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Sam.b, :tr,:_et 19/12: Len britiske B. arme fortsetter forfølgelsen av Rommel. Igår ekkupert
ua. 150 km V for 21 Agheila. Trykkot not fiendens baktnspper bl

Retiremende fiendtldre kolcnner er blitt angrepet ned god virkning Sultana,
rmrådet, 1SO len lerher vest. Torsdag natt blr Tunis ug La Goulebte og flyplasser på Siolidi
igjen seerrepet fra luften. - I Russland har tyskernes forsøk på å bryte gjnncen Tv Cor Sta,
lirhraa  staat  feil, og tyskerne er blitt tvunget til å trekke seg tilbake. På midtfronten
er on tyske motelogrep V fcr Rsjev avvist, Russerne har erobret en viktig høyde

Lukoremrådet. Britiske tropper er gått over den indiske grense og har okkupert en
strohatng på 50 km i Burma.
Sattmend;:sget 20/12: Ruaserne har hatt ry framgang i sdn siste offensiv over Don mellom Voro
ne,i ouanngraa. De har tatt flere bebodde strøk, 1000 fanger til eg et stert bytte.
2500 1:okere til er falt. SV for Stalingrad har russerne slått tilbake et tysk forsøk på å
unneette de onringede styrker i Don-Volga-regionen. - Rommel  er  blitt forfulgt lenger inn
Tripolitania. Hans styrker blir ustanselig aurropet fra luften. De britiske styrker sor
gikk 1nn i Bruma fortsetter sydover. På  New  Guinea har allierte tropper nå tatt tilbake Er
diadet-området øst for  3-Lubb. .
Sannendraret 21/12: De russdske tropoer fortsetter framrykkingen i emrådet ved midtre pc,n,
Wde-if-dane-JITa'v begynte fer 6 darer siden, har russerne rykket fram fra 70 t-rt
De tyske tap er kommet epp i 32.000 falne eg 150,000 fanger. En ster stTfrKe bor
befly  engr i natt Dudsharg i Vesttyskland. De nye britiske angtep jerune
o ndre m i Frankrikb, Bolgla og Nederland. Intet av disse fly gikk tapts .2.ens 11 bonbc
i e er vena•-tilbake etter angrepet på Luisburg. - I Tripolitania hodde de britiske fortl
p kostål Lt med fienden i woraeten av Sultana, over 260 Ibm V for El Aghoila. - I det vesti
f mm fortsetter britiske tropeer å rykke fran uten å møto motstand.

.T2NE I DAG brakte budsknpet on at generalnajor Fleischer er avgått ved døden i Ottalva,
Han var  Norges  høyeste militwie representartA Canada, Fra frentene meld(

sland. Tyskerne har ettorlatt stbre mengder av våpen eg utåtyr under en ny retrett i u(
det midtro Bon-omrde, Etter en frodaLykkingpå fra 20 ti1,30 km til i gar erobret

ne et nytt bobodd strøk or ryejet tort tusenvis av landminer som var etterlatt av de
de tyskerb. Et senere  tysk fcrek 1) notangrep ble drevet tilbake av de framrykkende r.
ke styrker. I de andro avsnitt å midtfronten fortsettor russerne å befeste de atillin
er orobret t det siste. - SV  f-pr Stalingrad neldes om bitre trefninger med store fien

ge tanks- eg  t nfenteristyrk er. Et annet angrep er slått tilbake i dette emråde. - Time
litsernedarbeAder skriver i dag at don rusaiske effensiv i Den-onrådet nå på sitt sydlige
ndtt begyonn:r  a  rt=  seg de tyske forsyningslinjer not Rostov cg Kaukasus. I vArkelig:
er det allerede dannet et nytt stort amringelsesonråde, som dog ennå er åpent i den

Aon. En strateglsk trusel mot Restov borynnor å ta form, b1-111oreve, som bare ljgger ca.
200 km lenger nordved hovedjernbanen, or alleredo på russiske hender, og en skjaner\
er on del evden rusaiske plan å avskjdme sambandsldnjene til Kwokasusarmeen, Men diss't,\
ner må også taktish gjennomføres, eg det er ikke 1e Tyskerne tar rtonoo sterke fersvsu,
kor som ennå ikke er gjennombrutt. I fjor cinter kom det siste e aerrep 10., janual,
da den strunge kuldu satte inn, Siden haddb russerao initiativet; det sa flere ganger ut
at tyskerne sto liko foran katastrofen, mer hver gang reddet du seg ut av den, Det nansne
gjenta ser i år. Men det samlede tall pi2ttyske fanger er allerede neret stort, og russern
krirsbytte e, enormt,  oh  det or ingen tv11 om at den tyske overkonmando allerede befinner

on meget vanskelig stilling.
Inftn.Frep. in hn og andro mål i Sseel Tyskland ble angrepet av britiske bombefly  i  natt. T
skydeiAcet cbssreerte flyrerne store branner i Mlinchen, To tyske jagerfly ble skutt ned; 1
britdske •lhh tapt. I går bla dut utført dagslysangrep mot jernbanemål i Frankrike. -
Bet opplyses st ander darslysangrepeno søndag mot Romilly-sur-Seine ble 44 tyske jarorfly
lagt av de amerikanbke bomborlv.
NerdsfrIha. I Triga15tania har den 8, arme ennu ikke møtt noen alvorlig motstand under sin
fOirta-atto—framrb-h1bng, I hele rer fortsatto framsku-.tu britiske avdelinger sin virksomflet.
Under de sisL st ier har Rommel hbtb mindro anlednag enn før til legge ut minubelter.
Til gjengjold har han grepet til sliker forholdsrur som å legge miner under egne cg bri-tiske falne, flrftiskc jagerfly rett(Jt igar et ebomraskonde angrop mot on tysk flyplassog ødela fill.lst,Dndig 7 R7 ds 11 fly på  btrcL rg  skadet andre. I det nordlige ogmidLre TuDis n dt patruljevirksomhe, I syd ler f anLe styrker avvist fiendtlige motang:fortsett sdn fre kde1ne: or tatt mange fanger. - Die Leftraffe visor frendeles liten lyst -e  ta kampen opn mc,d de allierte f1y, og angrepenu mot Algior er fullstendig cophørt.
Burma. I Vust-Barma fortsettor britene å rykke fram :la:4s'kyar en utenoLomøte motstand. I Ø:
DarM}:- har amorikansko bombefly angrepet den jaPanske flyplass Lashio.
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