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Grunnet tekniske vanskeligheter laiime vi desverre ikke gi garsdagens
nyhetcr (29/1). Det eneste vi kan opplyse om er at det ex melclt fra
London at Svenske aviser komme terer en melding om at Quisling slcal
overta makten i Norga med Reischkommisasr i Berlin som radgiver.
Nyhoter iniorges kl. 7. 3o
Austf::onten.: Det meldes at russerne har oppnadd to nye seire. Den 18
januar pabegyndte Marshall Tmosjenkos armeer. sin storoffensiv, og i-
gar ble den viktige by, Lozowaya, som liggor ?oo km. litt vectsyd for
Clarkow gjenerobret.En regner med et tysk tap pa ca.25.ooo mann, og
desuten en masse fanger. Foruten a ha erobret nevnte by, hav russer-
ne tatt ydderligere 3 viktige byer vest for Kaluga, Ufbyttet av krigs-
materiell er fantastiske: 98o kanoner, 4o store tanks, 6ooo biler m.m.
1 tysk regiment er tiljntetgjordt, 1 tatt til fangeog fire pa. vill
flukt, stadig forfulgt av russerne. Timosjenkos armeer hex c •
lodes gjordt en strcilende insats etter ti dagers kamper. Disse seire
ha:, utvidet betydelig den russiske angresplinje. Tyske reseivei kastes
inn i Icaupene, men klarer iklce lenger a stanse den russiske fremriarsj.
Tyskerne inrrtmmer nu at russerne utfolder stor virksomhet i linske-
bultta. Pa midtfronten kastes tyskerne tilbalce i sydlig retning mot
3molen.sk. 45 batev pa tilsammen 2ooooo tonn er senlxet av russerne og
de allierte i Nordishavet siden krigsutbruddet.

0sten.: Voldsomme kaniper er nu ufader utvikling 5o km., nord for Sin-
gapore. Kraftige impcriestyrker star her klar for a. ta imot angrepet.
Japauske sj0stridskrefter com fors0kte seg pa landgang pa. Malayas 0st-
kyst ble drevct pa. flukt. Under denne alcsjon ble en destr.oyer senhet
og en sterkt sl;:add. 1 Britsik torpedojager gikk tapt.
7 dagers slaget i Maccasastredet er nu avsluttet og de japanske tap
her ma kalles et stort millitaert nederlag. 4oooo soldater mistet ja-
panorne. liesterne av den store japanske konvoi er landsatt pa. Borneo,
stadig forfulgt av tunge amerikanske fly, som angriper restfl&iten ved
Balipapa.

Libya.: De tyske styrker star nu ved Regina, ca. 25 km. 0st for Beng-
hazi. J31ir Benghazi pany erobret av tyskerne er det 4de gang denne by
skifter eier under krigen. Denne gang vil det imidlertid ildce bli noe
igjen av byen. Tyskerne star her Cvenfor sterke britiske styrcker og
et stort slag kan ventes. Britiske bombefly er i stadig ahtivitet saer-
lig syd for Benghazi, hvor ca. 5o lastebiler ble 0delagtj samt bombing
av tysk-italienske tropper der. Plyplassen Komizo pa Sisilia kraftig
bombet. 2 britiske fly savnes.

President Roosevelt fyller 6o ar idag.

Den amerikanske flateminister Knox, hevder at nar navsrende plan er
gjennomf0rt, vil Amerika vaere ovenpa. Det ble vedtatt a. bygge I5oo
hjelp£sl;.ip. 15 nye tanks bataljoner og 5 flydivisjoner opprettet.
I det engelske parlament klarla Churchill rettningslinjene for den vi-
dere krigsf0rsel. Han fikk tilldsvotum, 464 mot l stemmo.
I tille^sprogrammet leste Rytter ett vers av Nordahl Grieg til asre for
Kaptein Martin Idnge som fait i Mal0y.

Gud signe Kongen og Pedrelandet,
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