
Nyhetene  fra London pr. nandag 15. november 1943.  

'Russland: På Krim rykker russerne videre mat byen Kertsh frn N. Tyskerne
har nottatt store forsterkninrer med fly, men har ikke kunnet stanse fram-
rykkingen.- Ved Kicv rykker russerne hurtig fram i vifteform mot den polsk(
gense. Ved Fastof har russerne rykket ytterligere fram. Lenger er
lernbaneknutepunktet Berdistjcv omgått og hovedjernbanen fra Kiev til War-.
sjava brutt. 35km lenger N er Sjitomir crobret. 100 andre landsbyer er
tt:tt i dette avsnitt, og ruseerne truer det viktige jernbancknutepunkt
Karosten hvor 5 jernbaner mötes. I de siste 7 d ger har russerne i dette
avsnitt rykket fram 13okm. - I Hvite - Russland trues Gomel-ned onringelse,
ag de russiske styrker står bare 8km fra jernbanen Gomel - Warsjava.
Den russiske kringkasting retter kraftige angrep mot Finnlands regjering,

ogkrever Finnlands betingelseslbse kapitulasjon. Kringkasteren krever at
ninisteriet Ryti skal  ga  av, og At Ryti og Mannerheim etter krigen skal be-
handles son krigsforbrytere.
Italia: Det foregar patruljevirksonhet over- hele fronten. I 8. arnes avsni
er  Atessa lokm. N.for clva Sangro erobret. 5. arne hsr bedret sine sLill-
inger,og tatt en höide lo km. N. for lerafro. Iflg. sveitsiske meldinger er
det skutt loo gisler i Torino som f3lge av attentater mot tyske soldeter.
IMi1Ano 6r det erklært beleiringstilstand.- Jernbanen mellom Frankrike
og Italia er angrepet ay allierte fly,son rettet :engren not Nice og en jern-
baneviædukt ved Cannes, 1 fly snvnes, 9 tyske ble skutt ned. - Badoglio
har erklært seg villig til å danne en regjering av tekniske fngmenn, som
skal ha ledelsen inntil Rom er tatt.  1)a er det forutsetningen et det skal
dannes en regjering ned representanter for alle partier, oe at Badoglio
skal tre tilbake seu regjeringssjef. Politiske kretser i Yeapel har 5nsket
atforandringen skal skje straks,nen det er strandet på at nartiene ikke

villig til å danne noen regjering sum etar under Victor Emnnuels ledelse,
• Balkan: Bulgaria: Jernbanctontenc i Sofia er blitt utsatt for et kraftig

angrep av allierte fly ira baser i Itali2. Tyske jagere gikk opp, og 9 av
derable skutt ned. Jernbanestasjonen i nofia er av stor betydning for tysk-
Erne, da den er et av sentrene for jernbanctralikken pA Balkan. Det er
tarste gang Sofia er blitt Oombet, men på  engee'ir k hold framheves det at
bulgarerne må forberede seg på stadig sterkere flyangrep sa lenge de fort-
setter  A  stotte tyskerne. I denne forbindelse opnfordres de til å oppgi

' de områder de har besatt av Ju6oslavia og
Jugoslavia: adlierte. fly retter kraftiFte angrep not-veier og.jern-

baner i de besatte omradere. Jugoslaviske styrker har skaret over 2 av
-tyskernes viktigste forsyningslinjer, nemlig banene Zagreb-Budapest og
Beogrnd- Wien. Virovitlere og en by til ved een ungArske grense, er erobreL
900  tyskere er tatt til fange. Pa Dalnatiakvsten har tyskerne nu satt
gangomfattende operasjoner mot friskarene. - De allierte styrker på
Leros i Dodekaneserne har befiret sine stillirneer,og får stotte av fly fra
Midt-östen. Rhodos og Kreta var ogsa utsatt for alliertc flyangrep.

• Romania: I Ro=ia er Cet kommeL til trefninger trellom regulære
styrker og desertOrer.
Madrid: De bverlevende fra 3 tvske ubater cr bragt inn til (-;ibraltar•og

» snanske havner. Den ene av batene er senket av  en  britisk krysser atenfor.
Cadiz,de to andre er senket av allierte fly nord for Spania. Iflg. uttal--
elser av mennskapenc som er kormet til Gibraltar, kon 6o av ubatene ikke
tilbake frn storanårspene i mai.  ved ubatkavnen i Brest ble salcaes over
halvdelen av bAtene borte i lipet av et par naneder.
Vesten: Moscitos var nett til sinCag over nerlin oe Vest-Tysklane.  Ameri-

- Enik-C -Liberators var igar Over Bremen ved  daeslys  43 tyske jagere ble skutt
nedmot tapet av 15 bonbefly oe 9 jagere. - konvoy utenfer Rhinen ble

' angrepet ned godt resultet.
Stillhavert:Xembenc  pn  Bougainville i Salononiygrurr)en fortsetter med ufor-
tinsketiTErtighLt, Bare igar blc :;2e tons bonber kestet over japanske skip
tillirselslinjer vecd Oja.

-Libanon: Den britiske representane i Miet-Osten, Casy, har hatt 6n samtæle
-n:/e general Catrour som cr på vei til  -deirut for C klere eee forholdene i
Libanon. Casy lot wider santalen Ctrsux forsta  trer  britistcc rerjerings
st ndpunkt i saken. Dat ha- vært store Cemonstrsjoner i  j*ri toten, lagir og
Inanon not undertrykkeleea æv Cer -libanesiske resjering. fra britisk hold
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gjdres det oppmerkson  pa  t Frånkrike os singland i 1941 garanterte Libs-
nsns uavhengigheU. Russalnd delcr Inglands syn på Saken. Meldingehe fra
tysk side cr sterkt overdrevne og urolighetene der. lo personer cr hittil
drept og 13o såret.
Norge: I Trondheim ble forleden fordvet et attentat mot den beryktede angiver
flEnsn: Eh kvell ringte det 1X1 ddren og i det. samme den ble åpnet:smalt 2
skudd frs en revolver uSenfra. Imidlertid var det ikke sRinnen selv, Men
hanS bror som ble rannet .og  hsh  ble kj5rt på sykehuset med.et: skudd i magen. 1
Nå holdcr 2 sjefere vokt i hsven  es  hsveporten er kraftig forsterket.

Tidligers fylkesförer i Nordland, Vasseggen, cr utnevnt til peronalsjef
i Trygdekassen. Hans-arbeide hittil har beståtti å innkalle funksjonnne
en for en, å holle lange ns taler for-dem. Han-hss 11  000  i lönn, rens et
arbeide han har fdr ble utfört sv en dame med 2ood i Gasje.
Sindings nazifilm"Sangen til-livet" nar nå gått i Oslo noen dager. Det skul-
re-- -k7fl-=—"V'æ-rtrnddvendig å si flere :ganger at den- cr boykottet. BoykotLen
har vist se8 å være eflektiv;  pa  premicren hadde nazistene fått mobilisert
en kö på sa. 2oo mennesker til  a  kjd2e billetter; men alt den 3 forestillincs:
dag matte nazistene sette igang med å dcle ut fribiletter.- Vi går ut fra
at boykotten ugså i frsutiden vil Være like effektiv,

Nyhetenc,tirsdsg den 16.novCnber 1943.-Kl. 18.30.  
Russland:Russcrne hat-15-a - en.bresje i de tyske.stillingene vest for Gomel'
og avskaret jernbanen og veien sår glr fra Gemel.mot dun polske grense. Sto-
re rassiske styrker strdmmer sjennom apningen, oc det scr ut som om Gomel
nu cr springet. Lenger sdr truer russurne banen  115,csjitss-Korosten,og den
er alt under ild fra det russiske artilleri. Korosten cr nu nesten onringet
sg store russiske styrker star klar til angrep, I dette aVsnitt er sver 4o*
steder crobrest. Fra frantene lenger æyd fSrclisger det ingen russiske meld-
inger,men tyskerne melder om hsrde russiSke snsrep ved Krivoi RoG, og venttr
en overgang Over nedre Dnjepr ved Kherson. .Tyskerne er meget nervdse for
utviklingen i Dnjenrbuen, da von Uhnsteins armccr består av 90 - 90 diVisjon-
er, Crj; en fortsatt russisk irssiskkins i. Kievsekteren kan fore me:1 seg at
banen Lwsw-O/Lessa blir avskaret,ognt hele sydfronten dermed vil bli truet,
Pet rumensk hold hsr utviklinsen sssa medlört stor Chssts1sc, og etter hva
ast forlyder skal rumenske militære hs henstillet til tyskerne å trekke:seg
tilbske  4_1.1 3ug. - Tyskerne er besynt a evSkuere Lwow ss i Vilna er nå jern-
bancn nesten sprengt da stasjonen står full sv_vdgner som skal i begge ret-
ninser, tropper dstover og flyktninser vestoVer. --;soISke seriljastsrker fore-
tsr stadis angrep not jernbanene i Polen,
Finnl s nd: Det er fra offisielt fihsk hold gjort forespörsel i Tyskland om
grunnen til uttynningen av troppene i Finnland, d8 OM det er meningen at
N.Finnland skal evakueres. General DietI, sjelen for de tyske styrkene i
Finnland, er for tiden  i t yskland i sassme ærend,da deler av hans alpejeger-
styrker er forflyttet til Balkan.
Italia: DE siste dagers darlige vær har hindrett:de alliertes angrepsosera-
sjoner over hele fronten. Fra-den S.armes front meldes om ytterligere trem-
gang i Midt Italia. allierte fly har angrepet transsortmål i kampsonen.
Tyskerne legger nå hele Italia i grus ettersom de brekker sæg trbake. e.,
folkningen jages ut av sine hjem og landsbyer os bondegarder blir svidd av,
- Det sveitsiske blad "La Suisse" melder at deb utkjempes regulmre slSg
mellem tyskere og italienske friskarer.på den italienske side  av  aimplon-
tunellen. I Milano er det tatt 175o gisler p.gr. av sabotasjehandlinger,
15 - 2o tusen friskarers.opererer i Milanoområdet.
Balkan:Jugoslaviske styrker har gitt etter  for  eet tyske press og har
rdmmet halvöya Perjesac.I Slovenia har jug. framgang endJ 6.tyske div, er
satt inn mot dem her.- Pa Lero8 holder de britiske trosper sine stillinger.
Vesten:Moseitos angrep inatt  mal  i Tyskland.Tunge am, bombefly angrep i-
dag mål i Norge, bl. a. Rjukan. -
England: Store landområder er overlatt de amerikanske styrker som ligger

trening for den kommende invasjon.—
Universitetet: Studentene har igar os idag sendt inn flg, protest til

av at lo universiletslærere os over 4o studenter har sitt-
et i lengsel i 4 uker,og har fått Sikrinssdom for 6md., uten rettslis srunn,
vil jeg uttale at jeg fullt ut slUtter meg til fakultetenes erklæringer i
anledning av dette overirep mot vårt universitet og til henstillingen om at
de fengslede blir irigitt utes opphold.

DU SKAI SENDE AVISEN VIDERE STRAKS DU RAR IEST DEU VÆR FORSIKTIG.


