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RUSSLAND: Stalin har utnevnt 6 nye generaler. Moskvekringkesteren
iieldte idez r t disse nye utnevnelser kommer på et tidopunkt da nye store
-rmeer blir dennet østenfor den nåværende kampaone. Mens Stalin utnevner
ove generaler her Berlin det fremdels travelt med å bortforklere at så men-

ev Hitlers marskalker enten er avgått ved døden eller blitt syke eller
cli blitt avskjediget fra de viktigote postene på astfronten. Midnettskomeu.
nikeet fra Yoskva meddelte at kampene fortsetter og det er ny russ1sk fra:2-
7eng, Kommunikeet tilføyet at russerne har gjenerobret Vereya, ca, 24 km,
sonnenfor den tyske nøkkelstilling Mozaisk og Kandrovo like ved den vikti:e
jernbanen mellom Kaluga og Viazma. Den russiske vinter er begynt for .e.lvår
Det blir meldt om at det enkelte .steder er  32  kuldegrader Celolus.

STITJ;rHAVET: Det ble kunngjort 1daz at amerikanske bombefly har senbct
Ln jepanek krysser og oppnådd fulltreffer på et tankskip omkring loo sje
utenfor Jolo nå sydlige Fillpinene. Tankskipet ble sett i brenn.  3  fice-
ligc fly ble Skutt ned under de nye japanske angrep mot Mc. Arthurs etyrL r
nå-Filipinene, - Japanernes angrep på Maleya har nå bragt dem lenger lnn
-Johore, loo km. fra Singepore, men Tokios påstand omat dc japanske styrkr
sr nå/ai fram til et punkt på vestkystGn av Johore, 4o km, fra Singapore,

er lkke blitt bekreftet, Ved okkupasjonen av Tawoy på den smale landtneen
i Sydburme, er jepanerne kommet fra til Det Indiske Hav like ved. den Ben-
galske' bugt. Man antar at et storre luftangrep på Sarabuao, den australekc
basis på Bismerkoyene ved Ny-Guinea, ble foretatt at fly fra et japansk
hengerskip, Den australske luftminister opplyste idag at den ene boLge av
japanske bombc og kamptly etter den annen angrep anleggene på flyplassen,
og skadet militære mål.

LIBYA: Britlske narinefly-har torpedert en av aksens store-tankbåter
i den mldtre del ev Middelhavet.. Tankbåten var eskortert av to destroyere,
03 en av dcm fikk en fulltreffer og stoppet. BrItiske bembefly-har gjenopp-
tatt sinc luftangrep på aksens motortransporter på kystvelen rundt Syrte-
^bukta, Viktige militære er også blitt angrepet på ny.
Degens kommunikrfra Kairo Melder at britiske mobile kolonner fortsetter
eine operasjoner ostenfor El Agheila. Aksens.fly fortsetter sine luftan-
7,rep mot Melta. I de siste 18 måneder har det gjennomsnittlig vært 2 luft-
ngrep på Malte pr. dag, og I de slste 6 uker har angrepene vært ennå hyppi-

og det har vært gjennomsnittlig 6 angrep 5. dagnet.
Keitel har reist til Ungarn i et spesielt ærend• Hva tyskerne onsker
Ungern, er en mer realistisk forståelse av hva en drabants forpliktelsor

kal være. Eort sagt, de ønsker ungarske soldater. Utskrivningen av mann-
:kaper 1 Tyskland har nådd sitt bristcpunkt. For å fylle hullene må  den
tyske generalstab innkalle yngre årgenger, fortsette å holdede eldre år-

riger under fanene og sende til fronten folk som enten er beskjeftiget i
arbeide på annet område ellsr som hadde sluppet militærtjeneste.

iette er grunnen til at Kcitel cr reist til Budapest. Men legenden om ty:-
uovervinnelighet gjor mindre Inntrykk på Ungarn nå. Oljeprodut-

sjonen 1 Romania cr gått tilbake, en annen grunn til at akeen nærer engst
ne, for Budapest, da Hitler for eller senere vil bli tvungct til et framst t
at oljefeltenc 1 Baku og Iren, Etter den forste beregning skulle han nå

',?tt tak i denne oljen. Etter hans nye beregning må han kjempe for den til
våren, Men selv de nye ungarske armeer, hvis de overhode kan skaffes, cr

ikke mannsterke nok. net blir meldt idaz at Berlin fornyer trykket på
Hitler ansker at japenerne skal angrIpe Russland i øst, Han håper

da å ha bedre sjense 1 vGst når våren kommer. Tyskland tronger.Spanies
hjelp såvel som Ungarns og Japans og her derfor prøvet å 1nnvikle Spenia
og Stsrbrettanire i krangel om et britisk marincfrahstot mot den spenske hPvn
Fernendopo, som eldr1 har funnet sted. DIsse klossete forsøk har bare airet
Spen1as mistanke om at Berlien er i klemme, og er villig til å forsoke alt for
å komme ut av acn. Drøftelseno som foregk. 1 Rio dc Janiero, vil hvis de
sverer til forventhingene gjore. Saken ennå verre for tyskerne.

Tyskerne har dennet en ny i Tsjeckoslovakia for å
prove å sveise landet fastere semmen me.d Tysklands nyordning. Gestepobcdlen
Heidrich her talt til den nye regjering og forklart dem de rettningslinjer
•e har å erbeide etter 1 fremt1den, Han sa til slutt til de nya marjonetter
Jeg er overbev1st om at dcres arbeide for Tyskland v11 gi et godt utbytte,



Nr. 125, -2-
Spc dalskInten kommer nå som en ny bckymring for den tyskt mcdisinalhjclp

som allercdc cr. så Opptatt med tyfus-epcdemien. Det cr kommct melding on
at en del av de spedalske benyttet anledningen til å forsvinne, d9 dct 0:e3-
dclske hospital i Estland blo odelagt under mildtært operasjoncrL pc
ke myndigheter hsr sendt ut advarsel så langt som til Polen, om faren fcn'
spedalskhcten, Samtidig spren Tyfusen seg i Polen og ostersjolandene,

Til tross for de store krigsbehov har et av de britiske jernbanevcrk-
sted greid å konstrucre en ny typc elektriske lokomotiver. Dette kan
trekke et gcdstog på 1.000 ton, cller ct pasasjertog på 14 vogner med
en fSrt GV 12e km, i timen, Jernbancverkstedeno har laget mange lokomo-
tiver, samtidim som de har hatt rekordproduksjon av vogner til bruk i

for å tr9nsportere tilforsler til Russland,
Ploa få- et lcvendo inntrykk av de:n drivende fremgang i kmerikas sice,pet J;-

ning med mcddingen om at forrigc .uke ble en amerikansk krySser og en dos
troycr satt i tktiv tjeneste .pg 5 andre amerikanske krigsskip sjosatt,
I samme uken ble også datoen for sjcsettingen av en Orl.," 4 deGtroy-
ere til fast'ittt,

„.- vVv
Redaktor Schanko Jonassen talte i tilleggsprogrammet igår, og vi gjen-

gir nedenunder det vesentlige av hva han pa:
Utenrikskommisar Mulotov uttalte for en stund siden: Vi skal a1dr

glemme og vi skal aldri tilgi hva tyskerne har gjort mot css. Ingen rus-
sisk mann eller kvinne vil hvile for hvert tysk mord på=frodclige russiske
borgere er hevne.t. - DesL nærmere don tyskehærs oyerstkommanderende, kor-
poral Hitler. honmier Berlin, desto sterkere blir desporatismen, og den
sprer sem over de eurnpelske land. Vi hsr for Norges vedkommende opplevd
et uttrykk for denne tyskenederlagsneryositet, når Josef Terboven og hanS

:gestapo-ågenter skal forseke å putttj fengsel hundteyds av norske offiser(
uskyldigc eg fred•ligo. norske borgere, og sotte.: dem-xonsentrasjonsleir.

Oså i Norge begynner man å forncrane aet tyske tilbaketog, 3 vellykkee
engeaske uros" på den horske kygt har fått •jorden til å brenne under Jos(
Terbovens stavler. Vl nærmer oss •egivenher 50111 påktlle det gtorste
mot, den storste kolblodimnet og de storste Ofre både i de okkuperte land,
og der hvor inftlatiVet nd ligger, -nemLig hos de allierte. Det er derfor
nokså naturlig og logisk at man vcd •nngangcn til et nå viktig avsnitt i
dette glgantiske oppgjor vil klart tilkjennegi hva der venter forbryterne
og deres hjelpere, ne allierte har her i London hatt to viktige mottr om
dette og blitt enig om rett4aingslinjene for gjengjeldelse og straff, ncr
norske regjering har begge ganger vært representert av utenriksminister
Lie ogjustisminister:Wold, og begge disse har på regjeringens vegne
tegnet 2 Viktige erklærin,ter som er vedtatt og som tidligere er meddelt
gjennem kringkastingen fra London. Vi vet tt: et spprsmål som har opptsLL
oe opptar dere meget, er sporsmålet om quislingenes skjebne, dc som h9r
utfort rakkrtjenesten. Jeg minnes en dal i Norge hvor det bor ea loc
mcnncsker. Slandt disse var dct 11 qUislinger, Bondone i dalen diekuter,
hva de skulld gjore med disse 11. Dé kam tilfolgende konklusjon, De
skulle stilles utenfor sin egen stuevegg og skytes, og deres gårder skalle
svies av. Det kan forekomme noen hver aiv dere der hjemrne T.;:t denne streff
er for mild nA, etter alt dct som forrederne har fort over vårt folk, Vi
vet heller.ikke om ikke dcre der hjemme på forskjellige stoder vil ha full .
byrdet oppgjorct mcd forrederne for vi kommer men jeg vil gjerne herfra
få lov å si at den nOrske regjerings syn på disse ting bor bli kjent bland
folket. Den erklæring som ble vedtatt-på den forste interållierte leonfera:
se inneholder to essonsielle punkter. For dJt forste: Dct er stillot opp
blandt de viktignte krigs -mål at de som på en eller annen måtc er skyldig
eller ansvarlig for forbrytelser som begdes mot befolkningen i okkuperte
land, bll'trukket til ansvtr og strtffet. - Et tal.,=am fra Stockholm
neddclte at Vldkun ruisling den sistc tid hadde vært syk. Han led av in-
somnia, d.V.s. novnloshet, Dtt neddeltes også at en rekke de quislingske

*ommissarer på Vesticridet har fått det trevelt med å reisc ostovei-. De
skulle vel ikke lide c,v den samme siivnloshot som solv?
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