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Nyhetsoversikt. LONDOE RADIO Uken 31/12-6/1 1,

Den siste uke har fortsatt med utviklingen fra forrige uke. Det
går dårlig i det fjerne østen, men det går strålende i Russland og i Libya.

2STFRONTEN: Russerne fortsetter sin fremgang og går nå hårdere på enn noen-
sinde. De har 1 løpet av uken erobret tilbake en rekke byer og store områdez
Lengst 1 nord angriper de finnene hårdt langs Sv1r, og meget tyder på at det
finske folk lengter etter fred. 21 tyskere er blitt drept i F1nnand, og
det har stadlg i pressen vmrt angrep mot fienske kvinner som er sammen med
fl
Utlendinger". Finske avlser skrIver:åpenlyst at Yinlands .krigsmål nu må

være nådd, og at det nu skulle vmre Muligheter for å. få kampene til å opphørE
På Leningradfronten fortsetter russerhe sin fremrykking. De er nu

kommet på så nært hold av Novgorod  at  byen beskytes av det russ1ske artillerl
Tyskerne 1 dette området er avskåret fra nord, øst og syd. De russiske trop-
per i dette sydøstre avsnittøt av Leningradfronten arbeider nu sammen med de
russ1ske troppene som er rykket så lengt,frem på det nordligste av Moskva-
fronten, og Sammen er de en alvorlig trussel for svære tyske troppestyrker
som kan bli avskåret i offirådet mellem Leningrad og Hviterussland. Flere min-
dre byer er gjenerobret under russernes fremrykking i leroet av uken.

Lenser oppe skulle det vmrt sagt at russerne rykker frem på Petsamo-
fronten. Dette er bl, annet takket vmre den innsats norske og engelske styr-
ker har gjort langs den norske kyst.

På, Moskvafronten.får tyskerne nå føle sin egen ber2mte knipetangtak-
tikk. Russerne har nå rykket så langt frem på frontene nord og syd for hoved
staden at tyskerne i centrum, i Mosjaiskomr:Het er i virkelig alvorlig fare
for omringning og tIlintetsjørelse. 2/1 ble det moldt fra Russland at Starlz
som ligger 95 km sydvest for -Kalinin var gjenerobret. Nu rykker russerne
videre frem mot Retsev som ligger ytterliger ca. 50 km sydvest for Stariza.
.På den sydlige del av Moskvafronten,har russerne rykket like langt frem. De
har her gjenerobret en by sbm ligger hele 120 km vest for Kaluga og en som
ligger 95 km nord2st for Brjansk. T centrum har også russerne tatt igjen
terreng. 3/1 ble Malo-Jaroslavetsk meldt glenerobret og 5/1 ble Borovsk sem
11gger 4o km sydsydvest for Mosja1sk, meldt gjenerobret.. Dette var det nmr-
meste Moskv tyskerne nådde under s1n fremrykkinge Lenger syd står russerne
nu I nmrheteneav Orel, de kjemper-seg frem mot Kursk og enda 1-enger syd går
fremrykkingen mot Karkov. 6/1 ble det meldt at .store russiske angrep var
innledet i det nordllge av Donetsbassenget.

På KrIm har a111kevel russerne.hatt sln sterste solr denne uken.
På den siste dag 1.1941 kunne'russerne melde at de hadde satt over fra Kauka-
sus med sin berømte Svartehavsflåte og. gjenerobret Kertj og Feodosla som lig-
ger 16o km vest for Kertj. Siden er deerykket.Yderligere frem, og nå er de
herrer over hele Kertjhalvøya. Tyskerne skr2t kolossalt av Kertjhalvøyes
betydning da de hadde erobret den. På Sevastopolfronten har russerne kastet
alle tyske angrep tilbake.:

I alle disse kampene på østfronten har tyskerne lidt kolossale tao.
Bare i kampene om Volkov falt det 6.000 tyskere. Russerne har også 1 dlsse
kampene erobret veldige mengder med materle11. Tyskerne får smrlig 1kke med
seg sine motorkjøret2yer 1 sneen og.kulden, bl. annet på grund av den syn-
tetlske bensinen som fryser så lett. . Russerne har utstrakt grad gjort bruk
av guerillatropper og fallskjermstropper, som ødelegger tyske transporter og
hindrer tyskernee rettrett. Det er store innsatser som disse tropper har
gjort. Bare ved en enkelt anledning ødela.de 7 tyske transporttog på Lenin-
gradfronten, hvoretter disse avdelingene sluttet seg sammen med de fremryk-
kende russiske hovedavdelingene. Den br1t1ske utenr1ksminister Eden fortalte
da han kom fra Russland nå,at de.tyske fangene han hadde sett,hadde meget
tynnere uniformer enn de engelske Soldatene brukte hlemme i England. Han vaz
forøvrig veldig imponert av det hån hedde  sett  1 Russland og han var svært
forneyd med sine forhandlinger med Stallne De hadde vært enlge på alle pun-
kter. Eden hadde vært like opp 1 kamoområdene i flere av de gjenerobrede
byene og han var imponert av soldatenes glimrende utstyr og deres høye moral.

LTBY.A: De britiske og Sydafrlkanske styrker har nå erobret hele Cyrenalka.
Tyskerne har bare en stilling igjen i Cyrenalka. Det 11gger en tyske styrke
1solert 1 Halfayapasset, og den angripes nå voldsomt. 2/1 ble det meldt at_



Lengst 1 nord angriper de finnene hårdt langs Svir, og meget tyder på at det
finske folk lengter etter fred. 21 tyskare er blitt drepf, i Flegniand, og
det har stadig i pressen vært angrep'mot finske kvinner som er sammen med

"Utlendinger". Finske avlser skrIver-4PenlySt at Flnlands krigsmål nu må
være nådd, og at det nu skulle være mullgheter for å. få kampene t11 å opphøre

På Leningradfronten fortsetter russerne sin fremrykking. De er nu
kommet på så nært hold av Novgcrod  at  byen beskytes av det russlske artllleri
Tyskerne i dette emrådet er avskåret fra nord, øst og syd. De russiske trop-
per i dette sydøstre avsnittet av Leningradfronten arbeider nu sammen med de
russ1ske troppene som er rykket så langt frem på det nerdligste av Moskva-
fronten, og Sammen er de en alvorlig trussel  for  svmre tyske troppestyrker
som kan bli avskåret 1 området mellem.Leningrad og Hviterussland. Flere mln-
dre byer er Ejenerobret under ruseernes fremrykking i løpet av uken.

Lenger oppe skulle det vært nagt at runcerne rykker frem på Petsame-
fronten. Dette er bl. annet takket være den lnnsats norske og engelske styr-
ker hsr gjort langs den norske kyst.

På Moskvafronten fårtyskerne nå føle sin egen berømte knipetangtak-
tikk. Russerne har nå rykket så langt frem.på frontene nord og syd for hoved
staden at tyskerne I centrum,.i Mosjaiskområdet er i virkellg alvorlig fare
for omringning og tIlIntet glørelse. 2/1 ble det meldt fra Russland at Stariz
som ligger 95 km sydvest for Kaliniri var gjenerobret. Nu rykker russerne
videre frem mot Retsev som ligger ytterliger ca. 5o km sydvest for Stariza.
.På den sydlige del av Moskvafronterighar russerna rykket like langt frem. De
har her gjenercbret en by sOm ligger hele 12o km vest for Kaluga og en som
1igger 95 km ncrdøst for Brjansk. T.centrum han også russerne tatt igjen
terreng. 3/1 ble Malo-Jareslavetsk meldt gjenerobret  cE  5/1 ble Borovek som
ligger 4o km sydsydvest for Mosjalsk, meldt gjenerobretg Dette var det nær-
meste Mosky tyskerne nådde under sIn fremrykking. Lenger syd står russerne
nu i nærhetengav Orel, de kjempEr -sag frem mot Kursk o8 madS lenget syd gåi4
fremrykkingen mot Karkov. 6/1 ble det meldt at store russiske angrep var
innledet i det nordlige av Donetsbassenget.

På KrIm har allikevel russerne hatt sln største selr denne uken.
På den siste dag 1.1941 kunne'russerne melde at de hadde satt over fra Kauka-
sus med siggberømte Svartehavsflåte o gjenerobret Kertj og Feodosia som 11g-
ger 16o km vest for Kertj. Siden er.de.rykket -yderligere frem, og  nå  er de
herrer over hele Kertjhalvøya. Tyskerne skrøt kolossalt av Kertlhalvøyas
betydning da de hadde erobret den. På Sevastopolfronten har russerne kastet
alle tyske angrep tilbake,

I alle disse kampene på østfronten har tyskerre lidt kolossale tap.
Bare i kampehe om Volkov falt det 6.000 tyskere. Russerne har også I disse
kampene erobret veldige mengder med materlell. Tyskerre får særlig ikke med
seg sine motorkjøretøyer 1 sneen og kulden, bl. annet  rå  grund av den syn-
tetlske bensinen som fryser så lett. Russerne har 1 utstrakt grad gjort bruk
av guerillatromper og fallskjermstropper, SOM ødelegger tyske transporter og
hindrer tyskernes rettrett. .Det er store 1nnsatser som disse tropper har
gjort. Bare ved en enkelt anledning ødela-de 7 tyske transporttog på Lenln-
gradfronten, hvoretter dIsse avdeltngene sluttet seg sammen med de fremryke
kende russiske hovedavdelingene. Den britieke utenriksmnister Eden fortalte
da han kom fra aussland nå,at de tyske.fangene han hadde sett,hadde meget
tynnere uniformer enn de engelske soldatene brukte hjemme i England. Han var
forøvrig veldig imponert av det han hadde sett 1 Russland og han var svært
fornøyd med sine forhandlinger mod Staline Do hadde vært enige på alle pur-

kter. Eden hadd e  vært like opp 1 kampområdene 1 flere av de gjenerobrede
byene og han var imponert av Goldatenes glimrende-utstyr og deres høye meral,

LTHYA: De britiske og Sydafrikansko styrker har nå erobret hele Cyrenaika.
Tyskerne har bare en stilling igjen i Cyrenaika. Det ligger en tyske styrke
isolert i Halfayapasset, og den angripes nå voldsomt. 2/1 ble det meldt at
BArdia var erobret etter 48 timers veldsom kamp. Sydafrikanske ingeniør-
tropper, utstyrt med landtorpedoer, åpnet velen for de britiske tanka, som
så brot seg frem til de indre forsvarsverker, Bardia ble under angrepet
bombardert av fly, artIller1 og flåte samtIdig. Pet var det hittil kraftig-

ste angrep 1 orkenkrlgen. 7.5oo fanger er hitt11 talt opp, deriblandt over
1.000  tyskere.  1.000  brItiske krigsfanger ble frlgjort. Den tyske koman-
dant i Bardia, gencral Schmidt, klaget over darlig mcral blandt de italienske



tregimvor. D9 tmske hovodstyrker otar nd ved ;edebdia, hvor de er klet mellem
de br1tis: stvrkenn, claer crp flellone. Her hnr det rdzi vmrt kreftigp karpor
b Cern aag:r. Omkring 3engidazi et de brltIske styrke," over 2oo fly soM aks
tronronu dadda etterindt på flyplassene. Churchall opnlyste s en  av  sire talo
i Amerika at ae britsko og sydalrlkanske imeyrker hadde uskadelisgjort over
ope,oco itallenere og 5e.cgdo tyskere i Afrika hittil.

Ogsa 1 Elddelhay-et fortsetter de voldsomme kamper, Engelskmehnene
fortsetthr erkke mellem halvparten og 2/3  av  de fienatildge trensnortakip.
Fepleden ble dct meldt, at 6 itallenSke sMonnel-ter var senket. Dette viser at
absrmaktere niangler skipstonasje i hdy grad, ollers vildo ikke sellskipstyper
bli bruktd:nder et angret.: od en brItIsk kænvol M1ddelhavet 1 forrIge ukn
mistot deisvorrie engelskmennene Krypseren 'Stanley" og en Jager. Dessuten ble
2 transporooklp nå tilsammen 6.0o0 ten oenketivien angrepet var dyrt, for tys-
kerno çg . De mle-tet mindSt 3 ubåter og 2 av sdne svære Feeke-Tuif-fly. Ved
en anneh andedhing ole 3 'c,yske ubåter senket uten at briter110 led tap.

DE2 -EadraRba JapanGcno fortgetter desvorre sin 'rcmgans, men dG har agså
veldiF,e tap. På =ipinene fortsetter kampene etter fall ved l'estnin
gene sordvc.t fon byen Amorikanerne os fIldpimenne har har sterke gtflliæger

sn lenge de holder dem hindre japanerne 1 å brrke Manida com flåtebasi
På Malaye hnr også japanerne (drtsatt sin fremgans. På Perakfronten

og i Kuantanorrådet har de gått frem. Slngapore har vert augrepet fga luften
nesten 1-1'JGY dap , men iadarerne har mistet manse flv og de har ikka glort stor
skade. I edfhp har bfltiske og kinesleke styrker drevet japanerne tilbake 1
geniseonråden tiske fly stagjoner.c, I Purma har rottet kraftige ahsrep mot
janahske 5.3ildil.;oh t InalMard og .?ransk indokina. I kina er det ycldsomme
kemper i EunarGrogIngen om hovedstaden Chang-Cha, 500 li ggo må jarmbanolinjon
mallum-Cantua on, Ea3leeef. Det ble 6/1 ineldt al kIneserau her hudde vuelek, en
stor geir hvervea de hadde fått delt de-jap.. ..nske styrker 1 to avdelinger. Bar
1 dIsso kam)one  cfl  Chang-Cha skal japanerne ha mistot 55,000 mann.

1 kampere i det fjorn'e østen har de allierto fått sture forsterkninge
oGter hvort, nærlig av f17. Amerikanerne bar vært meged virksGmme sisto uke.
Ullea-Pa ett angroo pd en japansk flyplass c.de7a, do 6 japanske jngore uten telv å
lide tao, 6/1 ble dot meldt at amarikanske fly haddo sonket en ja,eansk jager
og fått inn falltreffera na en japansko,kryssor.

er nå utrevrt til øverstkomanderende for de allierte 610-. luf
cg land-tresLrefter 1 dot sydvestlige Otillehav. Chacg-Chai-Check er utneyht

oventkomande-endo Do Vene Burmn  oc  eventuelt lndokina. Den nec i-lkanske
general Blapnt or nectkosanderende under mens hans landsmanr, ads1ral
Fort er biltt averstkomandereade  -for (e samlate flåtestridskrefter. Den au-
stralnde ste:LsmInlster riurtin ennlvste for ett par dagGr niden at amerikanske
flåtestridgkrefter skulle bruke australske havner. Lisnende samarbeid vil det
etter hve2t b'i på alle fronte- me-lem de land som har underskrevet 26 makts-

aktem. ?orovriM or dot kommet tynelig frem under alle konferånsene Wadhing
:Gon, Ho:dcvd cv Chung-king, at tyslorne er bovedfiand& og at deta allierte er
fernige ntr dydkla:nd faller, Derfor er-oåsa astfrnnten hovedfrchter.

Malo atoktet har gitt gjenlyd 1 hele verdenspreSsen, og alle ser
frum L11 stmrro begvehheter av samme slag. Ved Lofetumtaktt noer dager sen
Einn, optnholdt britiske sjøetridskrefter seå i 2 d'æa-n utenfor kysten uten at
nj g anrepot. MG1lem 250 og 3oo noreke fulgte de norsk-br4tiske tropper
Ergland forut= d.o quinlinger  os tyskere' sam ble tatt med.
Den amer-kanPko kPlejcproduksjon sknd .fordoblos i lepiet av de neste 12 måneder
og 3 doll:Gg 1 do utzto 13.
gdorbenaso M;rePgor tvskerrn ut nv det m1dtre og aydvestrG aa Serbla:1!
1 deb okkupoPte Freekrike e- det nå en meget snendt situas2or, som bl annet
avepol-G.t seg agientatc nut oksnedislonslnies 1 dat 1 rn:Gke. lidrpnrigedep.
I Lanmdrk korg, Christian ha txuet -.1ud abdiaas:on hvls an-Yjørmelever som
b'sd :remsatt av utenriksmir.Ister Scavenius, blo vedtatt,
Mon briniske luftoffensiven har furtsatt med namme kroft også denre uken, tres
oanpere I alle de andne krigsområder Eavneauere i Tyskland, Bolmta, Noderlan

Frahkrike cg den fieLdad_ige ekinsfar•t ha2 vært angrebut,

CISTC NYTI 7/1 ki. 18: 9.uL4eern.e bar gjort en ny  lareadgeng pa Krims vestsde
og har gjenerohrsLe n gtor og viktig by, Jevpatert:p. som noru fur

. . _



fortsetter senke mellem halvparten as 2/3  av  de fiencitilfze transbortakip.
Forleden ble dot meldt at 6 italienske skonnerter var senket. Dette viser at
aksemaktene aangler skipstenasje i h.3y grad, ellers vildo ikke seilskipstyper
b11 brukt. Jinder et Då en britisk konvel i Lliddelhavet i forrige uke,
mistet desverre engelslemennene Krysseren 'IStanieyn og en Jager. Dessuten ble
2 transportskip cå tiisammen 6,000 ton senket.. Men angrepet var dyct for tys-
kerne oe. De m1stet mindst 3 ubåter cg 2 air sine syrere Fookealf-fly. Ved
en annen anlezining ble 3 .tyske ubåter senket uten at briterne led tap.

Ø.Balr-T3Y: Japansrne fortsetter desverre sin fromRang, men de h4r også
veleige tap. Få Fllipinene fortsetter kampene etter Manillas falI vpd festnia
gene ilordvot for byen. Amerikanerne og fillpinerne har her sterke stillinger
og kan, sa lenge de holder dem hindre japanerne 1 å brdke Manifl som flåtebaeL

På Malava har også japanerne fortsatt sin fremgang. På Perakfronten
og i Kuantanområdet har de gått frem. Singarore har vtert angrepot fra luften
nesten hver dag.men jwanerne har mistet mange f1y- og de har ikke gjort stor
skade I airma har bs1tiske og kIneolske styrker drevet japanerne tilbake
grenseobrådes. tiske fly stasjonert i Burma har rettet kraftlge angrep mot
japanske Thailand og ';'ransk indokina. I Kina er det -roldsomme
kamper i Eanrrevinsen om hovedstaden Chang.--Ona, sou: ligger på jornbanelinjen
mellem .C.anton Det ble 6/1 meldt at kj_neserne ner tadde vunslet en .
ster selr hverved de hadde fått delt de:jao:anske styrker I te avdelinger. Bar

disse kampene on O'hang•Cha skal japar_Srne ha mistet: 55. oco mann.
kampene t det fjerne østen har de allierte fått store forsterkninge

etter kkvert, smr11g av flv. Amerdkanerne har vært zegeL virkscmme siste uke.
lir_dtTs- ett- angrop pa en japansk flyplass ede:a de 6 japanske jagere nten selv å
lide tap, 6/1 blb det meldt at amerikarlske fly haddo senket en japansk jager
og fått fulltreffere på en japanske3rrysser.

er nå utsevnt oVerstkoffianderende for de allierte eje- luf

cg landftrldsirrefter t det sydvestlige Stillehav, Chabg-Ghal:-Chesit er utnevnt
øven.tkomanderendu for Kina, Burma og eventuelt Indekina. Den abe-Hikanske

general Brett er nestkomandererde under waweli, mens hans landsmann, adm1ral
Hart er biltt sverstkomanderende for de samlete flåtestridskrefter. Den au-
stral slie statsminister Curtin obtlyste tor ett par dagr siden at amerikanske
flåtestridskrefter skulle bruke australSke havner. Lignende samarbeid til det
etter hvert bli på alle fronter mcr-lem de land som.han underskrevet 26 makts--

oaktoi. Perevrig er det kommet tydelig:frem under alle konferansene 1 ,flaShing
ton, Moskva og Ohung-kIng, at byekterne er hovedfiondbn og at 4ets allierte er
ferdige ne_r TyAkland faller. Derfor ert også ostfronten hovedfrenten.

FORS:JETL-7a: Lidlo-,rtektet har- gitt gjenlyd i hele verdenspreSsenog alle ser
irem tl st-srre begtLver.heter av saMme stag. Ved Lefoten.tokbet noen dager sen

oppnoldt britiske sjostridskrefter seg 1. 2 dsgn utenfer kysten uten at
bl an&repet. :1elleM 25o og 3oo norske fulgte de norsk--brtiake tropper t:1
Er.blnd foruten de einIslinger og tyskeresom ble tatt med:
Den ameri_kanske krigspraduksjon skal ,fordobles i llop)et av de neste 12 måneder
og 3 .doti2es 1 da neLte LE),
berbe'rne -trengernh tyskerne ut av det "midtre og sydvestre sv Sertia!,

det ok'mperte Psankrike er det nå on meget snendt situasjon, som bl annet
avspeilet seg i at,:6entatot not okspedisjons:lefen i det fra-nske innenriksdep,

Danmark skalkon g Christ tr uet mod abd-kasjen hvis a-ntIjedeTé7om
ble-fremsatt .av utfinFliksmintster ScaveniUs, ble vedtatt:
Den britiske luftoffens1ven' har fortsatt med samme kraft egSå denre uken, troE
kampero alle de andre krigsområder. :Ilavneeyene i Tyskland, Beli, Nede-t'lex
og Frankrike og den fiesdtlige skissfart har vært angreoet.

SISTE NYTT 7/1 kL. 13: Russerne har gjert en ny lane.gang pa Krims vests1de
og har gjenerobret en ster og viktig by, Jevpatorije, sdni, ligger 651cm nerd fo2
Sevastopol , Nederladske sjøstrldskrefter har I løpet av kampene I det, fje-ne

hitt1I senket 2 japarske kryssere, 2 jagere, Ç transportsk1p, tar_kere
og 2 mctortereedebåter. Brffiske fly har rettet -geldsceme angrep mot tyskeri.c
og italienernå i Tripollsområlet, Gedhablacmrådet 7-"Cfayapasset. De sdelå
Ikke mIndge enn 44 fiendtlige fl- eå, bakken, foruten store vtrkninger blenht
troorer. panservogner, pje•og ammuninsjonslrgre sg i defestningsverker.
11119K AT. r.T.372: F3 Li.N FLIKI? Å SESDE nzHnTE VIDERE tileR PORETKTIG!!


