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$talin rad blir det kjempet gate for gate.
euranten:
Havedslagene
ramgangg men med enorme tap.
Tiekerne-T5iX . hatt 1 t
foregår i utkantene, hårdest i de zordTestre, der tyskerne vrøver
å komme fram til Va1ga, men forgjeves. OnsdnE stormet russigke flaldate7
fram med blankexxgwaxx bajonetter og tak tilbake
og borgergards
erobrede stillinger i dette området. Tanksangrepene i de n.v. for—
blir etterfulgt av avære bombardementer fra fly mot arte:.der—
edee
I byens s.v..utkanter hax
blc:ts?ne og ferjestedene over Yolga,
og et høgdedrag. N.v. for byen
en landeby
gjenerobret
se=e
Tisjenkoil unnsetningsarme terreng mot den tyske flanke, og
Fredas tok TimBjenkos arme 130 tanks n.v. for byen. En
mod Ezt; syrkerne setter Inn 30 divisjoner mot Stalingrad. 2.oao
kri.noner er rettet mot denne russiske byen, og 1.000 fly blir brur.:0
Fn miIitmr medarbeider skrev fredag at tyskerne vil komme til å
-TiceStalingrad for den kirkegåxd den er blitt for dentyske
h-.11
hka. på 6 Uker
vil Ejerne agså knuBe tyskernes militære
tapt 360.0r0mann og dette tallet stiger far hver
tyskerne , 4,?.0.000 mann på 8 måneder. Relat
tapte
ene ved Stnlingrnd langt stø::xe enn i der
±,-;
er
slag, re tyske sårede blir aw!lått til 1.6bo.00
områder,
tyskkoyitrerte
pla5ert amkrins i nlle
E'921
meldt om belly1,,de
rra Kauk%sus ble først i
£udsiske motangrep. Ved lLoistook beentte russerne en de1 vikte
høydetrng. enere ble meldt nt tyske angrep sTnx slått tikbake. 1
lumeRsk kompani ble utslettet. Fredag vant tyskerne litt terreng
men det kostet dem 2 infanterikompanier og 19
for 1Jook,
3,0. tor'Novorisisk ved Svartchavet hax russerne tatt Jx'jett
Her er ytterligere n..menske avdelinger tinnttgjOrt,
landsbyer,
Fra Vorones til Leningrad er det russi-F-k
tat'c
Mhrer1ihe
g ennom cen t:,,ka1te
lisjev har russerns ru
25 bebodde strøk. Pra traktew, --redIlmensjøen blir det
1b-,..ke
om hå:de kamper og store tap for tyekerne, Ved Leningrad e.r 22 'Gy3kt,
på 2 dager.
ødelagt
blokkhus
nen store nllierte konvoien som nsttopp er konmet
5 kr gsskip, I alt vnr det 40e hancl,els—
av
til Russland var 1edsage
skip med utstyr 111 q russiske diviejnrer. Faxe 1 destroye7, gi
få
ete rlåned3ne
hp,r i e
r1[-2bek ,
crg til
rke b er, f
ans:ep på C
diese ti,ngree
russerne
.på
konseut.Leyt,
bIir alltir Btkt
-ly. Angn3
eden den tydke kr1::Isk.117var det et
oE gi det nåde2tøtet.
for å knuse Rusolnad
iir
vnx alt
sa nt

2

gn

nøk

remtekommenteer

giler

poien

strateglsk
eeir ber
e erne
e vmnne
• ngrepe
mot ToroneET
slo feil,
TimoSjenkos
angrep på Oharkow sinket
tyskerne
1 Mange uker,
Volga er ikke overskredet, heller ikke fjellene
1 Kaukasue.
Enten
Stulingrad faller eller ikke, er den tyske overkommands øtillet
vanekliggre situasjon ved innledningen til denne vinter enn til den
Det russieke presset over hele
den øvrige front vil stille
(ke arme i Iaukasus overfor store bekymringer, sluuter
han.
Meldi
er fra Btocs lm sier at tyskerne må noj en
gang g i stillingskr g il vinteren, og lir vinterkvarteret
ved
Etalingrad, blir det på byensw ruiner mot rtssiske tropper som er
kampberedt 1 moteetning til de trette tyskerne,
itles

tale.

Over Bern blir
meldt at Hitlere tale onsdag ikke
har -rmådd å fjerne den misstemningen soM hersker hos ryskerne,
ene
for dem er at vi nå skriver oktober, Hverken Goebbels eller
trøste det tyske folk med noen framgang for den nye
orden
Tyskland.
De bevarte eb fullkommen taushet om de okku,,23rte
L Tensk Bosialdemokraten skriver at talen var reservert. New
York tixe
skriver
bl.a, at talen ikke ga uttrykk for noe større
knm selv inn på at han må legge om til forsvar. lian talte som
Imr dømt seg selv,
det sidte nummer av Da
6må nasjonene tordi de ikke vil bekjnne seg til

Det britiske flyvåpen rettet nett til fredag et
aftig angrep mot Y;.ensburg, fabrikker utenfir L1bek og fiendtllg
c'mipsfart utenfor den hollandske kyst. 17 fly eavteS.
Btore styrker
store b/itiske fly og amerikanske flygende festninger, ledsaget av
4er, jagerfly, deriblant også norske, var fredag over mål i Yrank—
Lcr dokkene
i Le Havre,
flyplassen
Bt, Domaire og andre ated;:r
Alle bombeflyene kom tilbake. 6 jagere rav'nes.
ble skutt ned.
?b
tyske fly fløy lavt nver en engelsk
ske:le
bombet den. 20 økolegutter, 1 lmrerinne og skolens
eire:
3o andre ble såret.
Amerikanske
tropper
har v,, rt med p
invasjoning
ved Liverpool de siate dagene, ”Time.in skrtver nm nødvendigheten N7
den annen front.
Fngelske og amerikaneke aoldater skal slå tyskerne
som i 1916.
t,frikat

rrt

evi ,AsoM`let.

hr.r

det til lands

utstrakt
morr

st)
binje-„
'1-ir-.vnen
er
Lvrpet.
Top.tij
" fn„r
en flyplasa
og senket et handelsskir ag en de-urc)ver. Britene
uteno:: k»3ten
i Egypt uten selv
skjøb 'J(,1;?.d.r).g
ned 6 tyske jagere over clat;feltet
å lide tap,
P å Radagaekar er den siste havnen inntatt,
J.211

f erne

Uten:

Til lands
angriperk
auetraleke
patruljer
japanarns
med etort
hell
60 km. fra Port Moreeby •på Ner CPuinea, Har har ageå de
allierte
troppene
tatt
viktige
stillinger
i Wen StatUey—fjellene,
der japanerne
er på flukt,
idet
de etterlater seg alt utetyr. re aI,
lierte
trappens
har atadig
initiativet.
Torsdag
ble en viktig
høyde
og en landsby
tatt
tilbake
i disse
fjellene.
I luften er det livlig
alliert
vl.rksomhet.
Amerikanske
fly har bombet mål i Burma og faretatt
5 bombetokter til Aleutene, der et transportekip ag en undervannetåt
ble senket,
I Raboul er en 15.000
tonnS lastebåt
truffet
av bomber ag
høyst sanneynlig gått ned, Alliberte
fly og flygende 2estninger har
bombet to japanske kryesere ved New Guinea, Til vanns har amerikanske
undervannebåter senket 5 japanske
ekip i det vestlige
Stillehav.
General Wawel har i en krigeoversik* fra DehIi
i India uttalt at
ys erne a erede har gått glipp av sine krigsmål
for 1914.2 som gikk
ut på å likvidere
de russiske
armeene,
men Ipåde disee ag flystyrkene
er i behold, Hea ea videre at ikke noen er kTrigere
etter å åpne eb ny
frant enn de allierte ag s4 enart som mulig, men når ag hvar kan sjøl—
sagt ikke oppgis, ofrene ekal ytes, koste hva det koste vil. Med
omsyn til skipsfarten uttalte han at denne "M.r viktigere ønn alt, og
var gledelig å konstantere bedringen her. Heller ikke måtte man
un,lerturdere de britisk. amerikanske flyangrepene på Tyekland. Hva
angår, er stillingen brn her. 7o.00a
nye rekrutter kammer til
måned. Med omayn til Burma uttalte han nt dette landet var evæt
som angrepsbasis bl.a. mot Japan
og plahene 1å ferdige for
-;nerobringen av dette landet. Til sliÅt sa general
Wawel at Amerika
kjempe kampen til seiren er vunnet,
b1iwrhi11 tar Send.b et telegrnm tll Amerika, hvori han lykkønsker
'amerikaneke skineverftene med deres bygningeprogram. På 12 måneder
det bygd ferdig 5oo lasteekip på tilsnmmen 5.3oo.loo
tonn. Dette er
,edten utrolig og Savner ethvert sidestykke i historien. I september
år har amerikanerne byggd en mill, tonn handelskip. Benkningen pr.
måned i denne krigen har vært under senkningene 1 forrige krig.
1917 var senkningene større. Da ble det senket i en måned 84o.000
tonn.

rrÀ finek avis søker å forklare Finnlands uzkyld i krigen. nen appelerer
il Amer ka som av forsynet har fått en stor oppgave å skape en frad
som sikrer de emå nasjonene.
"Tbe Times Weekl Edition't skrev for en tid øidèn under overskriften:
J .?.
•man wcr on rellogion om nasistenes kristenforfølgelser i de
land, Avisen siterer en nasikommisær som sa: "En god katolikk
ikke være en god nasjonalsosialist. Men embedemennene i det
riket må fremfor alt vre gode nasister. Derfor må de velge
ett av to, Enten Jeaus Krist eller der Mhrer." I Grekenland er mange
reter drept eller blitt skamfullt mishandlet av såvel bulgarerne
som tyskerne. kange kirker over hele Grekenland er blitt skjendet.
I PoIen har det v!nrt kirkeforfelse
siden okkupasjonen tok til.
Tallet på nolske prester som er arept, myrdet uten grunn eller pint
til døde blir ansett for å være 800. Nå er det omkring 3.00n nolske
nrester i kensentrasjoneleirer.

sønda
aften.
Store styrker britieke bombefly angrep natt til
lørdag Rhinland, der det oppstod mange branner i flere byer, særlig
gikk det ut over Xrefeld, et viktig induetti- og kommunikasjonssted.
7 fly savnes. Forut for dette angrepet gikk det størete dagelysangrepet i denne kriggn. Det var store styrker amerikanske flyvendefestninger som sammen med britiske bombefly anerep mål i Nord-Frankrike, bl.a. dokkene i Le Havre og flyplaesen St. Domaire. Disse
flyene var ledsaget av 400 jaeere, deriblandt norske. Operasjonsfeltet var ca. 26o km.. 6 jaeere eikk tapt, mens 18 tyeke maskiner ble
skutt ned. Ingen tyske fly har virt over Storbritannia de siste dager.
Amerikanske og britiske marinesoldater har avsluttet sine første fellesmanøvrer i England. De har vart i 4 dager,
og bl.a. er det gjort invasjonsøvelser, De amerikaneke marinesoldatene
er Amertkas elitetropper.
N.v for Stalingrad fortsetter Timosjenkos offensiv på brel_ front mellom Volga og Don. Tyskerne utbyger
stillingene
sine, srlig nr Volga. Russerne har tatt den første skyttergravslinje mot den tyske flanke. Russiske store tanks har h.u. for byen
brutt Vennom
tyskernes linjer, og det blir meldt om store tanksslag pa Donstepnene. $.v. for byen er et stort olnråde renset for
tyskere. Umiddelbart sr for byen er stillinger som tyskerne tok
fredag, gjenerobret. Innenfor bygrensene kjempes det mer enn noen
sinde. Tyskerne er kar f et ut av flere store bygninger i den nordvestr3
del av byen, og industristedene i forstedene her er rensket for tysks.
Alle tyske angrep er slått tilbake. Fremdeles er de viktigste delene
av byen på russiske hender, og ingen steder er tyskerne nådd fram til
Volga. De siste 6 dagenex regner en at tyskerne har hatt 13o.000
falne og sårede. Det blir sendt sarede tyskere til hele Europa. I
t en er Rlle
leieboerne i en av hovedgatene kastet ut, da husene
skal brukes til sarede soltater. Det tyske militrhospitalet
i Aten
er allerede overfyldt. I
I Kaukasus blir det kjempet i hOistookområdet
foran et bebygget strøk som tyskerne trengte inn i fredag. Ellers
er alle tyske angrep slått tilbake. I n.v. Kaukasus har russerne framgg
og har tatt Mtort bytteå Ved Novrisisk ved Svartehavet er det
presset srre enn noensinde. Ogsa ved Voronesj blir det
notert russisk framgang.
Til landr i Egypten konsoliderer britene stilrnrt
e.r tatt. Tobruk og skipslingene sine etter de terengvinningene
fart vet Derna er bombet på ny, Sn tankhat ble satt i brann.
Allierte tronuer har besatt 6 store øyer i den
øykjeden som dannem av Aleutene. Amerikanske fly operer allerede
fra flyplasser her. På New Guinea fortsetter de allierte frentngell
sin og er komrlet nedover skraninen 1-)å.Owen Stanleyfjellene.
n Is.ndsby som japanerne tok i foorige maned, er tilbakeerobret.3 lette
japansk3 kryssere og 2 handelsskip ble overrasket av allierte fly ved
Salomon,ivene. Et fly savnes. I luftoffensiven mot japanerne
New
Cuinea 1,,tsetter. 2 transportskip er satt 1 brann i Raboul. Jap.Inrke
baser i
er a-ngrenet. Amerikanske fly med barts i India har
bombet jr)anske flyplascer i Sør-Kina.
Hallfax sa i en tale i asingtohn at den enweif-y,,
krigsproduksjonen er større enn 1 noe annet land or innbygger.Srglenderne bygg-- flere fly enn tyskerne, trass i at innbyggertalet
Fngland bare er 47 mill, mene det i Tyskland er 8o mill. Den engelske
produksjonen av tanks er i den siste tiden tredoblet. En engelk ayis
skrev i kommentar til talen at sterre resultater er crpmnådd, men så
krigen raser, må tngen Imalre ttlfreds.,
N hetene lørda
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Tra h emmelronten,
vla
r1,121 nordover•
fra
-rten
en eiste fan etra
nord-.
Trandheim til Kvenanger far øp amlag eom da lære'ne Ï e sendt
over. nv a tela ble de elmet inn i kuvogner. I 'roiidheimble de etuet
d/e "Hodø" eom har paseasjersertifikat far 200 perecner.
ambord
alt vur det 400fanger. Alle fangene ble etuet under dekk like ned
kjølerinet, De tyeke vaktene behcldt 1.plass far seg selv. Gjåfør
fra Skien døde underveis. Tyskerne nektet ham Iegebehandling
(1.6,de trodde han simulerte, Han etterlater deg hustru og 5 barn. Han
,71ar en kjent mann i byen ein p.g.a ein etare interesse far skyttersaken.
Utmeldelsesake onen fra de norske ta ar niserte
stanset. Geetapa grep nn og rue" me sky ng av e erne _ereom
Lke ,tmeldelsene ble trukket tilbake. Truselen ble underetreket ved
arrestasjoner, og navngitte nereaner ble truet med døden.
mgde
Arbeidsministeren i Amerlka*har sendt en hileen
"V1 er meå dere i
.a.:
denne
e er
ic narske arbei erne. De
dere fører mot nasistene og masismen. De afrene som er
nrakt, 5k71.1 ikke være glort fargjebee. V1 sender saldater til alle
verden; kancner, tanke, fly og skip blir bygd. Ameriknske
albetlere, menn og kvinner, strever døgnet rundt for at esaldatd
Hkal fL de våpen de trenger. T.;"årprodukejon
har slått alle rek-.71der
:merlka hilser dere for hva dere har gjort o# kommer til å gjøre,
er med derel"
Dem midlertidi re kirkeledelse meldet at tyskernes
Å-lutbug.e prøvde å
og quislingenes vilIlghet til forhandlinger va
en skriftlig redegjørelse solu så skulle bli brukt; ±il nge repr4-ralier og arrestasjoner, men kirken gjennonskuet også dette trekk.
-0 141—folk sitter på Grni, og 75 hirdfolk sitter
r ne e å reise tiIøetfronten, Atter andre
ved Stavern, dm de
vill jakt etter legeerklæringer osv.
eT
NB—falk i Tromsø og en del tyskere
rremtredende
er mrrestert for en kjempemess u yberi— og evfKdelaffære, særlig av
) som dele er sendt til Tyskland og dels omeatt på Svarte—
Me. T:1;
Tryholdt, er blant de arresterte.
i Tromsø,
3rdtreren
børeen.
ialdepartementet

£tter an'r
te,,

De første
e
e
;_burg fras Oslo. De

et

å Oslo er kirkedepartementet og
rmdioa aratene er tnnekipet til
ik nors e ar e ere, men legi.cmærer,

t ble flere hundre personer arrestert
• . au
'Lnder en stor rmzzia i Kr s ansand.

