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Nyhetene fra London ion 13.esember

33TFRONTEN: Stalin har Sendt ut en spesiell dagsordre,
hvori hah m.Iddelte: Etter dagers heftige kamper erobret i
går de russiske styrker byell Snamenka, ot viktiz ,jernbancknute-
punkt og et etort Lysk motetandsbehtrum på Veien mot Kirevgrad, -
I dag klokken rusaiukO tid vil Moskwa yde en tributt til de
tapre tropper ved on salve på 12 skudd fra 1.24 kanoner. Russer-
ae har ved.orobringem avI3namenka fått en nytt viktig angreps-
grnanlag for operasjonene mot vest og har vunnet et meget vik-
tiz jernbanesentrum. Por russ2rne erobret Cnamenka, hadde de
avukåret alle j.ernbaneterbindelseremed byen unntatt sydvest-
over til Kirovgrad. Hermed er alle tyske jernbaneforbindelser
med Dnjeprbuen oz landet i veet avskåret. jiyskerne ser'ség enn
en zang tvånget til å komne sine landsmerd til hjelp med for-
syninger-luftveien, og en Stot Ilåte fly er satt inn i denne
transporten, som gjør minnene fra de siste kamper ved 3taiin
graeluhyggelig levende for den tyske soldat, - De,tyske angrep
i-Kiev-kllen er  nå  trenZt eamnen oVer et meget trangete område,
og de har ikke vunnet noe terrenz.her heller. Under 3 dagers
';grensive kampur har russerne ødelagt Ovur 250 tyske tanksft.

området ved Minsk har russiske gUiriiLastyrker dreVet.tysker-
.e inn i. harde kamper oz utslettet to-tyske koMpanier. Dessut-

en har sprengti åulten 5 militærtog i urehthten av Mogilev,

 

.en ty_ - rapport fra 2Stfronten heter det at "sprenging av leri-
baneldh, ere er en daglig foreteelse"! .

Forholdene i Bulgarien er for hiden meget'spena,
rjg alt tyder på at man nærmer  seg  en 51vorlig krise. Etter at
e-nrekke bulgarske soldater har sluttet seg til de jugoslavisle
f ris'i-arer, har den bulgarske rezjering Mått'et erkjenne at den

keikleager can stolu. på hærefi. Ctemningen blant følket bldr
satig ner urolig og antityske demonstrtsjoher, foregår. En rus-
iislc.milith ,Brattasje ventcs nå til 3ofia. De.,tyske regjering
har sendt ut en meget akarp note til den bulearskt regjering,
mod beE.kjed om at hvis Bularia trekkst s(:g ut av kriren p;
aksesiden 'vil tyskerne gå til skarpe motforholdsregi,er:
Amerikasnke flyblad er blitt kastet dit:over,Bulgaria med opp-
ferdring til alle bulgarcre om å nekte å lofte våpen mot jugo-
elavere offl grekere.
ITALIA: Kanadi2ke styrker fra den B.arme har slått tyskerne til-
-bake ved Woreelven.oz atoter nå videre fram langs Adriater-
h-vet mot 1-eseare,De dar her opprettet faste stillinger uord
fer elven. Alle tysk,e motangrep er slått tilbake. 5.arme har
i.:ntatt fjellstillingen ved Canino på vestsiden av veibn fra
Capoo. til Rom, De har dessuten inntatt flere viktige hgydedrag
nard .for MonteManjaro.o lenger i vest Monte Samengre i Vena-
froområdet. Kraftio.e allierte flystyrker har deltatt i kampene.
31. auet har de bombet Civita Veeehia nordvest for Rom, Julia-
nova bg havnen i Peseara. Samtidig har flyvåpnet akti'vt støttet

p2. bakken. 4 alliurte fry er gåtb tapt underdisse
;:eraajoner..

På yeien hj.em fra festen har Roosevelt avlagt et besok
på Malt og overbragt en hyl st til befolkningen der fra det
aerikare folk. Fan takket -AåM n deutholdenhet; det mot:-
og. den fervilje de haåde utvist fot rettfordiztetens sak -
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egenskaper som oversteg alt man for pliktens sky/d kunne
ha forlangt av dem.
JUGOLSAVI2n* Titos tropper har vært oppe i bitru defensive
namper no tynke tropper og quislingtropper. De allierte
fly som opererer over Jugoslavia yeler større støtte til den
jugoslaviske folkehær enn die Luftwaffe nå makter å gi sine
troelper i Italia. Gjennomsnittlig gjør de ca.300 utfall i
uken mot mål på den annen sidc av Adriaterhavet. nen amerikans-
ke utenrikeninister ga uttrykk for amerikanernes ig engelsInmen-
neneu fulle anerkjennelse av den jugoslaviske folkenærs
innsats es var villige til å yde, dem all mulig støtte i over-
'ensstemmelse med låne-og leietoven. Særlig ville man nå gjøre
alt for,å-gi general Tito full støtte, ettersom han hadde .
større oppgaver enn noen av de andne jugoslaviske folkenærn-
lederu.
ENGLA : Som vanlig, ble i.dag de siste tall fra ubåtkrigen i
folge nosevelts og ChUrchills oppgaver offentliggjort i

Del går ut på-at det i november måned er senket ferre
handelsskip enn i neen- annen måned siden mai 1.940  Samtddig en
det av interesse å kunne konstatere at antallet senkede fiendt.
line ubåter i denne måned overstiger tallet av s-nket  handels-
tonnasje for de allierte.
Rommel er for tiden i Danmark.
Lette britiske flåtestyrker har angrepet en tyde konvoy utenfor
Emeyden i  Hollnnd.  ble oppnådd en fulltreffer med torpedo -
pn  ett av de fire handelsskip i. konvoyen, og dette sank hurtig.
Alle dc britiske skip vendte tilbake uten tap eller skade av
noen ert.
NORnE: 3venn5t-norsk telegrambyrå i Trondhjem har sendt en ennå
ubekreftet melding om at ytterligere tre nordnenn er dømt til
døden og nenrettet. Do ble oppnitt å være": Major Buckman,
åektor Ulmann og jercvarehandler Thaulow. ' •

folge meldinger over svensk redio skal nå 650 studenter vært.
sendt.fra Larvik.og fra Berg ved Tønsbeng, 500 fra Gtavern og
150 fre Derg. D3 ble sendt inn til Oslo under streng tysk bevokt-
ning og seudt med 2kip fra.Oslo tidlig i går morges. 3amtidig
ble dut sendt en nel delnav de arresterte politifolk og 150
fsngne fra Palstad. De var truffet omfattende fersiktigbetsreg-
ler både ved-ankomsten til Oslo og ved avskipningen. De"norske
avter har enrå ikke• offentliggjort ett eneste erd om deporta-
ijonen av,ctudentene! Det ble meddelt studentene ved avreisen
it enhver nom prøvet på flukt Ville bli skuttå I. går ble Univer-
sitetet i Oslo bevoktet av spesielt betrodde politistyrker, Som
lot å yære i like stor nitennet om bver-for le var satt der
som pu :nkum.
SvenskL .wcialdemokraten har i en meget svak artikkel prøVet
å unnskylde den svenske regjerings unnZallenhet etter protester
Mot arr sta3jOACri av studentene. Den hevder at det dkke har vnne
regjerinnana bensikt å foreta ses noc unøytralt, men at pro-
testen bare var et uttrykk for CA i Sverige dypt folt sorg
for den narske ungdom. Dagens nyheter.går hardt i rette med
regjeringen for dens "Lvik" i denne avgjøreade stund. Denne
endelig,bstenmelse er ikko truffet i overennstemmelse med det
svenske folks enske, og det setter svenskene i en meget forakte-  I
lig og ynkelig stilling. Som stillingen nå er, står hele
protesten som en gést - og hva er den vord ?
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