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RUSSLAND: Russerne utnytter nå sin store seier ved gjenerobri gen ev
Yrozaisk, Hitler har tapt den sterkest befestede stilling på den- --
hvor han ville sette.i-geng et frontangrep Tiot Moskva. Han tapte den 32
de:ge etter at h8n selv overtok det fulle ansvar for ledelsen av dentyske
bær. frjenerobringen av Mozaisk har ryddet fienden bert fra forsversverkene
ved Moskva. Den russiske genera1 Bodorof, som ledet gjenerobringen av la?;-n
jortalte-idag om operaajonene. For 3 dege siden, sa han, .begynte kampene

Mozaisk‘ nærmeste omgivelscr, som i seg selv var en umåtzlls sterk for-
svarsstilling, I de nordlige, østlise og sydlige utkentene av byen hadde
tyskerne bygd . blckkhus og i sentrum var mange bygninger blitt omdannet til
forsvarsstillinger. Dette systemet forsvarte de så hårdnakket at. d'et bcre
kunne brytes ned ev artilleri og ild fre bombekastere. SkyttergrZver og
maskingevær-reder i den østlige utkanten av byen, ble smadret av  det  rus-
piske artilleri på kloss ho1d. I lepet av disse operasjonene gikk.noen
bombefly til angrep mot.de tynkere som var på flugt lengs Våre
tråpper beeynte så å omringe Mozaisk i nord  os  syd og rykket fram et godt
stykke mandag kveld. Tyskerne beeynte da.å trekke seg tilbake i.all hast

-ds 3e forsøkte å få restene av garnisonen med seg før.de forlot byen. Våre
Icnoner rettet et slete angrep mot fienden. 3 av våre aVdelingqt.trepgte

e leretter inn i byen, og renset den for tyske artillerdster.  Tyskerne  holdt
4zaisk 1-3 mnd„ men nå ekslsterer.denne forsvarslinjen ikke:lenger. ',Jern-

benefo1kene i MoZaisk ferteller at det daglig gikk jernbanetcg fra laren med
Jårede og forfrosne tyske sollater. Alle st4der rundt byen finz det ktrke-

H.:årder medtyske.graver. I mange avsnitt flykter nåtyskerne i panlkk. De
etterletor seg våpen og materiell og enmensde av dem overgir-seg. Hittil
bst Berlin ikke fottalt-det tyske pub1lkum om Mozaisks falL Kringkasteren
ber sendt ut melding om at det ikke er særlige forandringerpå østfronten,
Fronten står fast fra Leningrad til Ktim. Idag for  6 .mnd. siden sa.dan  tyt-
ke kringkasteren: Den en gang så mektige sovjetarmj er så smadret  eg onp-
lbSt at det er vanskelig å oppretthol,de_dietpUn,,  JEUssornes-mntstand-mot
lc tyske fraffiStøt mot-Moskva cr utvilsomt brutt, - Det var tysk kringkasting
for 6 mnd, siden, - Ft annet viktig russisk fraMstøt er satt i gang 4
Weldajhøydens„ halvveis mellom Moskva og Leningrad. Russerne har. der tatt
tilbake jernbaneb- -yen Ostachjevo. Russernes fraMstot . på.resten av frorten
fortsetter, og det; ser ut til at presset er særlig sterkt i nærheten av Chr-
kow. Eh meldins fra et tysk nyhetsbyrå bekrefter at Boch nylig  ble  fjernnt
fra sin stilling som everstkommanderende for de tyske hærstyrker'  4' moskr;-
evsnittet. Grunnen var dårlis helbred. Videre sder den at.Hitler nå har-
tatt imot Boch og gratulert ham i enledning av hsns utnevnelse til øverst-
ommanderende i det nye avsnitt. Det ser ut som om Hitler på grunn av Red-

chehaus død,  oe  fordi han.hadde avskjediget Rundstcdt, ar bIitt nødt til-4
ta von Bock til nåds igjen, til tross for at han tidligere hadde aVskjediset
ham fordi'han ikke greido å innta Moskva,

STILLEW:VET. I Malaya cr det kraftieste japanske presset fremdeles mot
den veldige flanken av imperiestyrkene, 12o km. fra SingaPore. .12 japanske
fly ble skutt ned imorres, da fienden forsøkte peg på 'et stort angrep mots
Sineapore, I Burma'har imperietropper stanset en framrykningl av japanske -
0?;siamepisketropper over aurmagrensen i retning av havnebyen:Moulmein.
Japanerne har rettet et nytt luftangrep met Ny-Guinea som ligger nord for -
i-Lustralia•: Fra Filipinene blir det meldt om harde ksmper p& de to oyene
Uizon og Mindanao. Det er meldt.om nye seire for dc amerikenZke styrker.
Yn amerikansk motortorpcdobåt, ført av Ln ung leytnant, eikk for full fart
4nn i Hinagabukta orr . torpederte et jcPansk akiP På  5.oeo  ton, mens han
icn var utsatt for kraftie ild fra kystforsveret. Igår meldte prcsident
•osevelt at forsendelser av forsyninger til det fjerne østen er på god vei,

Tcnne erklæringen ga han like etter at han hedde hatt cn konferanse med ge-
y: ralguvernoren for Hollandsk Cstindia som sa: Det blir gjo/tt en virkelig

kre.ftanstrenselse for å skaffe styrkene 4 Stillehavet det dc trenger
4riesmateriell, produksjenen av privstbiler og lette verebiler vil bli
flgtillet i De forente Stater fre slutten av denne måneden. De store.aiLr-
enske bilfabrikkene går nå over til full krigsproduksjon. Plenene for

7ilegningen er satt opp av den amerikanske forsyningsminist.er og er blitt
rikjent av president Ronsevelt. Det blir nå gjort energiske tlltak som

trckk ti1 den tyske ubåtVirksomheten ved kysten •sv De forente Stater. Dett_



•

YLe kunngjort i går kveld i"Iflashinton i forbindelse mcd en melding on ct
untvirksonheter_på Nordanctikas ostkyst fortsetter. Vår marinc-ckspert
framhever at for å hOlde diSse undervannsbåter I drift så lnngt borte fra
deres stasjoner, trengs det en stor styrke, :Reisen utover tar omtrent  3
uker, ubåtene kan i hoyden bruke  14  dage for operesjoncr på Stedet for
undervannsbåten m vende tillonke lgjen. Det vil sl at det er nodvendig
å holde  5  Undervannsbåter gående samtidig for at en av dem skal.kunne fore
nktive operasjoner, Den amertkb-nske nnrInes små luftsklp tar nå aktiv del
i bekjempelsen av undervannsbåtene på den anerikanske kyst. Disse luft-

- skipcno kan holde ses stille i 1-:iftcn i lengre tid os påden nåten lette
både observasjonsnrbeidet og være i .stonn til å utføre troffsikre angrep,

- Den sIste typen av luftskicene. tyILL:12, K.3, kan holde seg I luften i 5o
timer ad gangen. Det har tksjc sradius på 3..2oo km. og cn tart på 52
knob. Det cr derfor i stnnd til å opererk; ever et stort område og kan og-

- aå holde trItt.mcd, konvoyene, •
Underkomiteene I den.Pen-Amiriknnske konfernnse, som nå holdbr mote I

-Rio dc Janoiro, er idag opptatt med"A gi ehstcmmig stotte frnTde.21 syd-
merikanSke nosjoner for et brudd mod nksemjktene. Dette fOrslaget v11

droftet I samlot mote imorgone -"I Argentina er.don.aksevennlIge avi-
- n "El Cant4ro" .blitt forbutt,

BritiSke bombefly angrep i natt den tyokc ubåthavna i Emnden og det
iat ut mange brander. 4 briti:sko fly snvnes„

LIBYA: I Nord-Afrika har det vært kraftige sandstormcfrr og regnskyll
-m har omdannet store strekninger til myrer, o detté hindner troppencs
rclrykning. I går kveld ble det kunngjert at det britiske flyvåpen Igjen

• ngrop 2 flyplasser som tyskerne har •brukt under-sine angrep
" Malta i det siste.

'ErkebIskoppen av Canterbury, den ehgeiske kirkes primns, innga idng sin
ii.skjedbansokning. I en tale.som erkeEl?koppen holdt under et mote i Lond

su han: Jeg betrakter det som min plikt å overlate mitt cnsvar til-en yn?.
som er bedre i stnnd til ådegge pinner for perioden etter krigen,

frkebispen av Canterbury el•..ylig ; 77  år sammel.
Det har vakt særlig stort.raserl I.Norge over at tyskerne med sino  nye

.rrestesjoner-forsoker å raMme.Kongen-og hans hus: Men de som bldr.tatt-
år i-fengsel" med hoyreist hode, da ingen idag kan oppreve større ære enn

tide .straff for Kongans skyld. Deres eneste tanke vil være den som fnnt

ldenen han kommer igjen.
yacdazuttrykk I en melding vi-fikk h-je_mmefvr:oire_en tid-siden: Stell bare godt

med Kcngen. trenger ham ale
 

LOKALT: En av våre medarbeiziere er kommet-tilbake"fra Måloy bg han
forteller at det hadde vært anstrangende mens-lndgangen stod på, men at
de besøkende glkk fram så honainsfullteem mulig. Forst ble gamle og barn
hjulpet I sikkerhet fra •huo vr“' trupt.. Fprsvarerne-tok StillIng I et
hus og angrIperne i naboens, enIcelte.hus slos$ begge parter., Ingen
sivile ble drept, .os'elet'ver neaten utrellg, for folk krop halvpåkledd.un-

or kulcregn tll nærmeote kjelcr; eller husene mens kulene .suste
forbi og gjennom huset. - Dct vcldsomme . bronde, men hcldlgvls vind-
sellle, eilers ville helc bebyggelse'n  strøket  med- Nd brendte 16 hus ned
e- 46  familier ble hjemloso. Bildoljefabrikken, alle fiskerianleks, en

::ictlkkfabrikk os bogse hetellenc brendtc ned. - Defolkningen tar det_ _
. med et humør os mot som cr fnbolnktig,-selv  do  mcst r[:mmedo. Stedet

' kle.rt seg selv, uten hjelp utenfrs, Alle-cr blitt plsosert og alle
r vært Mnkelost hjelpso= mot bverc-ndre, - Necn cinge c.tter 10ndgangen

, det en pen begravelse for de fnlne leendganstrepper. Sårede etterlot
•Jes ikke.

. .•
VI har ldag-oppdaget at det sendes ut nn annen "axis" under samme rinvn

vår. Da:den avv1ker fra vare neldinger, ber vi våre 1esere være opp-
y-som på forholdet.  Vi  hår igkc nee med denne nye utgavc gjore, men

dett et eksemplar nr. 17 - dntert 15. januar. Vår nummererinz er jo
t  atskillig lenger, og L:visen spm kommtr i samme form hwr dag, skull,

o  nå være godt kjent cv loaerne. - Samtidlsvil vi be alle som mottar av
g ln  den gå videre til så mange nefske som Det cr ikke mcningen
o. ro mottsgertn skal lesc dicee nyhetenc." Vi regner mcd minst. lo-15
:lenn em hvert eksemplar. - S-PRE "JYRETENE MEST MULIG 3LkNDT NORSKE;

OLD BEV/R7 YO1.1-E T OG FEDRELp"DET.


