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7?,s'd.runten: Det har wrt.  Voldsom  alliert flyaktivitsT,
Frankrike o Ve.st-Tysklnd

ursatt fbr daganrep av store fomasjonar allierte
sag,mens z byen Kassel i Tyskland ble. ang.repet av al1irt f:y

til manciag. al_derte flysavhes etter alle disse
Nat: til onsdag foretøk allierte fly et; av de mest

fttetae bombetokter mot mal •Tyskland. Fl,y f44,1Zord-Afri_ke.
are det sørlige fly fra England det vestlige Tyskland.,
p..1;nkfurt am lilain, Offenbach, Mannheim, Woms og en rekke

bombet. Likeens angrep flyene mål i Frankrike, Be1gi,a
Utenfor'paris ble en svær annunisjonsfabrikk

51.uftw.. Det betyr at voldsomt avbrekk for tyskerne.
festninger,eskort~t rettet fredag. et

:ere a.ct Bremen. natt til fredag angrep britiSke fly St.i.ttgart,
,of vnovednålet, og dessuten Mtinchen, Friedrichshaien cg anci.2.A
14 ILV . Tyskland. Miner ble lagt ut i fiendulige farvann.  7

taut under disse operasjonene. UtenfOr den hollanaake
9 2 skip Senket,og 1 tysk jagerfly ble skutt

tle 2 tyske fly skutt ned. Under disse operasjonene tg,kk
ily tapt. Natt til fredag fløy tyske ..fly inn over sø-.1-,-

<:6S. England. Tysk propaganda sier at dette er aet største an,
tr,rz.-1;e London siden 1941 og gjør mye ut av saken. Det faktisk
'otLid er a;; 60 fly soa kom inn ,gver England, nadde 15 frera  

3 av  aem ble skutt ned. 30 tonn bomber ble
:lie-e mt i 1941 ble kastet 450 tonn bomber over London. Tyskerne

Ld likeene at det natt ii onsdag,hadde vLert et storangrep
'endon, n da var ikke et fly over Dondon eller Londonområdet.

Ger.LItin, ene  Bødø  •
Allierte -sjøstridskrefter og luftvåpenet

st,...ttet av ha4arskip, er gatt til kraltige angrep pa tysk konvoi
ueor Boaø. eller 17 skip ble skadet eller senket, deriblant

og -Sk4astad". Det ble fiastslått med. sikkerhet at 6 skip
\lar ella 3-8.000 tonn. Det har ikke tidligere vært

konvoiene ved' Norskekysten, da transitten
nrnuk vere rde at tyske rne kunne få fraforsyiingene

har stoppet transitten, vil det 131.1
tet mot skipsfarten for på aen måten  å

'rekk. tra Nord-Norge.- -



-

js.t.rnnte.tr: Russerne har  satt iJ gjan-; en Y offensiv
o--1.1---østfronte.n. 1)et bar lykkes dem 4-211e nYe brohod6-
-1 vestsiden av Dnjerr nord og sør for Kievr, cg  dessutezt har

-nnet; e  brohode  szr for Krementschug. • Ru,eseine ble ført
f:verJ: på store  fiatar støttet  av  flyvåpen?t som er det t,Tske
Yverlegent. Geriljatropper njalp likeens td. Tyskerne giZr s+,ON
. .:t.sInge1ser for å drive russerne ti.lbake, men alle motan.17;re

.forgjeVes, Det er her Under utvikling et stott± tanksi_ag.
sserne hc,r også utVidet sin tidligere terrengvinning çà essiden,

Dnjepr. Sør for Dnjerrbuen  og  mot Melitiorolavsnittet fregt",
gi••--,=antiske kamper. Den tyske øverstkominanderende haf' ftt

cm å holde denne .a.:Lnjen, da den er tyskernes
midbfrenten har russerne etter dagers kam-r inntatt ziet

rnbateknuteunktet Nevel. Derreneste gode jernbanerorbtnaej.sen •
6-Tsk3ts_ hade mellom Leningradfronten og midtironten er O.e,rzed
cutt. :Jrobringen foregt:_k så hurtig at tyskerne ikke fikk

elegg våpnene og matlagrene sine som falt helt i re2xe8
Nevel knal,pe 100 k. fra den ruasisk-Vo1ske
og ble tatt av tyskerne.etter hårde kamper i 1914-1.

:imelfradet er tyskerne gått til kraftige motangrep ,som all er
SLitt slått- tilbake. Russiske geriljetropper har i dette omrdet
, av en uke ødelagt og sprengt i luften 30 jernbnetog og

bake de tyske linjene. Forøvrig har det utviklet seg
zrfce kamper ved det ser ut til at russerne

tiabake den tyske fronten her. Allerede pa visse
brutt tyske ainjene. Russerne er kommet enda nærmer

09, 100 km.  s.ø.  for Leningrad er det viktige jernbane-
knit.:.-.,ctet Kisji eoloret. Det ligger på vestre bredd av

3he. Leningradfronten er flere divisjoner trukket tj.1
t`‘Ter på at tyskerne på grunn av truselen mOt Vitebsk

Leningradironten. Klampene på Kuban er
stste fase, atter tarde kamper har russerne erobret

ar_e byef o andsbyer ved Tamanelven og på Kuban og rydd_er ha •
festene v den tyske bæren her. I Barentthavet har russerne

skip,og i Jstersjøen bar de likeens seket 1 tysk

75 km. nord for Foggia er styrker av den.
*g.tt i ed og har erobret en by der. Troppene forenet sag

5.arme 4. hoedstyrker, og allerede tirsdag haddle..aimeen
9Jser LTC;km; nc,,rdaver. Dexi tyske sjefen for styrkene ved

ble att til fange. Tyskerne forsøkte seg sider,
ratig mQtangnep i Termoliområdet. Godt understøttet av

tyske angrep tilbake med. tanks og infan1;eri.
12,r?, stillinger ncJrd for byen. Den 16. :yake

ble P..11 hast dirigert fra Salerno, men tyskern.e
tyse n-/ ble sku.tt-, ned. L egne gikk tapt.
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Også på Vestlysten er det alliertg framgang,
arme har her erobret en by. Den går nå hurtigere fram og

Vr uirsdag 35 km. nord for Napoli. Armeen har -,ått over Velterna-
e_:ven og inntatt Capua, en viktig tysk nøkkelstilling ved Velternai
30 J. ,nord for Napoli. Det er kenstatert at tyskerne i Roma
L'erbereder seg på retrett.

' BologAa og Grasetto er bombet av allierte
fy. 16 tyske fly ble skutt ned. 6 egne gikk tapt.Amerikanske
-.L,T-gende festninger har angrepet:byen Rostro i Al/ierte

stasjonert i Midtøsten har bombe Rhodos og Kra gjentatta
anger. Flyp1ass r i Helles er 94i44,,, ngrepet. -

har igjen hatt gode resulater
j?d angrep mot-gkipsfarten i Middelhavet, idet ytterligere 6 bater

senket. I Eggerhavet traff lette allierte flateenheter pa og
intetgjorde en fiendtlig konVoi og eskerteskip.

Korsika •er nå pa allierte hender. Dermed•
'den første del av det europeiSke Frankrike beiridu. Det- ble

bytte på øya.
Sterke tyske Styrker er gatt i land Pa Jya

De nar arobret hoen viktige stillinger, bl.a. byen Kos og
4skjellige landingsplasser. Kampene fortsetter. Tyskerne har
O prøvd å gå.i land på Sumy nær Rhodos, men ble slått tilbake
madatore tap.

LSkflehavet har ame±ikanske ilåtestyrker angrepet Makeøyene, cg
Jte-1,7,; kommandostyrker ble satt i 1and. Nærmere enkeltheter mangler,

iindesres er skip senket av engelske fly.. ,

sng.d talte onsdag om rassiaen i Oslo som varte i 11 tiMer
z raisiaen i 'e.ndviken og på Torget. Han nevnte også de mange

-7.)me1d,sene av NS selv blant folk i høyere stillinger, som
S=in:lberg. Man nadde ventet at 5 av regjeringens medlemmer ville
gåt av, men tidSpunktet er antagelik ikke heldig og tyskerne lar
-ierzcr fegjeringen fortsette med 5 lik i lasten.

opplyst fra London at i følge tyske meldinger er 182

•

ramenn skutt u.nder okkupasjonen 6 a 7.000 sitter i konsentra-

•

ns-JAire i Norge, 2.000 sitter i Tyskland forutenAJ,500 sakalte
: sfanger. • 4m

-Iriåkjerper at forsiktighet er betingelsen for alt illegalt
t:eid. Snakk minst mulig om det, og gjør det du  kan  for at ny-

ene skal komme til flest Seiren betinges ikke bare av
sgene i felten, men også av moralen på hjemmefro;nteue.



)-hetene lørdac- søndas.
ritiske fly #ar rettet kraftige angrep met byene

'-:annoiCer, Bremen og Berlin. Moskitofly,som natt til søndag igjen
p.ngre; Berlin, konstaterte at det fortsatt var store branuer i
annover som var hovedmålet. 4, allierte fly savnes fra disse
pereSjonene. Amerikanske bombefly rettet et voldsomt dagslys-

engre.li mot mål i øst-Tyskland. General Anderson medeeler at -.Juder
-fokti3t ble et stort passasjerekip og 4 andre skip senket og stt

b2sann i havnen i Gdynia. I Marienburg ble fabrikker for Foeke-
el-fly ødelagt. I Anklang i Dommern ble Arado fabrikker for

ødelagt. Oljeraffenerier og tankanlegg i Danzig fikk1 A

Minst 91 tyske jagerfly ble skutt ned mens 29 amerik-
g.ske fIy n-ikk tapt. Over loo industribedrifter ble rammet t

en Mannheim og Ludwigshafen under angrep i august og sep'lember,
ikeeos bLe begge hovedjernbanestasjonene i disse byene alvorlig

iurchill
kadet.

og Roosevelt meddeler om ubåtkrigell.
det å„lennoz,snitt1ige allierte skipstap i august og september
det veste under hele krigen, Innti1.3.uke av september had3d:a

de a1iete ike noe tap på-noe hav. Den 19. september angrep
ubåte en vestgående konvoi, 3 eskorteskip gikk tapt og noen
handelssApfble skadet*'.inen.et start ubåter bIe skadet

3 6 seuket. -
. E russiske divisjoner er gått over Dnjepr. Det

feriegår Volds4ae kamper, og russerne utvider stadig det terreng
oie bar tatt. 'IyaktIviteten, især.fra russisk side, har vært

15:som, xiens iryskerne kaster inn alle disponible resetver for
å st'oppe den voldsomme russiske fremmarsj. Mqrskalk Stalin melder
i eç særkommunike t resten av de tyske styrker på Tamån er til-
iutegjort. Sluttoppgjøret kostet tyskerne 2o.00e falne og 3.000
fanger..

5. arae som"går over Volterriae1ven r bedret
sine tillinger. D6r foregår et voldsomt slag, og begge parter
4ar brakt fram forsterkninger av tungt artelleri. På midtfronten
4ar de aLlierte erobret St. Marko, og på østfronten har den 8.
arme erobret St. Latino, 20 km. inne i landet fra Termoli..:Tyske
tlyplasse:e i. Hellas, på Rhodos og Kreta er bombet av allierte

ly. Ved Rhodos ble 2 tyske fly s.£utt ued. 1 skip ble senket og
sat i branni.men 1 alliert fly gikk tw,t. JUgoslaviske fri-

Eare harållrevet tyskerneibake og inn i Trieste. Jernbane-
brOenzelic Sagreb og Fiume er sprengt i luften. Videre har
:;rj.sk£Tene kontroU over jernbazelinjen fra Zagre/IJ til Budapest

lC km. fra en ungarske grense. Tyske angmp ved Lubliana.
er 14x.

Den norske minister A. FjeldStad er gått av sam
zed.3" av regjeringen.,

Fra Ralden meldes om en stor wzartebandelaffceres
IrVoTi Iblgannen diaponent Dahl. er hovedmannen.


