
Nyhetene fra London pr. torsdag 11.november 1943.

Russland: På Krim-har russerne slått tilbake 21 tyske motansrep .og ytter-
ligere utvidet sine bruhoder, Ved Kertsj utkjempes et sjöslag, 2 tyske tor-
pedobåter os 1 patruljcbåt er scnket. - Dnjeprbuen dkes presset-mot dc .
tyske styrker. - På Kievavsnittet fortsetter rdsserne •ram4kkingen over
helcfronten, som nå strekker ses i en 24okm lang bue. Btyrker som rykker
sydover fra Kiev har nadd fram til de styrker som holdt bruhodet rett over-
for Perejaslav. Sammen presser na disse sydover es de vil bety en öket trus-
sel mot de tyske styrker i Dnjeprbuen. V for Kiev er bl.a. byen Stavisje
crobret. Under fremrykkingen mot Korosten, et jernbaneknutcpunkt på den sis-
te tyskkontrollerte nord-syd-gående jernbane i Russland, er elva Teterev
overskredet. I de siste 2 dager har russerne meldt om erobringen av 14o ste-
der på.dette avsnitt. - I Nevelavsnittet har russerne mvansert N og 8 for
byen og har erobret-adskillige steder.
lanteren cr nå kommet for alvor  i Itussland, idet snestormer nå raser også
pådet sydlige avsnitt. De aklimatiserte russere er sodt beredt til å mdte
vinteren. De er utrustet med våpen som er 1.:get for kamper i allSlage vær
oghar til sin rådighet bredsporede kjdretdyer og et spesielt panservåpen
til vinterbruk. Store styrker utvilte tropper, son er særlig övetA vinter-
krig, står klar til  a  kastes inn i kampenc. - Den sveitsiske avis Natio-
nalzeituns skriver om rdmmingen av Kiev: "Detaljerte oppgaver i den tyske
rapport viser at det her ikke drciet seg om en ldsrivinssaksjon eller en

-vellykket tysk tilbaketrekking, men om et fullstendig sammenbrudd  0;2  en
ordnet flukt i alle retninger. Tyskerne hadde trukket alt for mange reser-
"ver bort fra Kiev til stdtte under kampenc om Krivoi Rog. Ved Kiev ble 14
tyske divisjoner drevet på flukt og tapte meget av sitt materiell og hele
strimotstandskraft."
Vesten: Am. Ilys. festn, med jasereskorte angrep i dag mål i Yest-Tyskland.
Middelstore amerikanske bombefly angrep Cherbourg-halvdya. I natt rettet
RAF-boMbere et konsentrert angrep mot jernbanesentret Modane ved inngangen
til Mt. Cenis-tunnelen. Tyskerne var enna opptatt med opprydingen blandt
ruinene etter angrepet mot byen den 16, september. De angripende fly gjen-
onfdrte på dette tokt en rundflysing på 1600km. Mosditos angrep mal i V-
Tyskland og miner ble lagt. Under alle disse operasjoner gikk ingen fly tapi
I gar angrep 5oo allierte fly mål i .Nord-Frankrike og Belsia. Bare ett fly
-gikk tapt. Tyskernes_jagerfly gikk ikke opp til troSs for at den tyske ja-
•gerflystyrke i vest er fordoblet siden junuar og nå cr 3 ganger så stor som
styrken på hele Östfronten.
 DE heftigste. kamper utkjempes nå på 5. armes front. 5.arme har er-
obret 2 höyder på veien Capua-Roma. 0. arme har eg sa  hatt framgete: oL har
nådd elva Sangro. Castiglione og to andre byer  pa  midt-fronten er crobret.
- Tyskerne har nå besynt ddeleggelsen av havneanlesg o Pesoara  os  Livorno,

hvor en foreldet italiensk krysser er blitt senket i innldpet til havna.
-Allierte bombefly har bombet en kulelagerfabrikk i Villaterosa nær Torino fc
annen hatt på rad. Mål i Bolzano på jernbanen gjenom Brennerpasset og mål
dst for Genua eT blitt bombet. Videre omfatter operasjonene.også angrep mot
Split og Durazzo. 4 tyske ily ble skutt ned mot tapct av 2 egnc. - Fly fra
Kidt-0sten har bombet- mål på Kreta, 1os, Leros og andre steder.
Balkan: Det jusoslavisko kommunike melder om vedvarende offensive operasjo-
ner i berbia, Montenegro os Midt-Bosnia.
London: Den britiske finansminister, sir John  1-Lnderson meddelte i dag at
Storbrittania hittil under krigen har levert varer til andre land for 2 25o
nillioner pund sterling mer enn hva landet selv har mottatt. Lantil slutten

- av mai ble 4690 ferdige fly levert til Russland og inntil  30.  juni råmatte-
rialer for 179 millioner pund, hvorav ovcr halvparten til tanks og andre
kjWcetbyer. Hellas , Tsoheokoslovakiet, Tyrkiet, Den franske Nasjonalkomite
ag andre nar riottatt varer uten vedcrlag, mens Ncrce, Nederlag og Belgia
har betdlt.
Norge: Tysierne fortsetter med full kraft på depl flere mil lange tank-gra-
WiFfl" Jæren. Utskriving til arbeidet forctaes stadig blandt befolkninsen.
På aahge sarder er hcle den mannlige arbeidsstokk og alle hester utskieevet.
- Et nytt nazi-forlas el opprettet: Atlantio foT.lug. Andre .
somvil være vel bekjent er:  L)benersen, Kambar, Herolden, Viking og Blix.



-
Ingen kjöter beker fra hazi-for1H.
Det er ±dCoTså langs Devrebanen o6 UjbVikbanen, hvor
bruer og tu=elcr skal bevoktes. Borgervakten innestår ned sitt 1-1v. for at
def ikkeblir dvet 'sabotnsje. - I Fredrikstad er 7 ay byens borger&-blitt'
tatt sbn gislcr, fordi:tyske hakekorsfLagg fjernet.

Wikkelnynten.
Det viser sag desVerre at en=_-d-e--1-Tancsker fdlger oppfordringen on å
innlevere nikkelnynt, 5c1V yeircnonnerte firmaer sjenerer seg ikke for, å
1conne med stbm  belde,  om alle vet gtxrdisse. penger rett i speltcovnen
og skaffer tyskerne petaller som de bai- mcget stort behov f3r. Å innleverc
nikkelmynt cr derfor cii at*kte stdtte til Tyskiands krncsinaastri og en
-handling sop er {,t sla, pot den narske hjennefront. Let cr derfor en selv-
fdlge at ingen rliiinann inni:verr nikkcl- eller kobbecynt.. _ _ . . . . _ . . . _ _ . _ _ _

Kyhetene aredag aen 12. november 1943. Kl. 18.30, I Tromsddistriktet cr 6 noramenn tlitt dbmt til ddden av tyskerne og hen-

rettet.14 andre - hvoritlandt;flerc kvinner - cr dbmt til harde tukthus-
straffer. Som grunn'oappgis at de har "arbeidet for en fiendtlig stat n. Men
deres innsats var.ikke aorgjeves..  Nye  stnr ferdige til  a  ta fatt.hvor de
slapp,
Russland: Tyskerne h-r na.begynt .3(Jele,gelsen av byen Kertsj. De russiske
TiToi -Derson rykker fren langs hovalveienc til byen, kan-sc tykke rdicskyer
derfra. Kanpene i dettc 'avSnitt betegnes som overordentlig harde. Tyskerne
har fdrt fram bektydlige forsterkuinger. Det racer heftige luftkanper on her-
reddmmet i luften. V for Kiev star russerire son rykker fram  pa  en sta-
dig bredere front,  na  nindrc enn 16km fra Zbitonire, soL er ct viktig jern-
baneknutepunkt. - N f2r Kiev har de russiske tropper scm brit gjennon ved
Retsjit.saj_utvidet sin ongaende bevegelso onkring Crocel. Alle tyske si-
v‘Itersoner son er, bosatt i Ukraina og dcn dstligste del av Polen, har fått
ordre on å reise tilbake til .Ivskland.
Vesten: Allierte bo rabelly  har  d lbpet av de siste tiner rettet angrep
not santlige 3 novedlinjer ,nellon .1-annkrike og Italia. Foruten ungrepene .
not. Bolzane eg Modane,ble i nntt'nn1 Ved Cannes benbet. Kovednalet var her
en jernbaneviadukt ved Antecere, son har vært angrepet för og  nå  var ferdig
til å apnes igjen cn fa dager, Angrepet ble furetatt i 2 bblger, den ene i
natt fra StorbrittJnia, (n annen i gar fra Ward-Afrika.
I natt angrep.Moseitos.  pnl i 13erlin, Rcnnover og Ruhr. Dessuten utfbrte ja-
gerfly angrep not jernbanck-al oa flyplasser i Ernnkrike,- Holland og Belgia.
Fra alle disse operasjoner savnes 7 bombere ug I jagerfly. - I går angrep
flyg..festn. Munster. -Sonsbcfly fraNy-Afrika bonbet mål i de franske Alper,
- I fdlge oppgaver ble i ldpet nv oktuber mnd. i Storbrittania drept 118

personer- og saret 288 sop fdlge  åv  luftangrep.
Italia: Det neldes nun on lckale frapxykkinger. Operasjonene blir hindret
av darlig vær. Allicrte f1y bar vært i aktivitet over sIagfeltet. Aadre
styrker har angredet en kjenisk-f• krikk i Popoli i sant jern-
banesentret Prate YV for Firenze.  ..-  I Liverno cr vtterligcrc 2 skip blitt
senket i inn1dpet til bavnen og nordre innlbp cr  na  fullstendig sperret.
KraftStasjonen sun leverer kraft.til  Ål 000  flyfabrikk i lorine er iflg._ _ • 1 . _

Bari radio blitt sprcngt i luften  Tv. arbcidernc. - Mussolini har fastsatt
dagen for rettsfprhandlingenc.not ein svdgersdnn grev Cianc, som var nedlern .
ov det fascistiske storrad_som tvang inscolini til  a ga  av. -  5 fascist-
lederc er blitt nyrdet.
Midt-isten: Det er kompct til en krise i 5iCanon. Eranskmennene har erklært
landet i beleiringstilstand, og har arrestert presidenten og hele regjering-
en, Den britiske anbassnddr i Deirut har på vegne av dtki britiske regje-
ring nedingt protest not denne akcjon, som cr forctntt uten saurnd ned den
britiske regjering. I nrotesten. irctr Ret vidcre at Libanon cr av stor stra-
tegisk betydning, aa nt det  liggei  i.ænenfror det onrade sep Storbrittanj_a
har det militære 2nsvar fl r.  J tdrbrittaniakan derfor ikkc tillate noen
som helst ure. Det ble vir_ore i pro-testen ninnet of-2. at Stcrbrittania i fjor
ga ståtte t.il general Catroax' om sclvstondighct frihet for
Libanon 06 oyria. -

'.Eybten hni sity,asjonen vakt stor  opp hisselse. KongFarUk har sendt denarrcsterte president en hilsen.
DU SKAL SENDE ATISZT VIDERE STRAKS DU EAR LEST DEN  VÆR  FORSINTIG


