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STIF_LEH=T: I et fjerne csten ciea  1-4W1ng  for elvår. Imperie-
trep,oer h-1_--er sine stillinger 15-) km. ,ordost for Rango.= ved,Bilinelve,
e't sldr kref.t1y, tel.lbeke. Jopenerne på*år idag at de har okkupert byen Bi-
iln som ligger ved jernbanelinjen fra Jartaban til Rangorm.. Imillextid blir

eet melt at ki-r;esiske patruljer 24o 1 . lenger nordost her rykket inn over
,rensen og ie,I, 1 Tailand. Disse styrkne ,kaom fremdeles får forsterkninger,
bkel  ifclge  mel'inger fra Tshung King b,r, til  hefisikt  å rette et m^trIgrelp
eet den jcperre-basis ve4 Tsheng Mni, som igår bae kroftig engrepet av bri-
tiske bnmbefly, eskortert ev hurrycane ,lagere. Tsheng Mai er'den nest storste
'eyen i Sinm og -et, blir meielt et 4,..re, rne har salnlet hundrevis ev fallskjerm-
tropper oc2. bety--elge, .iff-- t,t.rker -på  dette atedet. I Nederlan4sk Ost-
i,ndie lvr ne,. .e,t.- 1„W,$ eriknnske ombetly rettet et 81g mot de elepanee

I,..orbY,',:::::1'. :;rr,gne:rhe miStet igår 2 tly, 2 ,transportskip gg flre inve-
e ')-1-(rt4er. På FiIipinene har jepSprne oket.virksomheten i lutten og,

:tilleriengrepene mot general Mc.ArtIrs stillizger. I Australin her -1-e
i_rate bogiber fallt i byen Port Darwinpå nordkysten. Angrepet ble kensen-
erert snm selve byen og det Vnr noen nefer • og en del skede.  

elleral Chien Kai,Shek hedde i'gåren lang samtale med Ghandi ng bEsek.,,e, „D
' Togoreuniversitetet i Dehli, samil,n me1 Nehru, le4eren fnr 4et in4.isk

r-s 'onelistperti; En  kinesiek MUsmon,h  sier at gencralens besok i, /nlie
et.4-.1 scmban4 med forsversproblemet SQ111 cr felles fnr både Indid ng Kine.

ne sendte tropper til fikk'de kinesiske snldaten-e ordre.om d
til siste mann. - >
engelsk-emerikenske organisasjnn som evervåker leveringen ev krigs-

:ersyninger til Russlend er blitt utvit•t. Amerikanske entreprehorfirmeer
3 velkjente febrikker for automobilr og forsyninger hnr slått scg ssmni_n
cr nå i arbeid. Amerikenske fly bIr allere1c adtt sammen 1 hevner i Jran

.= bl1r
1
floyet til frnnten av russiske flyvere. 5.coo dmerikenske mekenik -ee

r ',11erele i arbeide der. Det er blit flere dokker i persiskc hevner , og en
hel flyhavn sem står i ferbn'elsk.- med andre sentr,a v4,1 snart bJeied,pnet.

i IY.72—og TTn irn  nrs ae
med 'et britiske hovel.kver_t,er ng aen russiske delegasjon. Briterne ry4der
temter og stter epp byg,ninger. Et nmerikansk entreprenorfirma vil nverta
arbei4et og installere nye enlegg, bygge dokker, jernboner, veier; rorednin-
eer ag lektere. Andre amerikanske firmaer vil sette sammen.eg reparere smeri-
kanske fly, tnnks ng biler, mens russiske flyvere og mekanikere sanirbeider
for å levere krismeteriell til 4e britiske ng russiske ermeer i det nære
-sten -g i Russlend. Det er meldt offisip1t at tropper fr det britiske in-

tendantur nå tjenestegjor i Russland. En nvdeling ter seg av le britiske fer-
.yninger sem blir losset i Sovjets havner ng en annen ev'eling erbeider i noye
esmband med russis'ke tekniske eksperter og hjelper til med å reporere eg

aet tekniske utstyr.
RUWLAND: Frn russefronten Er det go a e nyheter fra alle avsnitt. Snvj ts

iste k nmmunikermel;"er  nm  vellykkede operss,Inner. Ende Ikvnene på le by_r
'g landsbyer sem er tett tilbake i den senere tid frem'eles blir

cr 1,et vel kjent et de russiske arme"er her vunnet viktige seire. St:r-
c t»ske bfestninger på Leningredfrenten, aeriblandt stillingenc

eritett tilbeke. Russerne har tett Sezino i Smolenskdistrl„"et,
befeste-'e på midtfronten, deriblandt Sal)/-We vestenfor  e.i-

nsk.  Timesjenk- har  ledsat f1ere trnpper.pd lwav-c7ya Kertsh, der russerne
_jen har'tett initiativet ng nd'engrip]er tyskb stillinger nori for Fc oo-

-

- Hitler utste4.te. 'en 15. jenuer en degserdre, hnn krev'e 3t
ho troppene i Ruslend må hnlle elle sine stillinger og befeste og beby

teder og ikke nppgi.ne en  steder selv nm de er omringet cv russerne eg
RuLserne her sorget fer 3t påbu'et, ikke er blitt gjennomfert.

LIBYA: Det h2r ikke vært nne nytt å melde nm situesjenen i Libyn silee
:nmerl trekk sine frsmskutte knlnnner tilbeke til stillinger hvorfro h_n

'-)esynte sitt siste fremstot, d.v.s. omlsg 25 kM. vestenfer Gazela. Mel--erene
fre Libys fremhever 'en stere rolle som luftvåpenet spiller ved å ske.ffe u-
-rden i Re'mels sembsnslinjer ng .forsyninger.

Den tyske admiral Lutsew innro=et i en tele i kringkestingen i går kv ld
-t  Tysklend  her måttet svekke sine ubåtflntiller i Atlenterhevet fr å berje
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_n mmeis forsyningslinjer over Middelhavet'til Libya. Da en britiskeviven begynte i Libya, sa han,—ble våre styrker bundet, til lands  det-
fr nnten  ng  til sjos ved slaget nm Atlantcren, og da det trakk opp til tnr-"envær over Lfrika, hadde Vi ikke nr5e valg. Det ble en by'l.ende nodven--1,ighetsende fdrsterknInger til Rommel.  ne  tyske sambanslinjer til 1,,frika ble
ustnse1ig.angrepet. Den tyske ndmiralen-frnmhevet at Storbritanias nver-
1egenhet til sjns ng i luften stanset forsyningene og stillingen vnr håpls.s.Vi hadde ikke nne valg, 'sa,han, samle våre u-båter i Midielhavet,

-"e dn-le og sdrede blandt.britiske styrker i'kamper til lands fra kri-en begynte til jnnuar i år yar 7Hr %',"fn1kSQM tilhørte reglmenter som crreist  p4  de britiske oyer, betteble .opplyst av len britiske krigsminist.r,kapteinMcdeson, i underhUse-C idag. minte han om at det er..Storbrl-
tania som må bære de.storste_ofre båle i's,ykr)fsen og i skipsfarten, rettng slett fordi.Storbri,tnnis er verdens storste'f14<eMag, verens stortesjofarende nasjnn.. Dette or en kjensgjerning, selv  dm  an,,r1an'Vr1a, ivt
brer 1.$e tunge byrder som Stn'rbritania. Det overvelen de flerall av. t:petav sjofolk  cr  britisko. Det snmmc gje~kyvåpenet, som til tross fdr
stråIenle innsats av dOmIniens og av flyvere; har hatt langt storreS/D enn noen nv de andre. Av de troppene som er stasjnnert i midtosten er
nosten halvparten fra Storbritania. Over fjerdeparten cr fra, dominiens.
India ,ixtgjor omlag tiendepnrten og resten er kolonitropper. — Vilere for-
talte krigsministeren nt de britiske styrker i Storbritania- er blitt full-stendig rcp,rgalnisert.

Amerika har hvert år foiret •eorg Washingtons fodselsdag som nasjonalfridsg, nicrr slik vil lot ikke bli i dr, 8jefen fnr en amerikanske krigs-pr-duksjdn erklærer nt hver, enestc fabrikk som ha'R,de regnet med fridng
neste måned må nppgi den, da Iandet ikke.her rå til noen fridag nå da  1-Ane-rika kjemper fn.r livet. I :denne .kamPen  for Prnd.uksjon har vi ikke rå til

slosc hverken midlenc eller tid.
Un'er truselen nv dc allicrtes stadig okende produksjnn har HitIer sendtlederen fnr den tyske arbeidbfront, dr. Lay, på cp tur rundt i Tyskland fornppflamme arbeiderne tl en starre innsats. Lay sa til arbeiderne at hanviuste de  ofte arbeidet 16 timer i dc%-net, men nt de Måtte beer-c dc sammc

bYrder snm de tyske soldater, Det cr en kjent sak at dc okkuperte lnndblir finkje=ct fflrnrbeidskraft, ng  d en tyske presse fnrutsler at crbeidernevil bli mobilisert for .å utfore krigSarbeid 1.,de okkupertc land. Foruten.mnngelen  p4  arbeldskrafthar Hitler  *czgåå  store vanskeligheter med transpnrten
antar at avlysnIngen av alle tyske. varemesser ng de nye innskrenkninger

reisetillatelscr står i forbinielse med trnnspnrtvanskeligheter ng m'angel
od arbeidskraft. Avlysn1ngen somr,b1.c bekjentgjort etter nt mange av utstil-lerne nllercde hadde sendt srie varer til Tyskland, hnr vnkt hnrme ion Sverlge som vnr blandt utstillerne, -

Hitler hnr nå gitt Burmnnn ennå stnrre.makt ng myndighet. Det var Bur.:nnsom overtok Rudolf Hess stilling som sjdf for nazpartiet. Burmann er betkjent fordi hnn nylig for1angte nt ail rcligionsundervisning for tyske bninskulle nrskaff.es.
For en Siden ble meldt at den svenske prntest som fremknm :12 Msperret prnfessor Seip. inne i morkeselle ha rldc fort til.nt straffen ble n, l-sa;bt fra ,4 uker til 10 dcge.. Nå blir det opplyst fra Oslo nt  de4c_r helt ›gjennoffi-usann, dg man tror d'et cr tyskerne selv sOm har tt his - 7torien 14t. pr‹,)fsor Seip haddc, sor:1" 1cn forste melc.  r.p4gsA. gikk ut på,

ukers morkcselle på vannog me'd van4g f4nge4k6st noen dnger innimellem.Fa, gekdsten på Grini har ikkc mer enn4:1.50o'kclorier, mens videnskapsmenn'- evder nt fnlk snø driver tungt arbeid minst trenger  3.00o  kalorier. Selpsstraff i morkeselle er nd ;,,vertatt av Seicrstedt-Bodtken, som,har vært finsk-cncralkonsul silen 1934 ng sn,m ble  2:1-..r,stert i fjor sommer som medlem  nV
--sjonaltentercts styre, - Om redaktor Henry T.Kristinnsen blir det.opplyetSt  han ikke dode på M-Illergnta  19, mOb i et tysk fengsel. Hnn dele len 16,
,Innuar, men i  Oslo .ble  det ikke  kjent for cn.  14  dngc senere. De tyske myn-
'igheter hev-ler ,st hnn -'ode av  tyfus. .Fra.Nev, York mcldes nt skilopere 12-nngc av åtatene pIanleg,ger en Norgeng forstkommende lordng; som ngså er
nins Haralds 5 års fndselsdng. -

I tilleggsprngrammet tnIte Schanke-Jonnsson nm forhollet mellom Tysklan',Worge, etter uislings ,"maktovertelson.
GUD BEVARE KONGLN OG FEDRELL',NDET.


