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Russland: Russerne har nå apnet en ny offensiv V. for DnjeprepetroVsk, det er
gjort fremgang • men Srmere enkeltheter er ennå ikke blitt meddeIt. - V for
KieV  har tyskerne-satt i gang en motoffensiv og russerne har måttet trekke
seg noe tilbake mellom Sjitomir og Fastof. Tyskerne'presser.på uten henayn
oghar lidd store tap av mennesker og materiell. Den tyske offensiv har ret-
ning mot Kiev og kan enten være et forsdk på å utslette.den ruSsiske kile  v
for byeh, og gjenerobre denne eller den kan være uten direkte operative  mål
.ogvære sLtt i gang.bare for å skaffe de sterkt medtatte tyske troPper i
Dnjepr-buen en.avlastning. Den russiske overkommando tar imidlertid cituasjo .
nen med ro, cg tyskerne advarer mot overdreven optimisme. - Lenger N har
russiske tankS rykket inn i KoroStens forsteder. MarodltSji og Tsjernovil,
to viktige byer 1W for Korosten, er erobret. lussiske styrker rykker nord-
over på begge sider av elVa Pripet, og truer med å avskjære jernbanen Koro-
sten - Retsjitsa som er av avgjdrende strategisk betydning. I Retsjitsa ra-
ser det gatekamper, og N for -byen er Dnjepr nådd av russiske styrker, i Go-
mel utkjempes det også voldsomme gatekamp•r, og tySkernes eneste retrettvei
vestover ut av byen er en smal kile. lyskerne melder om russiske angrep
S og SVfer Nevel,nnen den tyske melding mangler:de vanlige fraser om at
angrepene er slått tilbake - 25, tyske panserd±V, som var stasjonert i
Oslo-området i lengre tid inntil september i fjor er blitt fullstendig opp-
revet og har Iidd store tap i Klev-avsnittet:
Italia: De militære operasjoner preges framdeles av alliert flyvirksomhet.
InduitFimåli Italia oE en flyplass i -"rankrike er angrepet. Likeså f1y-
plassene -"keusis og Kolonatis ved  I-Lten-samt mål  pa  Kreta og  I hodos. Andre
fly har angrepet skipstart/i Adriaterhavet:og en havneby 30km N for Split,
De siste 3 dager er 19 tYske fly skutt ned Mot tapet av 8 allierte,
Om kanpene på landfronten meldes det bare om -natruljeframstot. 8 arme har
fotbedret sine stillinger og slått tilbake tyske motangrep 'på et punkt 16km
fra kysten. Også  5  arme har utbedret sine stillinger. - I Badogliols nye
regjering, som nå er dannet; har Badoglio nselv ovortatt stillingene som pre-
mier- og utenriksminister.
Balkan: Det meldes at all motstand på dya LeroS er opngitt. Det antas at
tyskernes tap ved sluttoperabjonene var like store som hele den britiske gar-
nison på dya. Ved angrep som ble-foretatt av britIske krigsskib ble flere
tyske skib senket og 25oo tyskere mistet livet. Jugoslaviske friskarer har
Sdelagt en kullmine som leverer kull til kraftstasjonen i -beograd. På banen
Beograd-Zagreb er et tog blitt sprengt i lufta. Ved byen Flis, N for Split,
utkjempes det et heftig slag, og 5oa tyskere er blitt drept i dette avsnitt
desiste 5 dager, På andre-punkter har friskarenetrukket seg tilbake under
press av-overlegne tyske styrker.
Vesten:Tirsdag var svære aMerikanske bombefly uten jagereskorte over Knaben
molybdengruber og Hydro's kraftverk i djnkan. Grubene ble sterkt skadet og
ved Rjukan ble Yemork kraftstasjon delvis odelagt, Flyene mbt.te svak motstand

'avluftvern og jagere, 2 bombefly gikk tapt, 6 ty,,Y.co,jagere ble skutt ned,
ingrepet kostet desverre 2o menneSkeliv i Rjnkan, hvor et tilfluktsrom ble
truffet.. Britiske bombefly ångrep Ludvigshafen natt til torsdag. Moseitos
varover Berlin og Vest-Tyskland andre fly angrep'skipsfart i Den Engel-
ske Kanal. Tunge am, fly angrep i.dag mål'i Norge.

Den franske Nasjtnalkommite meddeler at det villbli foretatt en opp-
;renskning blndt den franske flåtes mannskaper. Alle offiserer og menige som
har vært medlem av Viehy-vennlige facistorEanisasjoner, vil bli avskjediget,
-Frarkrike:I Toulose er  l000  persener anestert som represalicr forat 1  tys-
WriFTritt  skutt. I en annen by er en av Laval s lokale propagandasjefer
Sutt. I Grenoble har franske patrioter brutt seg inn arsenalet og sprengt
ndet i  luften, lc tyskere ble drept. Den finske kringkasting melder at ca.

400  personer er arrestert i deu anledning,
jiibanon:Krisen i Libanon vedvarer.' De britiske og amerikanske aviser fram-
>holder at Den franske Nasjonalkommite ma tre i aksjon cg at arrestasjonene
avpresidenten og regjeringen må oppheVes. Catroux fortsetter forhandlinge-
medde britiske, franske, og libanesiske myndigheter, og det ventes at den
fleget snart vil avgi tn forklaring. De syriske og er2:nptiske myndigketer har

sirihjelp til megling. Det blir på fransk hold framholdt at frankrike
ikke kan oppgi sine forpliktelser eller sin juridiske stilling i Libanon.
orge: Fredrik Ramm cr ddd. Kan satt i konsentrasjonsleir i Tyskland, og
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Ilkk der dobbelsidig lungetubetkulose. Han ble da frigitt og dbde
mark på vei hjem. Redaktör Fredrik Ramm var en av tyskernes ivtigste mot-
standere, og ble arrestert allerede i 194e.  Han  stod 'dem åpent imot og gikk
aldri på akkora med nben.  Vi  viI.minnes ham blandt de nordmenn som'har of-
eret ult for sitt

Onsdag 17, nov. ble etter tysk dom 8 nordmenn henrettet i Trendheim. De
var alle aktive mealemmer av :arbeiderbevegelsen i 2rondheim. De var-fra de
samme kretSør som de lo sdm ble skutt i mai i år. Deres naVn.vil ikke bli
glent, og minnet om dem vil-mane oss til^ytterligere-Motetand.
Universitetet: let meldes at alleda arresterte e erofesslorer-sitter på Bredt-
Vflf: 7 av sTiidentene eitter‘oa Grini mens 40 studenter ter overfört til -
konsentrasjonsleiren ved T5nsberg. •
Nazi-innsamling: I et-hemmelig rundskriv til US-Jedere blir det meddelt at

tiden 21-28,november skal heldes en innsamlinj av oenger.til NSH:
ilattent til 21. nov. skal store mengder .bropagandaolakaterklistres opb  i
Oslo, tidspunktet for oppklistrinzen skulle holdes mest melig hemmelia,' for
at eventuelle motaksjoner skulle bli hemmet. I en uke vil så uniformerte
nazister fra samtlige hirdorganieasjoner og folk med suesielle armbind gå
rundt med bosser og samle .inn. pengeri De vil opptre  •a  gdtene, i hjemmene,
restauranter og rundt på de-forskjellige bedrifter med eine bösser,- altså:
etter beste "Winterhilfe"mönster. Det er sannsynlig at det,Vil bli brukt
eress os trus ler, men det er en selvfölge at ingen god nordmann stötter -
Ctenne rent nazistiske'benseinnsanling  be  noensomhelet mate.-

. Nyhetene-fredag 19. novembet  
Russiand:-I 2 dagsordre eomble sendt ut  av  marsk olk Stalin i går kveld
ble det meddelt at jernbaneknutepUnktene Retsjitsa dg KbIbsten er blitt er-
obret av russerne. Tyskerne satte alt inn på å bmlde disse Viktige stillin-
ger som ble  hrdt  forsvart.' Vedjerobringen av Ie)rosten'trygges den höyre
Ilanke til de russere-som står vest for Sjitomir. ed.den videre framrykk-
ing som er foretatt trues jernbaneknutepunktet Ovrutså  Nefor Korosten. SV
for Retsjitsa fortsetter.russerne sin eremrykking'og ptesser tyskerne ti1-._
beke mot Pripetmyrene. De står het bare 22km fra den :Viktige by Mosyr.
SV for Kiev har russerne vunne sin 3. store seir-dgt Siste dögn idet de-.
har stanset den tyske offensiv mot KieV. 19 tycke-angrep cr slått tilbake
Alle disponible tyske oanserreserver •er satt inn.i.slåget,-Mg 57 tyske tanks
ble odelegt i går. SV for Dnjepropetrbvsk hår russerne forbedret sine -
stillinger tross heftige tyske motangrep.
Vesten; Tunge britike botabefiy rettet i natt et megetkraftis_dobbeltan-
grep mot Berlin og Ludvigshafen. Dette er det störete angrep som
hittil har utfört. Det stOrste angrep ble rettet mot Beelin, og i ldpet av
1/2 time ble overC35o 2tons bomber kastet mot byen..I de-2 byer ble store
branner og eksplosjoner observert, og det voldt store skader. Over 25oo ten
bomber ble kastet under angrepene. 32 boMbefly gikk tapt, øien det opplyses
at dette bare er en meget liten prosent av det store antall fly som deltok.
Angrepene ble fortsatt i formiddag, da store Styrker as. flyg. festn, an-'
grep mål i Vest-Tyskland. Niner ble dessuten lagt i fiekiltlige skipsruter.
3 tyske fly  vur  over itgland i I går angrep sterks •tyrker ameri-
kanske Liberators Kjeller ilyplass ved Lillestråmmen. Alle hangarene og.
av de 2 flyverksteder ble bdelagt. Dessuten ble startbanene sterkt opp-
revet, og er fulle av bombekratere, 4 hus i Lillestrommenible også truffet.
Flyplassen i Rygge ble også angrepet. bterke tyske jagersyrker motte de
amerikanske formasjoner på veien. 9 amerikrgiske bombefly tapt. 8 tyske
jaeere ble skutt ned,
Italia: Den sterke nedbOr i de ses,e deger hemmer operasjonene til lands,
i ventetiden arbeider tyskerne intenst neC å forsterke- -eine Den
8. arme har imidlertid hatt noen framgang. SitUasjonen  3r  fremdeles kjen-
netegnet ved de kraftiF,e allierte luftangrep i kamosonen og bak.fronten i
Italia, og flyplasser og sambandslinjer i Hellas, Jugoslavia, Albania 05
på öyene i -bgeerhavet.
Danmark.e:Tyskerne gjer krav på å få lo 000k]Anske arbeidere til festnings-'
ar=e på vestkysten av Jyllande men-de danske myndigheter har ennå ikke
svart på kravet. Sabotasjehandlingene foetsetter bVer hele landet.
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