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513453 ,

OSTPRONTEN: Russerne utvider sine brohoder v, for Dnjepr. Deti
raser volonniene kamper ved Ohereasei hvor det kjem-
pes i forstrderne. nord for Dnjepropetrovsk og
Xiev-fremsprihget har russerne erebret flere tet-
bebodde sieder. I Sjitonir-avsnittet har rus.-
slå-!ttilbake 9 angrep nå rad og stillingen holdps.
12oo tysmere fnidt.
1 divisjon rumenere er overført fra Krin ovet_0? •
sa til bedring av hjemmeforsvaretp:

ITAIIA : ..8.arme aar hatt framgang og erobret byen Arkm
,

• km vest for Sangrn-elVen. 5.afle melder oM patr
jevirksomhot. -

IIBANON Porhandlinvene har nå Vart i 10 ringnuten ender-
lig resultat. avis man iklcenkomm-r til enighet.

• må Storbritanain gripe inn av henayn til sineemi-
litære interesser..

VESTPRONEN Eet er rettet-flyangrep  mot.m41  i Nord Prankrfkt..,
• og en:bovbpnet tråler er eenket på Kanalkysten.  .--

•
Industrisentret.Leverkusen i Rhinland er boMbet

• 1000 tonn bomber ble kastet. Store branner pg e;
pleajoner ble observert. 5 brit. fly savnea.
a lnler er nå 1 Polen for å innsette nye folk i
administras t onen på grunn av sabotaaje og angrer.
mot transportmidlene.
I Arhus  eg ,Odense er det portforbM&pg.'as sabo-
taejaLeandlinger.

VAR kRE OG drADNIZ`P. HAR HVITE SBIL  OSS DRAGT  
Dette uttrykk blir  ver .nå er forbiganget begrep. Næringsdepar-
t::mentets metellkontor har disse dagef sutt aving, oå det tysk .
krav om bly, og vår 1-ystflåte, som var innbegrepet av oven-
stående sitat, må nå holde fer. Den aiste ordreSår ut pe'le-
vering.av alZe blykjøler - aller helnt  På  Utstikker innen

en fastnatt frist.
Dinar'E.'Pettersen. en i seilekretser mgt,t klent mann, tid-
ligerL populært kalt "Kina-P ettersen", adr. Univetsitetegt;2o,
har stillet seg til rådighet for dette skidne erbeid. Det far-
ligste :ved derne mannen er hans kjernskan til alle forhold innen
vår seilflåte, )15,k at han kan angi temmelig nøyaktig vokter

dimerhjoner,  og. likeså hvor de fore;eillge fartøyer belit
seg. -,Tilaavnet'dKina-Petteruenn blir i framtia et ekjeIser,
nvis han leVer! !

På grunnav.vanskelige økonomiske forholdvil vi henstille_t_e
dem som 'eand ikke har ydet noe å gi oss den stotte.vi trenZoi":,
til nortsntt drift. Husk at enhver ydelse - stor eller 1iten
er det ,om ekai til for at Do fortsatt kan lese_nyhetene reen-.
lundJ,regelmessig. -
Ulb,e2FNE FRA LoNpor den 22.nevember 1943:
GSWROATE1: Fra Wiskma melde3 det 31,4 ny frame-ang for.reaseri]n
i det fiye ftamstatet mot Krivoi-Rog cer for Kremowt-Sjug og .
sydvese_for Dnjepropetrovsk. 30CD tvskerne er Irent dette r-
snittnog russerne har ry•et fram ner enn 30 km nå, en over 45
km br, frent. Bruhodet C ersassi stadig utvidet.  Let  ty'
ke f hvarpt her er blitt krstet il1eake til trossfor hardele

•gang. 'iernbaner mellom Xrements:n)ue og unch1.1-13-t^nka er-e,  n v -
skanet  av de ruesiske tropper ea. 7n km 23% for SnaMenka.



2

Vod Kieflramspringat har riassiske styrker Mastet tilbake hef-
tige tynke angrep av tanke og anfanteri. tanks og 60 kanon-
er cr blitt seelagt av rurserne. Tyskerne har gjort fersøk
frametue Vii3t -ron nernml og  pa  å beferte sine s2illingur

dette nvamatt. men er bl-ett drevet tilbake med store.tap  ogSå
her, I dette emråde har russerne ernbret 20 steder. Om tlyskeirr
enkelte steder har nett lokol fråmgang, har de ikke opnnadd noe
tarrengvinninger av betvdning, og du har ikke msktet å stanse
eller icaete tilbake  ae  russiske franstet vestever.
Storbritannia og auseland har nå utnevnt sinr representanter i
dan eurounske rådgivende komite som man  p4  konferansen i Mosles.
beeltnttet å opprette i Londen. Som Otorbritannias reprusentant
moter ambaseadør William Strang - som gis den beste omtale på
engelsk leld. Ruslands reprceentant er den russiske embassadør
i Mesk-a, Gurejeev.
LILANO - I går ettermiddnn ble det opplyst at man nnrmet seg
en løe ng av kenflikten i libanon, idet presidenten var løslat .
og gje rnnsatt i sitt embeden og de arresterte megjeringsmedler-
mer var løslatt, mons sjefen for den franske delegasjon i Bey-
ruth er taltrnbake. I Londen uttaler man sin tilfredshet med
dettej som betegner det forste nkritt i retning av å.opprette
normnle politiske forhold i Libanon. Pra Kairo maldea det Imid-
lertid at det n-nå er grunn til engstelse, for situasjonen er
fremdeles negnt Da dut libanoriske flagg bla heist på
regjeringsbygningen i Seyruth var det store meneseskenasser på
bena utenfor i gatene, og steMningen Lr ennå svært urolig.

Amerik nnernm melder at-de i går har gått i land med store  styr-
ker .på Oilbertøyaae Meking og Tarann i det Midtre Stil'ehavn
sydlige del, 1000 sjømli vest fer SaloMonøyene.
ITAIIA: 8. arme mdlder om frangang på midtavsnittet av front-
en. 2 byer ved Samgroelven er (fl-obret, og S.arma står aindre
enn. 10 km fra det viktige veiknutepunkt på hovedveien nellom
lppenmino og Oastell di Sangro. Fra Florenz meldes det at
er erklært unntagelsestllstand i byen og likeså i provi.nsen Or-
mo, hvor det har rast farbitrede kanner mellem tyskerne  eg
lienske friskareri alt slngs sabotasjearbeid og illegn1 virk-
semhat flororer tross are tyske arstrengelser for å stanse
den, og en rekke iklegale aviser som maner det italienske folk
til Imerdnakk-t  notsta'sd, utkummer fremdeles i disse distrikter.
I Milano og Torino demonetreres det mot tyekerne;
Allierte bombefly fra Midtusten har rettet et nytt dngangrep
met  tiernklion flyplass nå Xreta, dessuten har det vært rettet
kraftige bombeangnrop mot transportn41 i Italia og Albania. Mn
britisk destreyer i Adriaterhavet hnr senket at fiendtlig skip
en kon  'v,  sanspelsgvis nerrnet et nnret og 2kadet et tredje.
Pra meldes de•frikehmren har hatt flere vellyk-
kede terninger med. fienden. Do har inntatt  en  by i Vest-Bosnie.
I Midt-nosnia er 2 lekomotiver og 25 godsvogner med rigamater-
iell ødelagt. 2n storre kontingenr kanadiske soldator er nå
ankommet til Itnlia og satt inn i kempene her nede.
I Ankara har-det de siste dager vært holdt en konferanse  av
de lands militæra representanter som er berørt av utv'klingen
på Balkan. Det er ikka tvel om at dan tysre ledelse ser med engs.-
else på utviklingen, og monferansens nål vat å treffe forholds-
regler for å møte de allierte fraeistet. Straks etter kenferans-
en forlot den tyske representant Anksfa og dro til Berlin. .
I følge de siste oppgavor er holvoytnpno i Atlonterhrvet i det
siste halvår mindre enn I pt, 2G0
I aledning treårsdagen fer idrettsferekets front i Norge ble det
lordag holdt un større feat i rendon. hvor dagens talc ble
holdt av Xionprias Olav som i varmo ord sendte dan norske
idrettsungdommen sin tnkk og hyldest.

Alt for 14 orge!


