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• østfroneetn: All opmerksomhet er fremdeles rettet mot Moskva avsnittety
hvor neget enn tyskerne forsøker å trekke andre frontatisnitt i forgrunnen
fir å dekke over st de ennå tkke har opnådd noe utenfor den russiske hoved-
•tad. Tvert ffinot ser det ut til at kampene i denne uken er kommet inn i
en ny faseyinitiativet glir mere og mere over i russernes hender.Selv de
tyske.kommunikcrr melder oftsre og oftere om russiske motangrup og sjeld-
ntre om tyskt nngrop.Len russiske vinttr sr satt inn for alvor.Tyskerno
lider under kulden og arlfg under den kalls vinden som blåser over de en-
deløss russiske viddcv.
Frn Mosva-fronten var det intet nytt i begynnelsen av ukenymen den 11,
kom den (57=tsvekkende melding at russerne hadde omringet en betydelig
tysk stYrke vod Volokclamsk.Ved Maraelven har russerne kastet tyskerney
som var kommtt over,tilbake igjcn.Også på det andre avsnitt begynt.adc  t
russiSke motangrcp dennu dagn.heller ikke elven Oka har tyskerno klart
å komme over.nar., ved byen Tula har de tybke angrep vært alvorligt.Byen
inntar on nøkleelstilling og kontrolorer veie n. til M0skva ,og de tyske
styrkcr skal ha fått erdre av Hitler solv til å innts byen for snhvbr pris.
Lt allc angrep mot byen hittil har mislyktusyhar tyskerne begynt dn om-
ringbingsmanøver.I.Kalininområde vant russerne i slutten av uken en bety-
delig suitr o kastet tybkerne tilbake 9 kw, på ct punkt. 16.av do 19 tys-
ke divisjonene i Ms•bkvaavsnittet har hatt rricct etore tap.For cnktlte av
dem opttle50/;1.c._:t.ts.-surritt-ht-r rusacrne møtt-troppr som de mensr cr
kommet fra KorthussiSke spciderfly meddeler at tysksrne forbereder en
muofdtnsiv mot fteskua.
leningradfronttn. På dette uvntitt har russevn• • fromdules initiativt,
skjt tg:g17:ernt 1Tar gjort noen fremstøt for å innoslutte byen helt.Som
man vil hushe var byen ettcr tyskarnes utsagn totalt innesluttbt for en
måned sidtn,

ydfronton Også foran Rostnw er tyskcrns stoppet hslt sv Timosjenkos.
troppdr.hogn og søle på dotto avsnitt hsr hindret de tyskc panserdivisje-
ners ft's.mgang.Tre psnserdivisjoner og to motoriserto divisjondr kjørte seg
helt fast og 1)1: ct lctt bytte for de russis ke bombefly.Også her h.s.r on
jisnende vind fv2 steppcne gonert tyskdrnt megot.På Krim har tyskurne stop-
pdt helt op uttnfor Sebastopol.
Yestfronttn: 2] -Lt til 8a nov. hsdd. tyskland sitt vbldsomste angrep siden
kriTen-begynte.1000 briilske. fly vcr på vindney57 vtndte ikke tilbSke.0g-
så Berlin ble -ngrgpet denne natten.I Angrcpct deltok mange: avdclingtr av
de nye kj..mpcfly og de flyvende festninbr,Armsrepcne på dc tyske byer
foilsstte utovcr uken,ilen i mindre målestokk.
Middelhavrt: Uken hsr vært katostrofal for sksons flåte og skipsfart i
YtiodelnsV.ECSøndag blc dtt senket en stor itslitnsk konvoy på ird_t 10 for.
syningsktp hvorsv ct amunisjonskip og et tanksip på 10.000 tonn.Tre de-
stroyere  dle  senket og to alvorlig sb:det.Senknin:_n fortssttc utover uksr.
og 12. ncv, kunne den britiskt middelhsvsflåte meddtle at 25•skip var rsått
tspt fcr -kstn i lpet av tre dager.halvparten cv dcr italienske handtis--
flåt tr na jitt tspt.14. nbv. weldtes frs st ddt britiske hsngar-
skip Ark icoy21 vsr senket under slening.Let olc truffet av tn torpedo fra
tysk ubåt..+Jannsdcnct v2r på 1600 mann hvotav de fleste er rdddot.
I de  okk.dp ste land fortsetter botssjon c)? dødsdommene.27 Stjekkere
er henvoltc-,IOvernIt i Tsekkolsovakis seter tyskerne op plskrtdr hvbr
det cr rbildtt tn grAtende kvinse rin:d ct barn od telcsten forteller hvor-
leches aj.Gmen blir.7:2_2L... • - _
&t.1.1.11/dn. n i Ji/Losl:via vskker engstelse i skscmukSicm.st2tund. irislarer
har stoppst all tilførsel til 3.ccrod byen står feran hungorsnød. 900



tyske soldater er drept i knffiper mcd patriotcrw.
Finlnnd har avslått det tilbud om fred'som kom fra USA, titross for at t
tilstanden i landot er meget vanskolig.Høston har slått fullstendis
og Tyskland har ikke innfridd løfter enr-forsjaern. -±ket er karakteris-
tisk at berlin kjente det finske svoret før det kom til Wtehintibn.41.er
studeres nå dent ftnske svarent nøye,og dot knn være mulighet for at mnn
kan finne srunnlng for fortsatt forhnndling,slik at det ikke øyeblikke-
lig kommetn til brudd med England og ecrigjennom også meb USA.
Det Fjernc-Ønten  :Forttoldet melom USA oj Jnpnn er fremde1es spent,men no-
en øyeblikkilin feere for brudd er att japensk2 utsending Kurusu
er på vet til Washington.Hvilket budsknp hnn knn hn til den pqmaskx
nmeriknnsko reniernng •r ennå usiknert,men do japsnske'aviser cr i det sis
siste blitt ndskillin milderc i sitt sprog cverfor USA.Churchills tale
11. novn hvor hnn erklærte 9t hvis dot ble kris mellom ,flopnn on  USA,v11-
le Storbrittsnias krinserklærinn komme umindelbart etterpå, har nok gjort
jnpanorn_ bettnkelige.TE1en er mottntt med begcistring i KinalAmerika,
Austrelnn og Ost-India.
Hitlers t 1e i Anehen bstraktes i Amerike som meset svnk og preget nv
nervøsitcflemerklacsverdin- cr det at han tslte om britisk invasjon på
fastlnndet,mens han  før  har talt om tysk invnsjon i  Enn,larld.bnmtidig meld
des fra Anknra om 2t nyske diplomnter injen er ute ued fredsiklere.Avise-
ne her sier: Man skulle tro at fredsducn var en nrisk fugleart som bnre
finnes i j,rlin.
Churehills tnle vidnet derimot om st Ennlann sto sterkere enn noensinne
Utorbrittianins lelfstyrke står nå på høyde med lysklamds.Stillinsen
Mideelh9vet _r mcget codnEnnland kan nå sende cen stor flåtestryke til Øs-
ten om nødvendin0Storbrittanin vil hverken forhnndle med Hitler ellef med
noen annen representant for nnsityskland.hess hndde utttalt nt Tyskland
srtte større håp til blokaden av England enn til invasjon,men Ehgland har
nå større forcvninger enn de krigen begyntc,Kong Georg hcr åpnet en ny se-
sjon i pnr19mentet.Churehill hant holdt en talc i Unnerhuset hvor han b.l.
annet nevnte nt i de fir måneder før juhi vcr skipstapene njennomsnittelig
lig 500,000 tonn i månedenn- etter juni hnt tapenc vært 180.000 tonn pr.
md. I samme tidsrum tapte nksemn ktene 1 mill, tonn.
Norsc Den britiske aktivitent rundt den norske kyst har fortsatt meget
3=Ttm eng skip er senket,doriblant et med 5000 soldater ombord.
w ysko fly SiDm fulnto trsnsporten kastet bomber etter den en t:elske ubåt,
os  dc fleste nv o ttske soldatone som lå i vnnnet• og svømte for livet,'
ble sprengt i luftdn. NS hcr njott ct forsøk på å underlenne seg de nor-
ske bnnker for å sikre seg 1 millicrd kroner som de har i sin varctekt‘
Det skylles på nt bnnkene stryres cv menn som står under engelsk innfly-
t e1sc .lyskerne bevepner nå alle norsko hnneelskip som går ut frh norske
hnvner tross re2rric. protcster.Reiehborh-Kjennerun hnr gjort et nytt for-
søk på å ssp1itte idrettsfronoten.2å Longsberg er folk i offont,lige stil-
linger truct med opsi,:else hvis de fortsnott snboterer idretten,Dot hnr
vært snmmcnknit en måte nv fremtredende skiløpere for å forsøke å true d
dcm til å st:.rte i kommende sesong.lieh nersk, folihjelp er blitt opløst
og Ns har tntt scg2av pengene.Arrestert cr: Btortingsmann Wrightn b'ors-
nrunn,Direktør -J=DO i nnndsln;,-et for reiseliv,konServator marstrander,
Lrlinn heiostnd, Uslo uournrlist brunvnnd, bernen.
USA: Nøttr'llncrslovcn cr enrot slik at nmeriknnske skip k2n nå inn i
krinssoncn on nnløpe krigførende hntindr.lionne bestemmolson vil fånstørst
betydninn fer tilfqrslen.til Russland over Arkangelsk og lurmansk.
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