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RUSSLAND: På midtro dol av ødt•fr,Pn-ten har rusaerne-erobret:t11-
bake Bcrowsk, som ligger  4o  km, øst for Moz-aisk- og  95  km. vest  for
Moskva. Dette er det nærmeste punkt tyskerne var fra Moskva, den gang
de ennå rykket framover. Russerne foretar en knipetanggbevegelse
med utganger fra Kalinin og Kaluga og har allercde gjort godm fram-
steg. Erobringen av Borowsk gjør det ennå vanskeligere for tyskerne
og det er kommet meldinger om at det allere r e pågår ville kamper i
utkanten av Mozaisk, hvor tyskerne lir svære tap. På.midt-avsnittet
er nå  loo.000  tyskere på tilbaketog. På Leningradfronten prosser
russerne kraftig på, og det pågår voldsomme kamper i snostormer og
kraftig kulds. På Krim drives tyskerne bort fra Kertsh-halvøya.
Den russiske svartehavs-flåte fortsetter sitt voldsomme bombarde-
ment av fienden.

Det meldes om uenighet mellow tyske og finske, og 21 tyske solda-
ter er drept i Finnland 1 den senere tid.

Pet er en usedvanlig streng vinter rundt om i Europa. Fra Istan-
bul meldes at de der har den strengeste kulde på 25 år, ng i Italia
er ArnO frosset vsd Firanze. I Russland herjer den strenge kulde de
flyktende tyskere, kledt i pjalter fra Goebbels kIute-innsamling.
Fra den 28/12 til  3/1  på Kalinin-fronten erobvt russerne  34o  kanoner,
19 tanks, 8 fly, 274 maskingeværer, 929 lastebilr,  636  motorsykler,
22 rndiostasjoner, over  36.000  landminer og en mengde ammunisjon.

LIBYA: Den 8. britiske arme er nå gått til angrep på de sterke
.tyske stillinger ved Halfala-passet, som er det uiste sted tyskerne
ennå holaer i øst-Syrenaikai- Det er ytterligere teltopp 5oo fanger
iSardia. Det meldes nå om inntagelsen av byen at den tyske general
Schmi« kom kjørende 1 bil med hvitt flagg. Han meddelte den bri-
tiske øverctbefalende, general De Vileug, at han overga Bard1a og
garnisonen betingeloealøst. 'To,høytstående italienske offiserer sam
var  med.—^SdfiMidi-, ferbékte å blanifb3 saMt-alen, men ble: bVe skub-
bet tilside av Schmidt, og fikk ingen ting si. Om grunnen til at han
oppga byen sa Sehmidt at han ikke hadde håp om videre motstand med
så mange it;alienero under seg. Forøvrig meldes også om uenighet mel-
lom tysker;e: og italienere i Russland, og en italiensk kaptetn, Re-
naldo, som nylig er tatt til gange, forteller at misnøyen brer seg
blandt italienerne, og at disse har hatt svære tap i det siste.

Churchill cg Roesevelt hadde igår et nytt møte og det ventes at
Rcosevelt idag vil sende kcngressen et særlig vktig budskap. Fra
Amerika meldes om økende tempo i all industri cg amerikanerne gil
hverken spare arbeidnkraft eller penger før seiren er vunnet, Den
nAværende produksjon skal dobles i løpet av 12 måneder og tre-doblos
innen 18 måneder.

STILLEHAVEI: Samarbeide i dat fjerne østen begynner nå å vise
seg. Amerikanske krigsskip skal benytte australske baser blir det
bpplyst idag. Dette er et ledd i 'den felles plan om samarbeide mel-
gom Amerika og England, Hollandsk Pst-India, Kina og Australia. Tid-
ligere er meldt at kinesiske tropper er kommet til Burma og at: amori-
kanske troppe, benkytter Burma-veien.

Japanerne har foretatt ny landsetting på vest-kynten av Maihya,
og derine landsetting skal sannsynligvis være en trussel mot de alli-
ertes venstre flanke på Perak-fronten. Japanerne har bombet fest-
ningen Korpgidor ved Manilla-bukten. Fra Kina meldes at japanerne
alleredehar miste 52.000 mann i s'laget cm Shangsa, ng at de nå trek-
ker seg tilbake.

Ekspedisjonssjef Parangeau i det franske innenriksdepartement,
som er kjent for nitt samarbeida med nazistene, er funnet dødpå
jernbanelinjen mellog Paris og Trcis, Denne melding er fra tyskerne,
men da franskmennene først hadde sendt ut en$ melding om at både eks-
pedisjonssjefen og minister Puge-au (?) var funnet død, virker det
hele mysti'sk.
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daray ter-koasr fra Ktrkenes er dømt tik_dsiden og henret-tet av tyskerne,
Anking r lød  rå s Ihionasj e f -Russkand. En arrnen nbrdmann ttkk10 ård
takthore .

rso asiortkanske utenriksdepartement har innbudt alle frie folk til
å slatirs seg til-'-2-6-makts pakten.

SVFNEK PADLO, Det meløs at Thailand er kraftig bombet at engelske
os- innsoikailoke fly, stasjonert i Burma. På Filipinene er kraftige
aparke oneren • nordve s t for Flanilla slått bilbake av amerikaherne.

Detto lshanernes største motgang siden felttoget begynte. Kine-
serns ha s  erobret flere ståder 4o km. nordveåt for Shiangsa. Amerika-
herre kss bevilget 5 mil. dollars til ombygging av•bilindustrie bn for
krlj dryhaing, Deapel og Gastel Vitrano på vest-siden av Siedllen er
krahalg knishot, Salamis utenfor Athen er også angrepet av engelske fly .
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puc  ,hs = ospinister Dden talte igår kveld i radio om sitt, bewek

op• fremhavet til å begynne med at det ikke var diplomatiske
frasor brukte, men den rene sannket. Han fortalte bl.a. at,det
nershat ftil enighet mellom ham og Stalin om alle krigsåtgjerder og
Sut de  kaade  diskutert fredsbetingelsene og hva som måtte gørea for
at ikke 7yskid.nd skulle få anledning til å begynne krig igjen. Noen
endeflk avgjerelse ble selvsagt ikke tatt, då man jo måtte konferere
med euhriar  frs og de allierte reg,jeringer først. Han hadde også reist
fra Mc ihes tid Kun straks etter at denne by vår erobret tilbake.
Hnn Frd unk ny tegn etter krigen, sålledes var greftene fulle av krigs-
mstonl o  stivfrosne tyske lik. På veien møtte han en tranapott
meer t.cske fanger, og han fortalte at de var elendig kledt. Kappen
var tyrpore og dairligøre enn den .de engelske soldater bruker i Eng-
]and noøde også dårlige Dder. Støvlene var et kopi av de rus-
3iske. i:eLL  a-vdarligere mdLerialer og ikke sd varme. De hadde en  tynn

og lkke våtter og led fælt av kulden. De forsøkte
stik'ne hendere :itin J kappe-ermerte. Hele skikkelsen bar preg av "er-
satt' on dc minnet lite om en seier-rik hærs seldater. "Hitler har
an s ket (..-segelseskrig, og det har Eran nå fått" sa Eden. De russiske
old htor ganstnirg var ene stående og dere S moral fortreffelig. Eåan

sa et •hot-lase overfall på Hussland var direkt vannvidd, da'han på den
haLe gvei sot russerne sammen, og har gjort de til en hellig plikt -
for avor ofeste russer å drive tyskerne ut. Eden sa at  når  man ser
ce  aåstande russerne går fram på kartet, bør man na et kart over Eng-
land i saMis målestokk ved siden av seg. Man vil da forstå hvilke av-
standen  dek  dr-eier seg orn, På en jernbanereise hadde han vært ute
53 kudiegrader, og han mente det var en prestasjon å holde maskiner
I gang i slik kulde. Å holde llv i et menneskeng legeme i slik kul-
do  or es,å„ en bedrift som man må kjenne til for å greie eg uånsett
kvilko legne Hitler kommer med, var tyskerne IKKE forberedt på vin-
berky Lg i  iat gulando Eden sa også at den russiske vinter ikke pålangt
nand  her  naa  høydepunktet.
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Do som ennå ikke har fått julenUmmeret må snaret gi beskjed ad

ranier vel, dur  vt  bare har et par hundre eksemplarer igjen.
Atii if:u  fortsetter iår som ifjor å. komme hver dag og våre lesere

må sorgo  rer å spre nyhetene mest mUlig blandt norske og hjelpe
til å r,vtive alle faiske rykfer. Det er således ikke 5andt at det
har vært Ratedkameer i Bergen etter engelsk "langang der, og det er
hollor  ikao  stndi at det er gått ilnd 7 divisjondr i Petsamo. Heller
•ikko er 2e,oec tyskere rømt inn i Sverige - det or i det hele tatt
løgn ca f:abannet 'digt ålle store sensasjonolle hendelser som ikke blir
emtelt i sCw nvls. Han fdr nøye seg med de nakne fakta foreløpig - '
dat  kumner nek anart sensasjoner.
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