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RUSSLAND: Ved å bryte gjennom Hitlers vinterlinje over cr, brJ fl nt,
h-r russerne gjort sin storstc framrykning siden begynnelsen -v offen:;lven,
:?,usser ane er rykket fram mellom Wald:.lihøydene nordvest for MnsL.v.a, -
lagt 13o km, på cn loo km. bred front. På m-inge steder h r dt avbrutt

snm forbinder dc tyske styrkLr i Rshew med baser lekenfor, Dt Er
1c-) 1m. vest for dette viktige jcrnbncknutepunkt, som Hitler g- ordre om
ekulle holdes for enhver pris. Russerne cr satt over Lowtelven nr tru,1
dc tyske stillinger. 'V'idere har de tatt igjen Toropetz o g 6  andre byl
ocfriet 2.coo landsbyer. Det er drept 17.000 tyskere, De har vunntt n-
troll over en stor strekning av Mnskva-Riga jernbanen og trusr let
lt.rnbaneknutepunkt Welikle Luki, Siden be,:ynnelsen av framryknin=--tn i
nindistriktet cr russerne rykket framover omkring 35o km, Den nyc fra., -
ningen trucr dcn nordre fløy av de tyske armecr som f011er tilbakc fr -
zaisk. Det bringer russerne lenger vcst enn Smolensk, men ct gclt sty-h
nordenfor dcrine by, Den trper også den sydlige fly rundt Lcningrad. -ut-
scrric har vært i stand til å foreta denne frdmrykning i cn temp,ratur
22 kuldegrader gjennom Waldaihøydene og de frosne myrene runit Kellm. 2 '
syd cr det freddeles store russiske angrep i Donnetsbr.ssenget. I nord
russerne scriket 3 tyske transportskip på tilsammen 13.000 ton i Barentsh,yet,
Russland har 9 mil. rm=iln under våpen oz; dessuten står så godt som uinrekren-
kede reserver til rådighet.

STILLEHAVET: Fra dct fjerne østen foreligger det me1din,="sr om tiltagen-
dt luftektivitot'over hlle.Iinjen, med sterk stigning i japanske luft-tap,
særlig ved luftslaget 1 nærhetcn dv  Rangoon, hovcdstaden i Burma. Japaner-
ne angrep med  o trent 70 fly, De ble mott av britiske og olliurt jagerfly
og'21 jsk. fly ble skutt ned. Dettt tr det alvårligste sbos som hittil
er tildelt dct japanske,flyvpcn. D(z aTlicrtc tapte 2 fly, Etter et vellyk-

•ket angrep mot en japansk konvoy igår, har hollandske bombefly foretatt nyc
•,1-11disc angrep på japanske skip utenfor Berneo. Dc c-epnådde cn fulltreffer
på en stor japansk pasasjerbåt. Det ble også oppnådd treff på et troppc-
tr:nspoftskit og en japansk destroyer. Kinas nye-boMbefly-styrktr, stuttet
av amerikenske jagerfly har kastet 2o ton med bomber på den jap--nsk nkkuper-
te flyplass vcd Hanoy',1 fransk Indokina. 55 bombc og jåger-f1y
tektet. Ikke et av dem gikk tpt. Ovcr Siw,apore moter Hurr_-
cane j:gerfly. Samtidig har bombefly fra det britiske flyw 2lpen -n::repet
japanske tro.nper og transporter i det nordlige Johorc, uten tr-p, Det blir
f,stslAtt at de britiskL:styrkcr 1 Malaya fortsetter sitt tl3b,keto g  ver,
I Burma drar de'britiske styrker seg tilbake ost for Moulmein,
nene fortsetter Mc 4rthurs styrker å gjøre motstand mot jopenernes pl
Den amcrikanske målsmann  i 1Nshington har opplyst at ialt 122 jap. nek
er blitt skutt ncd. over Filipincne.

LIBYA: Britiske fly'voldte stor sk'_„de uner angrcp tr lav høyJ.c
grupper av fientligc transportkolonne r  i og i nærhcten av

Dc 21 amerikmske republikker vedtok enstemmig på Rio-ker,ftr,nsen i- å- -
kveld en crklæring som anbefaler ca avbrytelse av den liplometlekL favbi -
delse mellom alle amerikanske stater o c; aksemktenc.

vVv
Slutten :v justismnister Terje Welds redegjørelsc i till:ggspr ;r.2.5 1:

Med onrc ord, den 22. ,1,anuar er det ved kongclig anorJtnng cr1 --t
ct ti1lAgg til straffelovens bester.2,_1ser om dødstraff. Da del,sstrhffen
ble 2,vskaffet,,ved straffeloven av 19n2, ane.) vi det scm st froesdr tt i
humanistisk rtttning. Stre_e,-ffclov,n rcgnet 4midlertid med lEt norske -amf'un-

slik som lct den gne r v r n- een,r:; hr,r utviklet in p' lcvna c- rct-
tens grunn. Jdag, under dili tyske okkupasjon, er det forbryter gan:stc
re som har mkten i Norgc, Nr,ziztenc har in tn resptkt fer.  H1-1pers-nli'-4-,-
frih, t. - Vi h-r bevis:r for at g,stapn i 12  fe  mishdndler fana r ar t  «1-1:
_nvender tortur. Mot diase kr'l-,sforbryterc sjm cr blottet fol  -11
ht og æresfolelse, er ingen str_,-ff streng nck. Dct vil-L v-hre en manc1
ved vår lov dcrsom let ikke skulL vre edaeng til å nvund daJeatreff ver-
f-)r dem, også i de tilfeller hvor forurytel,,<n ikke .v l_n 1-1-.11itærc
._r.:.ffelov, eller av bestemmels= i r'tn bon;elic streffelcvs, k,pittel 8 c-

forredcrikapitlene, hvor det fra før cr ulgang til å døds:tr--
fJn k ongeliganordning lyer slik: For forbrytelscr, feret tt I I n
Nflrge cr i krig, kan ødestreff idwrimes når det for h-ndlir-.n
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strafffel
21, an[c.i.Hc
.forbryLeJser

Nr, '13c-

-2
1 e bor erld. •eI,ter noen bestemmolser i den a m nne g

19 angående forbrytelser mot sedeligheten, kapittil
:r:.brytelscr mot den personlige frihet os kapittel 22 angåenie

leseme eller helbred,
•
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Dct første kommunik fra gencral Wawel i egenskap.av
alliert co ,=anderende, melder om de t9p den japanske låte har litt

på sin ot cnoe Mangka'ssarstredet, og sicr at det cr de stnrste tp ficn-
den •lidt i noen cnkelt operasj f-n, siden krigen begynte. En av-
delins a:melik_nske destrnyerc s,iltc for full fart gjennom stredet ved Rang-
,kssa2 o- glkk så til angrep på en stor japL,nsk konvoy som var bcskyttet av
desty'nycro, Do am.erlksnske krigsskip sprengte i luften et stort jg3ansk
skip og sekcJ, o alinet og ct tredje fikk sterk slagside. Andre fartøyer i

konvoyyl bfe 'setydelig skadct, Den amcrikanske flåteavdcling sl-pp
mcgct lett f ad ct, Foruten liten skade på skip, ble 1=e 4 av mannskapet

såre, Fr. 2-t&via blir det meldt at japanerne har landsatt flere tropper

i den s .\riøst;i-e, del GV Celebes9 og 01jehavna på østkysten av Borneo. De
hollandske syrker har allerede ødelagt oljekildene og forsv3rer seg nå

nakket; moL de 2_panske overfallsmcnn, - Japanernes flyvirksomhet over Sin-
gapflre er -\,t .3tt,  Stillinsen er fremdcles alvårlig ved Singapore, men d, t•
opplyses at LJty eilge styrker cv sustralske og'indiske sold-,ter som
nå hc./ vant agskret, isjen har sluttet ses til sine avdelinger.

-bombefly 1.1r rfeLtet k-2aftige angrep mot nanekok. Over Rangnon utkjempet

amrikrslec  - J 'I flyvere ct alvålig slag mot japanske bombefly,
odelo 15 j Draka fly, med tap av barc et fly for dem selv. Det mcl-e- ra

Melbourn JI oretreiske fly har oppnådd fulltreffere på japanske krigsskin
ved Rab. pi ke Britain, Hanoy cr også'angrepet, uten egne tap. På
pincnc koter Pc Arthurs troppor fremdeles stand i sine stillinger på Batan-

h-lvcva på Luox,, men de har måttet oppgi noen av sine stillinger pa v.—±kys-
ten, eLte G i tapper motstand mot stor overfilakt,

. RUSST,,N1J. 12L,siste meldinger om kampene i Russland går ut på at den -us-
siske kile som er drevet gjennom dc tyske linjer nord for Moskva cr blitt
bredere, :-Wsserne cr nå mindre enn loo km, fra jernbaneknutepunktet Welikie

Luki- - I meldinger fra Stockholm heter det at Hitler.har. forlatt sItt ho-
vedkva.(;;e:. _ S-olensk og flyttet til ttinsk , 32o km, lenger vest, Russernes
framstot C2 allecdc nå nådd atskillig vestenfor Smolensklinjen. Tyskerne
hLr tp jerc:,L,linjen fra Rshew cil ielilie Luki. Rshew snm nå er midt-

punktet fnr ornidnomme kamper er omringen fra tre kanter. I Donnetsbasenget
rykker Timosjelkos tropper fremdeles fram mot tyskerne ved Orel, Kursk og
Chrkow Lt motangrep, støttet av tanks, ble brutt av russisk artille-
ri o. russis_:c fly. Berlinkringkasteren som nå innrømmer at russ£rne gjor
kraftig.e a'lgrop i Donnetsbasenget, innrømmet også i går kveld for første
gang at N ]OLC vt-r fallt, Det llo kmo langc framstøt langs 16o km, av
rordfr,,rte,. ledet av marskalk Vornsjilow personlig, Storbritania
vil fnrsyno R,soland med elektrisk utstyr og maskindeler for dc nye russs-
ke fabrikkor (•)1, for Uralfjellene, Dc,tte er et resultat av forhandlinscr
som dc sis,. ukcr cr ført mellom den briti.ske forsyningsminister og repr_-
sentantcr fJ1 russis1c industrisrener, Britiske fabrikker setter alt inn på
å utfcre dc ru•ssisk.c bestillinger og å øke sin produksjonsevne.

Yumirunieet fra Kairo idag melder at stillingen er uklar i et
stort omrila nnrdust for Agedabia, hvor det nå blir k.jempet. Kairipsencn
dcHker ct tn_.--)gelformet område mellom Lgedabia, Anthclat og aavounc. T.t-
tc cmrå,-.e stre,kr scg vinkelformig omtrent 45 km, nordøst for Agedabi':-.

På orkenruten mellom Agedabia og Antheat har allierte fly angr.epet m,'
stor virkning ficmtlige transportvog= og tLnks.

vVv  1,-
LOY. ft; 1-“Te(' blir det av radioapparatene vårc?
Fra R'cknoko:lomisjefen, :raerialkontoret, er det sendt folgende br,v t'l

Oslo o- Nccr Pitlkammer, Kriminalavdelingen,
I anied_ ILOT Dcres skrivelsc av 14/1-1942 bekreftes herved å ha motta„

1 radloappLI-H, mErk No. 13ol, tilhørendc Arthur Gierch, Collet'sgate 5 -
Heil og SE3-1, ehn Thronsen, ,„- vVv

GUD BEVARE KONGEN OG FEDRELANDET.


