
Nyhetene fra London år. torsdag 25. november 1943.-'

Ruseland: Den tyske fremgang 7 for ncev er nå stopnet, og russerne har til-
Elirkunnet forbedre sine stillinser. Under sin ofkensiv i dette avsnitt har
tyskerne kastet inn enorme styrker, forsterket nend reserver som dc har truk-
ket fra andre leler av fronten og endog fra vest-curopeiske foilegninger, så-
ledes panserreserver fra Norge og Italia. Under angrepene i går og b for
Sjitonir kastet tyskerne inn bilge på, bålge av infantori og panser, -Ltngrepene
Bröt inidlertid sammen nnder den russiske sperrcild og tyskerne led svære tap.
De strategiske resultatGr som t:nkerne har opniadd står ikke i noe forhold
til innsntsen. De har ingen steder trengt mer enn 4okm inn i det russiske fox
svarssystem, og har ikke nadd jernbaneknntepnnktet fastof qom er av avgjOren-
debetydning, - Ved Gomel blir situasjonen  sitadig mer kritik for tyskerne.
beres eneste retrettvei, jernbanen til Linsk, blir etadig sterkere truct og
denluken hvorigjennom tyskerne kan unnslinne er nå bnre 3okm bred. 80 ste-
der ble i går erobret av russernc i Gomel-avsnittet, N for Uomal har rus-
serne utvidet sitt bruhnde nå, den ondre side av clva Sosj, - I Dnjeprbuen
har russGrne tatt flere viktigc stillinger for Kremensjug og har tatt man-
ge fanger bg meget krigsmateriell.
Ubsten:Nntt til onsdag rettet R.A.F. bombere på nytt et kraftig og konsen-
trert angrep mot Berlin. Dc angripene fly mdtte flere tyske nattjggere enn
foregående natt, men ferre enn vanlig over den tyske rikshovestad.  cn:)  fly
gikktapt. Natt til torsdas angrep lioseitos atter Berlin. Det brente enna
ibyen etter de 2 foregående angrep. 1 fly gikk tapt. Det britiske laftkrigs-
departenent meddeler at siden torsdag ar det kastet over  5000  tonn bomber
over Serlin. I år er det kastet 11200o tonn mot Tyskland, hvornv  12000  tonn
motLer1in, Det cr blitt gjort store skader å regjerings- on administrasjons-
bygninger, hvorfra hele den tyske krigsmaskin blir ledet. Atlantie-senderen
netmer i denne forbindelse RikskTneelliet, Rikenropagandaministerdet og Fi-
nansninistcriet. - Andre MoscitosLyrker har angrenet 2 kraftverk i Frank-

, rike, Anerikanske jagerbombefly har skadet 4 Z-båter utenfor Bretagne.
Italia: 8, arme har inntatt veiknatepunktet Alfedena på midtfronten. Videre
W-b-Fttene opprettet et 8okm bredt og 2okm dypt bruhode på nordsiden nv elvn
Sallgro. Tyske fanger meddeler nt de hadde MJAt ordre om å holde stillingen

, for enhver pris. - Fra  5,  armeos avsnitt meldes kun om ertilleridueller og
lokale patruljevirksomhet. - I Lombardiet er det fullstendig beleiringstil-

• stand. Friskarene har tatt flere byer, og som represalier har tyskerne ar-
lrestert ca. 17o familier. - Skiftctomter i Worino er blitt bombet av all, fly.
• -Store styrker am. flyg.festn. har angrepet ubathavnen i Toulon, Det ble

oppnådd fulltreffere på ubåtbunkers, og oljebranner oppstod i reparnsjons-
verkstedene. 3 ubåter i tdrrdokk ble skadet, så hårdt at de ikke kan repa-
reres.

,Balkan: Det pagår heftige kaGper i Serbien. De tyske og bulgarske tropper har
.7TreFT de nylig led et nederlag ved byen Kronja, mottatt nye forsterkninger.

-Storesityrker amerikanske Liberahors har engrenet skiftetomter i Sofia,
hovedstaden i Bulgaria n  I BulgHria sirkulerer for tiden et flyblad med krav

,onat Bulgaria skal trekke sine tropper tilbake fra Russland og at landet
•skal gjGnoppta samarbeidet med de andre Balkanstnter.

Detfjerne Osten: Amerikancrne har nå ful1t herredåmme over byene
spanaire, og Tarawa i Gilbertiyiaruppun. På 3ougainville har de gjort videre

,frengang, - Lette amerikanske sjOstridskrelter har senket 4 japanske dc-
stroyere og skadet 3 andre mellom Rabasul og Salomon5yene. Ingen amerikanske

• skip ble skadet til tross for et dc forfulgte de japanske skip innenfor luft-
mrådet omkring Rabaoul,
kospansk avis Rkriver i en kommentar til de amerikanske operasjoner på Gd1-

•bertdyene at disse viser hvor lite sant Let cr i de japanske kommunikeer. Så
sent som i forrige uke n:cldte de om at den amerikanske nclåte hadde lidd et
knusende nederlag.

:Darimrk:  ;i10 dansker cr sendt til •onsentrasjonsleir i Tyskland. I går inn-
traff det eksnlosjoner på hnvner, i OdensG hvoned oljetankene ble snrengt

Tyskerne har straks avs..perr, hcle området og driver ivris stter-
-forskning i saken.
kerige: Et teaterstykke av nksel Kielland, "On et folk vil leve", er b itt
ekue oppfdrt i Sverige. Dette har vskt F:tor diskusjon, og det cr blitt in-
.crpellert i Riksdagen on nt bestemmel—en mn bli oppheve,. Utenriksminister
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Gunter, som forsvarts regjeringens beslutning, sa at årsaken var av uten-
rikspolitisk art, idet tyskerne1hLr bebudet protest hvis stykket blir opp-
fdrt, Fra interpellantens sidc ble det framholdt at normennenes sympati er
viktig for Sveriges iremtid, og at dette bor spille en rolle for avgjdrelsen
Libanon: Generalstreiken opohdrtc onsdag og alle butikker er åpnet. Ministre•
ne og de deputerte har glenonptitt arbeidet.
London: Iflg. kongelig resolasjon av 19. november 1943 er Norses Iuftfart-
selskap opprettet, Til formann er oppnevnt advokåi kånnous Schiöth. I en be-
tenkning heter det at Norge Lsr mere skikket for luftfart enn man fdr trodde,
og at de tekniske nyvinninger som cr gjort under krigen vil muliggjdre en
utstrekt lufttrafikk også i de nordligore strok.
Norge: Situasjonen ved Universitet er enna spent. Over 25oo studenter sendte .
de to fdrste dager av aksjonen i forrire uks inn protest mot myndighetenes
terror overfor Universitetet. Nazistenco svar hdr vært å arrestere flere stu-
denter, ca• 2o stk. Studentene har med denne aksjon vist at de står sPmlet
og man venter av dem at de i kommende vanskeligheter vil handle like ansvars-
fullt.

Nyhetene  fredag den 260november 1943. Kl. 18.3o,
Russland: Den tyske overkommando innr5mmer tRoet ay Gome , amuidig kommer
meldchng om en ny russisk offensiv i området mellom  L'omel og Mogilev. V for
Retsjitsa rykker russerne nå fram mot Wnsyr, og nærmer seg denne. En sam-
ordning av disse to offensiver kan bety innledningen til et vinterfelttog
mot Polen og truer hele den tfike nordfront. - Ved framspringet ved Kiev

.satte tyskerne igång en oflensiv iRxdoaavsnittet, men denne ble stanset.
Den tyske offensiv ved Sjitomir er stopp::t oep etter 11 dagers blodige kam-
per, og russerne er igjen på offensiven pa begge disse avsnitt. - 5 for
Krementsjug rykker russerne fram pa en 50km bred front og har crobret Krykov
på veien mot Snamenka.
Italia: 8, arme sdker å utvide sitt truhode N for Sangroelva. De har inntatt
nye -oydestillinEer hvorfra de behersker byen Castel de Sangro. Det er frem-
deles dårlig vær hindrer stbrrc opsrasjoner. Flyvåpnet har angrepet mål
i frontlinjen og tranoportmal i Jugoslavia. 450 italienske gutter og
menn er henrettet i Belona son represalier tor friskarenes virksomhet. I by-
en Serora er 12 framstående borge1re hernocttet etjer at en fascist var blitt
drept. De ble skutt foran donkirken og ble Liggende utstilt i ett d_Sgn til
advarsel,
Balkan: Icderen av det bugarse nazistoarti er blitt kidnapped.
Vesten: Amerikanske bombefly, eakortert av jagere, angrep idag mål i

Andre amerikanske fly angrep militære mål i departementet Pad de
Calais i Frankrike._Nærmere enkeltheter Pa7fles. Inatt rettet brit, fly et
kroftig angrep mot -urankfurt am  Main.  Mbscitos angrep Berlin. 13 fly gikk
tapt. - Berlin radio meldte idas om et konscHtrert tjsk nattangrep mot ut-
valgte mål i City i London. Sannheten er at noen la tyske fly kastet bomber
i SO-England og voldte mindre skader, meris ingen fly nådde IOndonområdet.
Tyske embedsmenn har uttalt til en svensk korresporident at en fjerdedel av
Berlin er last i ruiner, og HJ centrum praktisk talt er utslettet. Den kjen 1
te svenske skildper Nils Englund, som er komme til Sverige fra Berlin, for-
teller at han, sammen med anUrc utlendinger på hotellene i Berlin, ble ut- I
skrevet av Org. Todt til opprydningsarbeider etter storangrepene.
Tyskland: G5ring holdt for en ukc sidon en tale til arbeiderne i Ruhr. Han
advarte mot å tro at krigen cr tapt selv on det går dårlig i Syeblikket.
Stillingen vil bli lettere, sa han, når Tyskland beslutter seg til å bruke .
dc samme metodene som britcne. Dette vil skje om kort tid, og det er alle
tyskere klar over. Dc britise anErcoene kom som en overraskelse på meg,
fortsatte han, "da jes elltid har le.gt an på å gjirc luftkrigen så hUman som
muiig. Talen ble holdt som folge av at ,oartikontorene i Ruhr hadde meldt at
stemningen blandt minearbeiderake der var mcget darlig.
Norge: Imorges ble det fordvet attentater mot jernbanene rundt Oslo. Vest-
wric-ru banelegeme ble sprengt mellom Bestun oa Skgycn. Ostg“nde banelegeme
ble sprengt ved Schweigadrdsgto og ved 2--lnabru. Sudgående banelegeme ble
sprengt vod Hauketo. Som f5lge attentatene var utenlondstoget syv timer
forsinket.
Iondon: Siden krigen begynte cr pund sterling levert inn til det
kontoret som forvalter sjomennenes sparepenger,
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