer, traktorer o.3t. -Flammene stod over 2000 meter ti17arS. 3 britiske
fiyHer ikke.vendt tilbake.
AFRIKA: Den 8.  arn6 har besatt Berignasi. Fremskutte avdelinger har vært
i kontakt med fienden ved Agedabia,  80  km. fra grensen til Urioclitania.
Det er nå 28 dager siden Alexander begynte offensiven ved el Allamein og
denne fremgang har gått re.skere enn alle de britiske og tyske hittil.
Det samles stadig oup italienere.sOm vandrer•rundt i drkr..=." M9.r.gasteder
ligger hele tropper som har teirstet og sultet injel, Disse skdlie for-
svare Rommels hdyre flanke så tyskerne kunne komme se!:;i sik±eJ-het, -
I TUNIS er tyskerne.drevet tilbake ettar noen forpostfektningees ALse-
troppehe er i• besiddelse av bare et lite hjdrne av Tunisia, Lette området
strekker seg 40 km. syd for Bizerta og Tunis Nedover langs kysten ved
Gabos-bukten har franske garnisoner satt seg til motverge og stoppet den
tyske fremrykkingen. Iteliener og tyskere sendes stadig over fra Cicilia.



Den viktige flyplass ved Tunis blir stadig bombet sv Rllierte fly. 6
fiendtlige fly på marken er ddelegt. Under et angrep'på Bone ble akse-
fly skutt ned. C britiske gikk tapt.. Tusener av franskmenn går nå med
de allierte tropper. - I Middelhavet er 2 italienSke deStroyere og 1
forsyningsskip senket av britiske u-båter.
VZLD220-NTEN: Tysk konvoi utenfor hollandske kysten ble angrep av britiske
il;, t_ere skip bJ.e skadet. Britiske fly angreo også mål Eord--Trankrika....

Fra Russland meldes det at russerne kar initiativut i Tokale
-1(.±.4nger over Aele fronten. Til tross for tyske meldinger holder rus-

s€,rs_efremdeles utkanten av Noworossijsk. I Kaukasus'begynner de.tgsku
forsyninger å minskes. Man antar at når vinteren setter inn, må tropnene
trekkes tilbake da forbindelseslinjene blir, for lange. Mangelen på olje
bc?.gynner å gjöre seg: gjeldendu.
DET_FJEDEE OSTEN: Ca. 10 noo japanern antas å. være drept på'Guadalcanar.
Enna er ingen nyheter,kommet  hm  sjaslaget uterfor Buna 4a japanerne sdkte

svskuere tropper fra byen. Ellers rykker.australierne fram mot Gona, og
rfnarikanerne fram mot.Buna-

Lendonnytt 22/11 - 42'k1.-L 7.
1,-A2BIKA: I Libya hår de britiske tropper vært i kontakt med fienden ved

ca, 40 kom fra grencen til Tripolitania. Rommel greier ikke å
Ti_steav seg forfålgerne. I bengahsi ble endel krigsfanger, deriblant inde-
re befridd av frie franske styrker. Hele områder fram til renset
for aksestyrker. Tripolis, som etter Begahsis fall er enno som
forsyningsbasis, kraftig bombet. Fallskjermtropper og flytranspo7.2terte trop-
per deltar vesentlig i operasjonene, mens infanteri og panaeistyrker i
all Last blir kjdrt fram. Biserta kraftig bombet. De allierte rykker fram
syd for Tunis, og tyskerne nar iall hast fbirt fram forstermainger.
Uoffisiell melding:Britisk-anerikanske kolonner har erobret  et  jernbane-
knatepankt  570  km syd for Tanis. Frie franske t;opper ter flere tyske av-
dalinger gil fange. Fra KairoMeldes om kraftige angrep p. skip og
119.vneanlegg i Tripnlis, men luftvirkhonbeten hindres av dårlig vær. -

tankbåt senket i Middelhavet. Det meldes t de tyske abåter har mindket
sin virksomhet i Viddelnavet i den sunere tid.
i-3T2P(MEN  : kraftige regnskyll hindrer operasjonene i Kaukesus t  men
rs*erne-presSer stadig på og går over fra 4efensLven til offersiven., fra
Y:alchick, ved Stalingrad.og  dvre  Den. Ved Stalingrad her tyskurne forsdkt
med er±del småengrep soM alle er ålått tilbake. De tyske og itaIienske tap
ved Stalingrad de sista 3 måneder op;pgis ti1:300 000 faine, 1200 öde-

late :tanks og 1500 nedskutte fly. 3 tyske troppetog ddelagt av russiske
frisk rJrer. I ldpet  'ex  de Siste-5 dager er l'alt 70 tyske troppetog ddelagt.
IZI=ONTRN• Britiske bombe-og jagerfly angtiper jernbaneknutepankter

'Nord-F-arkrike. - Industriområdene i Turin er en rykende
bcfolkningen oppfordres ti/ å forlate :induStriområdene i Nord-Italia.
Dette kommer til å bety et stadig press på transportmidlene. Underet
besåk som korg Victor Emanael avla'i de bomberamte-strk, han-hilst
geed rop om "Fred! Fred!" - mussolini har selv'ikke avlagt noe besdk
disso områder, Sen han. 11argjennom sin sekrette.r rettet en inntrengendeog
tryglende nenstilling til befolkningeh aM å hålde s.eg i ro og ikke fore-
ta seg noe uoverilet somkan skade den italienske krigsmaskin.
D T FJERVE. t5STEN: Amerikanske og australske tropper har erobret TapuS;ta,
ea.  40  km fra nordkysten .mellom Buna ogHGona, Japanerne har lidd store
tap av mennesker og materiall. Do allierte har rettet flyangrep mot ja-
Panske styrker som forsdkb å ev nkuere tropper. På Guadalcanar har ameri-
kanerne hatt ny framgang.
NORGE: En ny kanadisk minister er utnevnt for Norge og Ondel andre alliertr
nasjoner.
Loka lt: Resten av lærerne ankom ikke fdrigår formiddag til Oslo,
da de fdrst blz ligsnde  nværfast" ca.S timers båtreise nord for Trond-
heim på grunr cv drivminer. Tessuten ble de ytterligere forsinket i
Trondheim, da helvparten av dem ble angrepet av dysenteri.

ALT FOR NORGE!


