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Samkendrag-av nyheter fre-Londen 25/11-43.
Britiske Mosquitofly ahgrep Berlin inat for 5. gåhg siden tors-
dag Det er ialt nu sluppet  5,000  ton bember over byen i di:
se angrep. Grev Folke Bernadotte som var tilstede under ån-
grepet uttaler at branden utviklet en hetecyklon som ingen
makt eller brandvern kan utrette noe mot. Asfalten i gatene
brandt og fosforbombene utviklet en u-utholdelig stank Du fe -
ste 30 mnd av krigen deMinerte tyskerne luftkrigen nu har
de allierte overtakdt 1 fly gik tapt.
Moskitofly bombet to kraftverk i Nord-Frønkrike og ubåtstasjon-
en i Toulon i går. •
ESTFRONTSN: Fra Russland mflldes om harde kamper syd for Kiev-

hvor tusserne kester de tyske styrker tilbake, øst  for
Fripet-Macrusserne-hatt ey framgung og erobret 1 by og flere
steder.. Ved Gomel og i Dnjeprbuen slås tysketne tilbake med
store tap.
ITALIi 8.arme har gått ovjr Songroelven og etablert et bru-
hode n en 8 km bred front. Det er satt i gang en omfattende
luftof::ensiv med bombing av Torino samt jernbanem4l og skifte-
tomter i Sofia. En jernbaneviadukt ved den franske Riviera er
bombet.
I Seibia.raser heftige kamper og tyskerne fører fram nye styrk-
er etter nederlaget ved Keremna.
DET FJERNE ØSTEN: Amerikenske tropper foretar opprensings-
operasjoner på Sarobup Atamana og Mekin - øyene. 4 japanske
dæstroyere ersenket og en Skadet uten egno tapi De jappnske
kommnnikeer om du store amerikanske tap kommonteres 1 svenske

son "lite - De åmerikanske tap ved erobring-
en av Gilbertøyene innskrenker seg til 3 jagere og ett torpe-

-döfly.
Wygetene fra London den 26.november 1943:
G3TFR011BU Dagens russiske kommunikemellor at byen Gomel blc
rømmet av de tyske styrkur i går. Gommul er.ett av de viktig:
jernbaneknutepunkter på Midtfronten som sentium både for nord-
syd og vedt-østgåendu jernbane og for jernbanen tll Polen.
Samtidig meldes det at den tyske oflensiv ved Kievframspringe*
nå er slatt definitivt tilbake med store tynke tap av mennesk-
er og maeriell. Gommel har vært på tyske hender siden i
'at.gast1941. Dens erobring betyr forst,oz framst at kentankten
mellom't$1dtfronten og de tyske styrker i'Ukraina er definitiv
-brutt. Samtidig innledes det nå en ny russisk offensiv, som
har-satt'inn cantidig med det typiske russiske vintervær med
kulde og sne, som allerede har lært tyskerne litt-om "General
vinter" som fiende. På strekningeg mellom logilov og Gommel
har russorne rykket ytterligere fram og har inntatt byen 9crun-
topsku, 37 km vest. for Pror.tsk. 180 tettbebodde steder til er
urobrE i dette strøket. D. russiske etyrker det viktige knute-
punkt- ;gsvor Berresina og Dnjepr løper sammen. Tyske angrep
i Koro.tenområdht er slått tilbake. ayd for Kiev er det tyske
forsvar brutt sammen otter 11 dagers heftige kamper. Enkelte
steder her overga hele garnisoner seg betingeisesløst. De -
ke styrker er nådd inntlI 50 km syd fer Krementsjug.tDniepr-
bmyningen Vel Ktivoit-Rog reser det f omd1os -.narde kagper.
RusSerne +ruår nå-Med å avskjMre jerbanen melioM Mb&ilov og
Korosten'pa enna-caUt gytt sted 120 km lenger nord. for der hvor
dc alierede  1 ar brUtt linjen.



VESTn'TiNTEN: Amsrikansne  Lamtefly som satte avgårde.samtidig
med e nnttbemeerho vendt, tilbake til sine baser,  har  i dags-
-lys ;år rettet &brgran må1 i nordveet Tysklånd og transport
mål ;J1ais-omemanct i neblfrarenrike. Ne2mare enkoltheter om
resnitetene fore1leger prxn. ikke. 7 fly vendtee ikke tilbake,
Bribiske jagure og bombetny rettet i natt et kraftig angrep m•
Frankfurt am Main. hver det blo anettet stor skade. Dette angr,
ett ver det sjette angrep d dcpet av• de siste åtte netter -
rettet mot Tyskland selv. Maskitof1y bombet deasuten Rerlin.
De aiste beekriveIeer fra Berlin sier at 1/4 av byen ligger i
ruiner og skndene er umåtelige. Forvirringenlhar Vært ator der
nede ettor engrepone. Int arbeidee nå natt ..tre  dag med å rydde
.3p2ilvor let er mulig å kokme til,
nøning eoldt fer litt over en uke siden -ealtså før angrepene
på Beriii - en tale til ondel gruvearbeidere i RUhr, hvor han
Ibtalte, at' stillingek viile bli neget jettere når nå.Tyskland
gikk inn for den samne norm for Laftkrig som England ,Jeg

har nlltid prøvet å gjøre luftkrigen  s4  buman som mulig" ut-
tnite han. Men nå skndle det altså være alutt, Ran ba dem værn
tålmodiee ennå en liten stund bare'noen få dager -  oe  alt
velle rette seg når nrigen var slutt, lovet harn Foranledning-
en til talen var at etemningen blant gruvaarbeiderne var så
enrliJ): at man fant det påkrevet å gi dem on oppstrammer. Som
eksemne: på hva die Luftwalfe nå hadde til nensikt, skildret ha-
dagene anarop mot London City. Det meldes imidlertid neentidig
fra Londen at det var noen få tyske fly over vest-Eng1andø De
kestet endel bember som ,jorde loten skade, eg ingen mennesker
ble drept elier såret. -
Det ble ogsn i går lagt ut miner i fiendtlig farvann.  13  allieen
fly eevnes ctter nattens tokter.

Fra 8.armes hovedn arter maldes dot at 8.arne har hatt
noun i ngang og utvidet silet bruhode ved Sengree1vens nordlige
bredd.  n  sette over Songroelven butegnes som den vanske-
ligate Jppgave som de allierte ennå har hatt i Italia.
nra 5.arne meldes det om noen patruljavirksomhet, men ingen op -
asjener nv botydning.
Til tross for dårlig vær har allierte fly vært i virksomhet og
hombet mål i Italia og Jugeslavia. - I Belona i provinsen Deaps1
ble for en tid aiden t3 tyskere drept und er forsøk på å voldta
en italiensk ung pike. Tyskerne samlet da samtlige av byens menn
og unge gutter og ga dem to mieutters betenknin e stid til å
oppei navnet på han som haddu drept tyskerkenD:a: alle tidde, ble
54 vilkårlig plukket ut, ført til en gruve ut(rafer byernoe skutt
ned med maskineevær. De blu hevet ned i ruben, . eg tyskcrne
sprengto 1.?s ondel av klippene og lot det rade ned over likene,
Den italieeske regjering har sendt en protest til de allierte
not nt tyskerne pa Balkan henrettor de'italienskeoffMsorer oe
soldater de tar til fange. Disse kjmper i Uniform. Fra Polen
meldes det at en pelsk undervennabåt.har senket en fiendtlig
torpedobår, 3 små forsyningsskip og en En.båt i. Egeerhavet.
Fra Danmark meldes det at tyskerne har dømt ytterligeir 7 danne.
til døden. 31 er sendt til tysk konsentrasjonsleirn sg 900 dan-
ske offiserer er internert i Tyskland.
Pra Norge meldes det at det ensdag ble foretatt un razzia på
Notodden, hvor 40 mennodcer ble arrestert. Endel hadde radio,
fil flyfabrikken på Kjeller etter bombingen er det tvangout-
serevet uye arbeidero- fagarbeidere. Blant asnet nar  Wirens Ven -
eted måttot avgi 18 nann, oe likeså enael mindre bedrifter.
Iredrlk Kamm ble bisatt onsdag under enestaende deltagelse.
Krematoeiet var overfylit, cr mange kom ikke inn.

Alt for N oree!


