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fibra.  Aksomaktenes orterktibefeateds støttspunkt  Sollom lmnt tion  nipt-  r
ak-libyske granse er blitt inntatt av et eydafrikansk regimant.  Pørs-

libig er 360 finger talt  opp, hvorav ever halvparten tylkens Imens er
atekillig framgang gjort 1 forfølgeleen av Kommels styrkar min trekker
seg tilbake inn WrIpolitania. Ungelekmennene har nådd trma til vøåøn
sma går fra  fl agheila til 8aradap som ligger 120 kme rett uyå torin
Aghella, - katt er stadig 1 forgrunnenp Denne eterkt bstmoteds  øy  blir
stang bombardirtp og man tror at et større angrep er foreetåen441.
hritiake fly fra alta har op1lt •n avgjørene rolle for feltteget 1 Libyle.
Ruseland. Den ruesieke offensiv tiltar i voldsomhet og hastigbat for
hver dagp og dot meldee nå at tyekernes etIllIng 1 o.osjaiek blir mere
uteatt for hver time som går. Yramrykkingen forteetter N og 8 tor lande-
veion fra:=Loskva til 8molenek. Yrmarykkingen forteetter oget vsetover fra
Ljudinovo. benne byp bvie fall v1 meldte om igårp liggermmtre enn 300
km BV for koekvap og rett nord for hrjanbk. ;...et for Orel er tyskerne
blitt uteatt for 7 haftige angrep på 24 timer. Ruseerne er rykket nærmere
haeve og nærmer seg nå Va1dalfjellene. lyekerne melder i$ag at russerne
har landeatt nye tropper på sydkysten av Krimp men det ruesiake kommunike
1nnekrenker seg tll å slå faet at framrykkingen på Krim går s1n gang.
Jte f e st • t;tter inntagelsen av Kuala Zumpurp hovedetaden 1 de
forente Umlay-republikkerp har japanerne 1dag inntatt Warakan. benne øy,
som ligger ved borneoe østkystp har et av de r1keete oljefelter  i  hele
østenp men det madee at alle oljek11der og maskiner var underminertp og
at de nå ar ødelagt.  På  P111pinene forteetter Arthure tropper å yte
hårdnakket motetand. både Coregidor og en linje hit for t.an1la er intakt.
Amerlkenerne har gjort 11 japaneslake batterier tauve p et døgn.
Japanerne har gjort et forsøk på å trenge inn urma fra den thailandeke
greneep men de ble slått tilbake med etore tap av drepte og såredep uten
at britene led nown tap. tgår ble 60 japaneke fly akutt ned og 4 andre
antakelig ødelagt. Det japaneke press på t,ingapore øker for å ta dennt
by før tiletrekkelige foreterkn1nger når fram.
Jugoelaviwo deneral .Liohallovitej er utnevn$ til forevaremin1ster i den
nye jugoelaviske regjering sola nettopp er dannet. -tateminiater er Jovan-
ovitsj. Kampene  1 Jugdelavia forteetter.

I till ro aet ble det gitt et referat av konferansen  i  -t.
James Palaoe i Lenden idag, hene1kten med denne konferanse er som før
nevnt å fInne fram til retteenore-,' for gjengjeldelse og straff for de
forbrytelw r natistane har begått undør denno kr1g. Den norake regjering
har i den anledning avgitt en eolidaritaserklæring til de stater eom er
representert på konforansen. Vi vil gjøre alt eom slår 1 vår makt for å
straffe de nazistiekes forbryteremp heter det 1 denne erklæring.

vårt referat av presldent Rooeevelts otore tale 1 kongresean (nr.  11
7, januar) er det (eseverre"inneneket eøg"en feil ellør to. Iflat riktige
skal vwre: x'reeldenten oLitalte kriesproduksjonen. I 1942 v11 vi produs
ere 00 tusen fl, neete •Ar 28xtmama'120 tusen. 1år 46 tueen tankop neste
år 75 tusen. 1-år 120 tusen luftvernkanonerp neete år 136 tusenp iår 8
m111, tonn skip, neste r 10 mIllioner,

*.i.aratan 1 nr.  G.  2 akal v2re larakan.
Juvinovov 4 nr. 6 ske1 vr Ljudinovo.


