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'Nyheter fra London 16/1 - 43.

pSTFRONTEN: Russerne melder cm ny offensiv i nordre Donets-område.

Glubokaja mellom Millerove og homenok, 150 km. nord for Rostov,
er inntatt, hamper pågår rundt Litvinovskaja, som russerne også hac be-

satt.
I Kaukasus fertsetter den russiske fremrykning mot Armavir og

Rostov. Flere steder bl. a, Alexandrov s ka er besatt.

Ved hodre Don-området er Orlovka ved Sal-elva erobret.

I Stalinc,rad er flere fabrikkområder erobret tilbake fra den
tyske 6. arme.

-Ved V1ikiji Luki er errtysk infanteriTruppe "bUtt ut2T.ottet.
VESTFRONTEN:- Pritiske bombufly angrep inatt d:iLke.Yle) i Lec:ca, Tier 2.
natt på rad, og mål i Vust-Tyskland, Det ble utfØrt paganEi,rep mot Cherbourg

og andre mål i Nord-Frankrike, Holland og Belglen. 5 trifiske fly gikk

tapt under hele d7gnets cperasjoner.

Det kraftigste tyske flyangrop på flere uker ble rettet mot
England igår, idet 10 - 12 bombefly flØi innover landet. 1 av flyene ble

skutt ned,
AFRIKA: Fra Tunis meldes om angrep av britdske og amerikanske jauerfly

mot en luftkonvoi på over 50 fly. 23 aksdfly ble ødelagt og 14 skadet„

mens de allierte mistet 8 fly,
Kairo-kommuhikeet melder om krattige flyangrep på Tripolis og

Gabes, Til-lands <er  det Økende patruljevirksomhet.
Den engelske flåtechef irMiddelhavet, admiral Gunningham, har ut-

talt at de allierte nå har fullstendigidevegelsesfrihet, både d@t Østlige

og Vestlige Middelhav, Tapene til SjØs har vart gledelig sma.. Ca. 1000 -

skip har nå gjort turen over Atlanterhavet, ogmindre enn 3% er senket„

Opptil 50 U-båter har ligret'på lu n  utritafor Gibraltar, men tyskernu har hatt

svære  tap i de siste måneder. Malta ha.r, ved etore kenvoder, ikke bare fatt

sine lagreifyldt, men er og a å istand tiL å angripe akser-transpOrtene til

Nord-Afrika,
WIJERNE ØSTEN: Allierte sturkec hak. brutt igjennom de japanske forsvars!

stillinger ved Sanananda på Ny Guinea,

I Burma er ut japansk nattanrrp slått tilbake 40 kiti, nord, for

Akjab.
IRAK: Irak's regjerin2 har nå erkkwt. aksemaktene krig. Krigserklæringen

ble gitt uten påtrykk, og.under helt konstitusjonelle former. -

FRANKRIKE: I Faris er over 500 perspner årestert de siste dager.

Marseille har det i 3 dager vært rassiaer eg arestasjoner. .

Eyheter'fra London 12/1 - 43,  
"41STFRONTEN: En ruesisk-sårmelding har bekjendtgjort at to nye russiske
offensiver er satt igang. Den ene effensiv, syd fer Voronesj, h,ar trenrt

inn i de tysk-ungayske linjer på bred  frbnt o i  ster dybde, 600 stedor

er crobret, deriblandt det strategisk viktige RosSosj,-på jernbanen mellom

Voronesj og Millerovc, 9 divisjoher, hvorav 3 tuske- og 6 uncarske, ble

fullstenaig opprevet, Fienden har hatt 15 oce falne  ou  17 coo er tatt til

fange.
Den annen offensiv er rettet motden innesluttede 6. tyske arme

i Stalingrad-området, scm nå. menea å stå fcran sin umiddelbare tilintet-

gjørelse, Vor en uku siden ble de tyske two:pPer tilstillet et russisk

altimatum, der de ble tilbudt liv og sikkerhet, samt anledning til, etter .

å vende tilbake til Tyskland, eller &c, hvilket som helsL annet

land de måtte ønske. De skulde få fullt normial forpleininct,  oc  officerene

3kulde få beholde cine sverd. Ultimatumet Ile avslått 9. jahuar,.og tyskers,

vil derfor bli tilintetgjort.
Den opprinnelige tyske styrke uå 200 000 mann, er skrumpet inn til

70 000. 120 000 er falt, 7000 er tatt til f,ange. Over loo transportfly



2

sem skulde bringe forsynineer til de innesluttede styrker, er skutt ned
tiden fra 19.november til 10. januar.

I Donets-området, ved nedre Don oz i Kaukasus har russerne gått
videre frem ce- erobret flere steder tross seic tysk motstand.

Velikiji Luki har vært på russiske hander siden 1. januar, men
tyskerne har hittil ikke villet innrømme dette. Dagens tyske kommunik6
sier imidlertid at ernisonen har slått sec igjennom til de undsottende
styrker.
VESTFRONTEN: Store styrker britiske bombefly ancrep inatt Berlin. Store
brander brøt ut, og 1 britisk fly savnes. Det har ikke  vært  fiendtlice
flyangrep over Storbritania siste døgn
AFRIKA: Den 8. britiske armé har nå gjenopptatt sin offensiv,  oz  har
rykket frem ca. 70 km. Endel fanEer oE tanks er tatt. Briterne står nå,
ca, 100 km. sydøst for Misurata, og  ca, 200 km, sydøst  for byen Tripclis.
det er fbretatt omfattende bombetokter, hverfra 1 britisk fly savnes.

General Le Clerks frie franske styrker, com kommer syetfra, har
oppnådd kontakt med den 8. armé.
DET FJERNE STEN: I det Indiske ocean, er et japansk forSynines-ckip
senket, og et skadet av amerikanske fly.

Japanske baser på Ny Guinea og Ny Britania, er blitt bomtet.

Nyheter fra London 18/1 - 43.

VESTFRONTEN: Også i natt ble Berlin angrepet av store styrker britiske
bombefly, som kastet store bombelaster ned over byen. Da flyene dro til-
bake, såes det svære branner, 22 britiske bombefly gikk tapt uncr dette

ancrep. Av frykt for folkets dom beordret den hysteriske nevrotiker Hitler

mgående egjendeldelsesangrepflmot London, til tross for at han nå ikke
maktor å sette inn tilnærmelsesvis så mange fly som under angropene  1940-41.
Mindre tyske styrker flöy inn over Syd-vest-England og over London. Detble
anrettet liten skade under disse angrep, og 10 tyske fly ble skutt ned.
OSTFRONTEN: I Russland fortsetter framgangen nord og syd for Rostow.Mylle-
rovo, 200 km nord for Rostow er erobret. I Kaukaeus nar russerne rykket  30
fram fra Salsk langs Sal-elven mot Vorosjilovsk og Armavir. De står nå 75
km fra Valuiki og truer Rostow i ryggen fra denne kant. Dessuten står nå
russerne bare få km fra Likhaya og 13o km fra Rostow i nordlig retning.
Også anolre steder i Kaukasus rykker russerne videre fram, på sine steder
OPP til 20-30 km på  24  timer. A.v von Hodts 6.armee er ytterligere 1000 mann
dreptutenfor Stalingrad. Den siste tyske flyplass her er nå på russiske
hender.
11~ .• Det mrnr rneldes om nve urolighetex i Ungarn Rgmania og Bulgafia. Det ert en nei ael astasjonsr unga, og'de semied antat
arrestanter kommer na opp i 2000. I Bulgaria er 1 0 personer arrestert, de
fleste i Sofia.
AFRIKA: I Yord-Afrika har den 8dbritiske armee fortsatt sitt framstdt og
nådd en punkt 40 km fra Yisurata. DE btitiske trapper forfulgte den retir-
erende fiende i nord-veetlig retning. De allierte  fly  fortsetter sin offen-
siv over hele slagfeltet. TripoLis har vært bombet 2 netter på rad. I går
rettet 6 fiendlige fly angrep mot Tobruk. 4 fly ble skutt ned. En av de
viktige ting i forbindelse med Barmees framrykking er at flyplassen på
Oastell Benito nå er innen rekkevidde av de britiske jagerfly. I Middel-
havet er det senket ett fiendtlig forsyningsskip, og 160 km vest for Tri-
polis ble ett eskorteskip senket. Ingen britiske skip ble senket el1er skadet

Betydelice allierte styrker er nå konsentrert i Persia og Irak, Omfattende
forsterkninger av den 10dbritiske armee.

-I tilleggsprogrammet i aften hdrte vi Kong Haakons tale ved åpningen av den
nye sjömannsklubb i Glasgow.

e bidra ,1  Vi har mottatt kr.165 1- og kr.10,-. Takk for hjcJlpen!

ALT FOR NORGE!


