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østfk3ngen
Tyskekke okar nå mellam Timosjankos og Veresjilove yttorste flanker,og
trussbn mea IKalindu er en rlverii fare for Moskva,  kulinin  inntar en
nøkkoistiiling 1>J0 km, fra, 71ankva vol jernbanen sem knytter Timosjenkos
hært til Nerilrenten, Tyskarne hnr nadd helt fram til byen, men uet var
onnå  onat  til tk ID usikkert em le halie inntatt selvd byen Kalinin. Tys—
kerne er -.1-1213t '1SkV?,V6i MOZRi2k som er nail. Durds taktikk er na å
drive inn kilor i tarokte angrop, Eo slik kilo oår evor Rsheve, en over
Vjasma eg en ovor ETJPItek til kniugka, en Irn Orel til Tula, og en fra
Perekou til Rostow„ He,rnele er tyskerne nali. forbi Lariupol. På miltfron-
ten lottes la tyske tankcpperaslonor noe da veier og markor er tilfrosset
men  Ba  sydfronteu er Jo blitt sinkat iv regns eg snø. uet raser ic  Voll—
SOMSte slag pa alle punkter  pa  miltfronten, seiv cm lat svære hovelsammen-
stist vel nenpe onnd er 1-CgrifloSG.
Det russisko kcmaunike lb/10 meller at keskvnz stilling er b1itt alvarli—
gere i 1S-oet dv  natten til orograg, men let er intut som tyder pa sammen—
brul i lon russiske her. Tyskorno presser hrit nå særtiæ vel
mens rgssenio statIg fører nye forstorkninger fram, I on raliosmulaing
oppfkkes  lo xussioko arbellere til a for,iøis krigsbreauksjonen. Selvem
stillingem ICT Upakva er meget kritisk, heter det, vil Tysklana allri seii
I nenkio eotskor no on enalvorligbesluttsemhet, Folk griver militærøvel-
ser ettor areelistil. Alle vaponføre menn er innkallt for å epplæres i
bruk. ae .enimkgovaoer c) miltraljøser. pe iriver mnrejøVelser es fur oup-
lærine I o;oriljokulg, ivsarrgo tusen nrhollere er overført fra le truelo

st for le:Skva, til ininstristrøk som ligger wnge hunire kilometE
øst fra, hveletalen, hvor proluksjonon skal økes for krigsbohovut.
TIMEjs for 16/10 bringor en lengre artikkel ler bovlots muligneter øst foi
Moskva trekkes frnm, I Ural og Kankasus fins let unyra rikdokmur som foek
olje som russcxne har en drsproliakslon pa 27 millioner tonn av. Ekal Tysk-
lana tn. dette  ma  de marsjere un gang til  sa  lan.„=:t scm  1e  hittil hor gjort.
Den russiske øverstkomkwielerenle for Vjasmarlistriktet var 13/10 gjenstarn
for en hyllestartikkel i de russiske avisene. Han bar kjempet tappert mol
le tyske innrinsninsfersøkene, cg hnr hele tia — selv orn det ble i sistE
liten — klart å trekke truppene ut og å ta opp kampen lgjun usvekket.
De siste mellingor fra Leningral—fronten går ut på at presset er stanset,
enten fOrdi fienleh vil prøvo  a  sylte ut byen, eller fordi tropper ur tru
ket nel  pa  miltfrenten.  nusserne har i de siste løgn bearet sin stilling
ved sterke motangrep. De har også gått til motangrep ved let Asovske hav.
Det er videre mellt at russerne anlegger nye vinterbaser langs en linje bE
Moskva, og bakenfor den igjen un ny linje i Ural.  -Kusserne hnr kange årimc
som ennu ikke har vært i. kakp. Du er utstyrt mel wierne engelske ().;

knneke våpen, Amerikns hjelp til Scvjet øker fra lag til rag. Stere tran—
spreter gar over Vladivostock uten al Japan vager a blanie seg i det.
U.S.A. har sonit 200 lokomotivor og 4.500  golsvogner til Iran for d lette
materialtransporten fra len Persiske bukt til KaUkasus•
Det er nå en uke siden tyskerne kuungjorie at fellttoget i øst var avgjor
og at len russiske hær halle lidt det enlelige nederåag, men fremleles ra
ser voldseumm kaaper. Og samtilig svirrer let igjen mel frelsfølere. 31.a
nevres Stesknelm som et sted hverfra tyske frelstilnærmelser kommer.
Frelsfølerne synes å henge sakmen mel kjempepropaganiaen offikring Sovjets
påståtte nolurlag.
Vestfrontan
Et av krigens største flyangrep met Tysklaal ble forotatt natt til 13/10,
over 300 britisku hombefly deltok i angrepet, lerav en lei RV JO nye flyN
enie fostninger,-sem tax ni gEnger se ster bembelast som st millo1stert
Blenheimfly koliljen pøset nel bomber over iniustrianlegg i Ndrnberg,
havna i Bremun, Ruhr  cki.; anare viktige mal i PordveSt—Tysklnd. Viiere ble
Eanalhavneræ bombot i lagslys og skiu utenfer Norskekysten og len Bellark
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søkt blandt anire K51n, Boulougne, Esbjerg, Le Havre og anlre Kanalhavner,
videre skip og kaier utenfor nolland og skip vel Norskekysten. Britiske fly
bombet sist frelag et trankekori i høvna i Rlesunl, og syv lasteskip og
noen trålero uterfor Ålesunl, samt en tysk raliostasjon i nærheten.
Dot opplyses i Lonlon at len britiske vestoffensiv i lufta binler over halv—
parten av Tysklands jagerstyrke i vest, og på len måten bidrar airekte til
a lette trykket  pa  russerne i øst,
I september ble 101 skip senket oller skall av det britiske flyvdpen, herav
53 i Nordsjøen, 15 ferskjellige inlustrielle og militære mål i Tyskland
ble bombet 2S ganger.
Sent natt til 12/10 melltes fra, U.S.A, at amerikanske krigsskip har stanset
en liten norsk bat som stod unler Wsk kommndo eg som skulle til Grønland
Mal utstyT til en liten radiostasjon ler. Stajonen er nå funnet, og båt og
mannskap er tatt med til U.S.A. for nærmere uniersøkelse. Stasjoned skulle
senie militære meldinger og mellinger om værforhollene til de tyske militær—
myndigheter.
Den la-,enske reglering mår 237.
Fga Tokio melles at fyrst koney:es regjering er gdtt av. Offisielt heter det
at regjaringons mellemmer ikcr  ha r  kunnet bli enige em metelene for regje—
ringens politikk. Gamtidig retter Domel i en erklæring skarpe anklager meut
U,S.A. som let Påster lrivor lebbeltspill. Samtilig mel at det fører fer=-
handlingeg mel  c-lapans kretser det Japan inn sammen med England, Nederlandsk
Ostin.lia, Scvetsamvellet og Xina.
Middelhnvsfronten.
De britisk—australsk—polske styrkene som holler Tobruk hIr feiret 6 måneders
•agen fer at de satte seg fast ler iu 1 et nytt vellykket tankøngrep. På,
Egynts grense har det vært øket patrulje og artillerivirksornhet. Britiske
fly har for første gRng bombet italienerne i Djibuuti i Fransk Somalilani.
Flaon har igjen foid en lang tur i farvannet som italienerne bruker for
forsyningerne til Libya.uten-å møte hverken skip eller fly og uten sjangse
til å fa løsne et skudd
Opprenksning i Jend tyska marine.  
Det h{un vært stur opprenskning i den tyske marine. Foranledningen var at
altiral Ri5eder utsteite en dagsbefaling med kritikk særlig over ubåtbeset—
ningeno 30M følge av le store uhattapene. uette vakte slik harme oo uro
at P6ederer måtte reise fra Svartehavet og hjem for å overta opprenksnirw.
En nel del offiserer er avsatt eller •egradert.
Juonslevia.
I—JUgo c ayla foregar regulære kamper. berberne angriner stedig ug tyskern
og ifalieg,orne har 'Jært nødt til  a  trekke seg tilbake mange steler. Mye
kriosmaforiel1 er erobret eller ølelagt av serberne. Serbiske friskarer har
på Denou tatt fra tyskerne en kanenbåt. Et jernbanetog er sorengt i lufta.
Flere flv fra U.S,A,
Det cr epnet en ny flyfabrikk i Amerika. Den har kostet 12 millioner dollar.
og 7000 menn er allerele begynt å arbeile der. Preduksjunen skal være 30.000
fly; ledal flyvenle festninger.

Xnm'eien mDt _tiert
Fra melles fra meget pålitelig kille aft motsetningen mellom Hitler
og offsererne skjernas. Gering, scm ønsket at Hitler skulle støtte seg
førsj: e ramt n e militære ralgivera, er unier kårmillert ørrest. Han
fag 5-Y; FJPg  uten pa crige 1ra ktlar, og han er allt11 Jabevoktet
en  radtiene  tLrfiicr er iiag don mektigste0 hibbentrop er også, felt i
unte;ie.  e  øestanlio  r syk" når-det spørres etter ham. Han skal ha hatt
litt ier mea ien teadenske munister grav uiano a gjøre.
0pnoelb7enen ng cze3) terrnden i Ts:ekoglayakia fortsetter. Mange na2ister
er  Piltt 3yko av forglItning og ep . av jem er nå lød. De tjsekkiske arbef13-
ie har 2;;:.fralfao  d  sin lønn.-på 43 me:i.tsjekkiske kroner,penger som
b-rukei krinnot Goyjet, Italisnorne har vonit for å få folk til sine
båter i Etddelhevet på grunn de mange senkninger. Ytterligere 200 000
ittalionere (arbeidele) er satt inn i den tyske industri i vesttyskland.


