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Nytt fra vr norsko radiostdsjon
London og andre frie sonere..

Vi ha vert borto en ko_b tid. Det skyljes drOaker som v* ikke

Dct er mange va er forb-ondet eled

nan5fo1dIgg rolle og spredhing aV riktig nytt i tider

som. disse. Vi vil atter engang innprente for v&ro losores at

de ikke gjennold vannvare, tonkoløshet, uforsiktigi-æt eTIer

gjerrighot- ni. werre nod  ce disse  vansker.

res skriftett 5.-pred dot viderel Deld tottl

st,frenten.
-c2,11:uasjOnen em er fmemdcles alvorlig. i en det har lmeoe_1-

for tyskerne  knu2e de  rus‘oiskoc oemer..) og don som tyskdrne utbniE:su-
nerte for over rkor siden, er Idag leflce langt undaV som den:geng. Karnren •
har si vort /1 1/12  m&-loOL og  Kmsvn 3 , Loringuad ho,lder frone,aielos tapaort
stond.

Mandag meldte Ecksva at iciskerne donne dags morgen haddo sntt
gang en ny voldsom onfensiv not Mo[:,1=, os  at aogropet hadck n:dd et kritisk
punkt I den site tjeJ har tyskerno kjørt•frau gatle tanks, hOde tyske, ita-
lionskey rumenske og fmanske, i et biste forsØk jpi na nookva før vinteren
keY»mor ifor alvdr., Angropet son er satt'inn et sted vest for derMsovjetruo-
siske hodStrud er motstiitt av russerne solv on stlIdingen er Ifloget krIfisk.

$17r donno oisto offersiven a ro mo Tm:rn 1kke.t-:5,kerno si*Jo a k,a vun-
net noe egentil terreng :MookvakvsnIttot de sisto ukone. har v,:mt Rjem
r.;ct p de .samico Etei_ene I dc,evLi, vc'd Malinin„ Mosaisk,  brel  cg
Kakioene bar v_rt uhyre kArdnakkedo. De fejske tao var foriniga uke omly; WOO

news Cyonjicies korrespendent forteller at don. 15.oktober.satte te-cdrre
inn med et meot tankangnep  veSt  for Moskva. Det lyktes dem ee
gennem russonnesClinjer. kusserne satte St inn en del 11tvdlgto•tr3ppou
de bestP ”usiiske divIsjoner, og det.lyktes diose den 17.entebor 0 kasto
kerne tilbake  os  gjenare7bre hdlo det so-m hndde vvsrt overeknst av de
tyske tank-ko1onner.

Fa de andre frontavsnivy holder russerno stillingen. PlFning 'dr tys-

korne endel  fram og ruSserne trekk3r sog robning av on -7rktige
flteLdvflen  Sevastopol. Tyskornes =1dis o en nill ihn I det russiSke for-
svan pi Ttrim. er niktig, ble, de.t J-imild.t; 1/11, -m.en kilen er ikke av -n3n bradd9

ikke niddrus so=s sterkcote fonsvarslinjer. "Red Staril s5on cm
kampc,no i DonetzbeIJneflet at, t7.7-ske stcke,m opercr ca. 40 ergc5lsko mil øst
for Staflngrad:—UT7i33—=11ngen or alvorlig. En italionorg.kornesoendent for-
teller at dot har rogoet i 21 døgn uten onphold-0aHdenre fronten. I Lonin-

radHavsnittet ble dct 1/11 meldt on øket nktivitet, uten at dot forolfloen
ler

Det er i dan scneno tid nevnt cn del tall som kan-gran vios forestil-
ling om do tyske tap -nnYJ de russis?eb stecibren Erobm'Inge,n nv Tnganro.; kostet
3.000 foldno og strede, av Stallow 500000 nann., 250 tanks og 1;a0Oinotorkjø-
retø-,Ter.
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Tyskornoc sicte desperate offensiv før vinteren drives ogs& fram
den trussel scm linver 2 a* 7oroofl_lov og Budjenny er 1 fulL sving med å ,Jr
sette opp nye apneor øst for det nåværende kampc-aråde. 300.000 mann nye st%L.'6.;'
troprer, ble allerode satt inn i kampone on 1JokvF. før dnn 25. oktober.
Dette Jaa virke 3om den rone dødodwi for do tyskoreSO:riser os fcpstår.
er nenlig ikke som i komnunikeons bare tale om opprenksa;Tngen som står
stfroate!: er ida-1; - ovor 1 nåned ettor at russerne var overvunnetn -

delos on bittor kåncfront.

Tyskernes trang til frod.
I begynno:Lson av forrige uke gikk det oån-j-tt forldendep i Waslidngton

on fredsfølern. Dot bot at tyskorne stadi:-; forsterkor sin frodoffonsiv,»fal: De prøver å få Reooevelt til å megle. Det son særlig får hitler til å meseI
p:å fred er: 1) Do onorme tapene i Russland. 2) 1:i15ønøen blancn offiserene
og soldateno.3) Det britiskoflyvåpons økende styrko o•Amorikås veldige
opcustning. j_angolon på mat og råstoffer.5) Denalvårlige motstand
mot krigen i Italia og opprørstendonoone i alle okkuporte land.

Hitler ma,enten ho fpod nå ello- -å grunn'‘ • Utenriksninistor
erkLerte i det britisko undorhns, at det ikko kan være talo om å slutte nnn
frod mod hifier. uenn med kiussolini da?fl spurte ott av underhusmodlemmene.
"Kån er det vel nepro verdt å novne en gangl sVarte Eden.

p,d Det britiskeluftvåpon.
har utifUlaTet JFor aktivitet mot skicsfarten oj; not mål i Tyskland,tar Italiaog i de okkuperteområder. I do sisto dasone har Hamburg, Bromon,

Kapoli,Tripolisog Denghasi vært SærliG hårdt hjemsøkt. Søndog var bombetok-11::gåer.
tene særlig rettet mot skipsfarton utenfor don hollandsko og norske kyst,
hvor on Qildoljefsbrikk og en trålor ble truffet, Tidligere sr 7 skip senket
utenfer Ale.Jund av britiske bombefly og 1 utenfor Stadt.

Tyskerne har mistet 27 skip 1 EopdsjØen siden onsdag 22.oktober. I lø-
pet av oktober maned hor Royal Air Feree rettet stadige voldsomme bombeangrep
mot bovnor og boser i -ford-;Lfrika, Italia og Hollas. angrepsne mot Tripolis
har vart sarlig hårde. De bar vårt optil 9 timor.

Den senkodo U..b.A.-destroyer.
Detne=frr. Wo=k-t-on at bare 44 nenn er reddet fra don senkede

destroyor"R'iben Janes".-Enkjenner ikke til det øvrigerrnskapsskjebne.

Rer:rosaliene i Frankrike.
Chschill og kossevelthar offentliggjort erklæringer hvori de for-

dønnertyskernes rerPosalier i Frankrike og andre steder (der 100 gisler ble
skutt, fordi 2 tyske offisererble funnet drspte). Verden kan ikke overss
disse ba:.-bariske hcndlinger. jisee forbrytelser skal gjens.jeldes.

Finnlcnd.
U'øA. og de britiske dominions diskuterer for tiden den rolle

Finriand spillor scm Tysklands forbundsfelle, og spørsmålet om en ensolsk
krigserklEring til Finnland blir behandlet.

Fen internasjonale arbeidskonfepanse
nar heldtn(J.be,i I4ew-York. L;pm representanter fra Norge møtte

og Ikunbro. Dessuten møtte skipsreder Lorentson som representant for arboids-
giverne og Ingvald haugen som representant for arbeiderne. Kongressen bo-
handlet den rolle denokratienes arbeidere spiller i kampen not nazismen,
Attlee r:ette som representant for den britiske regjering.

Det har vært en konforanse mellon britiske og russiske fagforenins-
ledore, som har satt opp on plan for samarbeid og gjensidig støtte. Flere
lignonde møter vil bli holdt.



ren britiske regjering  fram av
t ar kunnwSOrt at britiske og norske hrigsskip og fly stadig ang

Erinril%! byske skp nå Oen norska kyst, liheledes skip son går i tysk tjenoste
,e  oberaller fleste av disso skip har fflit krigsmnteriell og annet for ty.
!en det har også hendt at det har vrt noliske eivilocrsoner ombordy

tar
tar. Det

joringen beklager dynt at norske borgare mister livet under disse op
r6deloner. Honsikten mod disse senkn4n3er som cogs foreg&r 1 Liddelbova

22°P1-1,n franske og belgIske kyst, er å nxbryte tySkernes forbindalse mad
thavet, og da tyskerne ofte kairrufilor3r sine transportfartøyer som fr
esasferbåter og handelsskih, er dt sjelden r&d for flyverne skje

fredeligo passasjerbåter og tske forsyningsskip. Rogjeringenishinp'ton
111Gr alvårlig til norske bergerc nko å reise sjøveleny uten 1 ytt

da det Innehar en neget strtsiko, og alle nordnenn vil s• å mase 4st'i nødvendirhaten av disse senlminger.felLerene
voldlga

revtioorlsk anordningotstand
2(tatsrad bei3Te7igen den 3. oktoberp er det utdtedt forbudd mo

.ch;ko statsbongere får rottigeter i norsko selskapers og at st
3terIrrm son er erhvervet etter 9. acril 1910 ikho  0odk-jenne;50 Vld
Arta noon cnt t den com senere må gi fre 30.,; rettigheter son urett=ss-12 e
Lexmene. ,-r7et 1 norska selskaeer 1kka har rott t41 a eå sin ytelso tilbake,

leildinger cg nordmonn skal derfor v(Pre forsiktigo mod ulovlige tran
da det vil få alvarlige økonomise følgor.

andy
emen, ' tar alt,
bombetok- I SCTOrdal rekvirerer tyskerne storo mengder høyy, 660 tonny oG
kystp rgder forlanger do faktisk like myo som benderno bar avlet 1 ar.
asenket L Resultatet: nedslaktining.

*.. I jø_ I Grong or man gått 1 gang ned å rekvirere skl og beks9mstOvler
ibeangrep'
'ipolis

kede
febne.

for-
.or ble
rerso
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