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RUSSTAND:  

Kampene om Stalingrad har no pågått'i 80 dager. Tyskerne har satt inn
2 nye divisjoner og nengder av tanks på et snalt avsnitt og har tvunget
russerne tøl å trekke seg tilbake fra noen gater. Alle de russiske for-
svarslinjer er inidlertid ubrutt, og tyskerne har svære tap. Det er

riktig blitt st blodbad etter hitlers ønske. Halder og von Bock som
begge den hele  atød har advart mot en Kaukasusfront før Stalingrad var
falt har no forlangt at de tyske tropper trekkes tilbake fra byen
for å innta vinterstillinger. Svaret på disse forlangender er avsettel-
se. Det må være i desperasjon at hitler avsetter den beste strateg
tyskland har, eller kanskje er det på grunn aV det lite overveiete løfte
ou i nærmeste framtid å ta Stalingrad. Både i syd og n/v rykker Timo-
sjenko's txopper fram, og det er vel ikke sansynlig annet enn at tysker•
nes franskutte stilling ved Stalingrad kan bli til en dødskorridor,
I Kaukasus pågår framleis harde kampex uten at noen av partene har noen
synderlig framgang.
Syd for Novorossisk har tyskerne hatt litt framgang. Vbd Mosdok er nyc
tyske angrep .tavvisL Syd/vest for Moskva er en viktig stilling inntatt
av russernce  r"
I finskebugta er russerne gått til angrep ned landsatte tropper. I
Karelen har russerne ved nye angrep erobret 2 høydedrag.

MIDTØSTEN:  

Det britiske flyvapen er stadigi aktivitet. I løpet av de søste åååår
er Tobruk angrepet 2 ganger. Benghazi og flere andre steder har hatt
stadige angrep cg alårmer.
I.Middelhavet er nye alvorlige slag rettet mot italienernes skipsfart,

Nye aksefly er meldt skutt ned over Malta. Fredag ble meldt 15. I alt

er i løpet av denne uke nedskutt 99  fly. øyas forsvarere har mistet 15
jagere.
I EGYPT kjemper no greske styrker i den 8 arme.

DET FJERNE STEN:

Amerikanerne fortsetter sin frarlrykking på New Guinea. Øya Timor er na
ny bombet. Ved Salomon-øyene foregår for tiden voldsomme slag i luften,
pa  sjøen og på land. Japanerne har landsatt store styrker på Guadalearn
Amerikanerne har opprettet noen stillinger nord for New Zeeland. Bri-
tiske fly angrep fredag og lørdag mål i nord/vest tyskland og desuten
i Nederland og besatt Frankrike. Fredagens angrep hadde son hovedmål
Køln og mål i onegnerra Dette var det 119 angrep på Køln. 18 fly savnes.
En flyfabrikk ble smrlig hjemsøkt.

LITT AV NVERT:  

Det hersker stor uro i Frankrike på grunn av Lavals ordre om 15o  000
arbeidere til tyskland. Over store deler av lande-6 ble det demonstrert.
Laval's legionærer nåtte til slutt skyte på mengden for å få opprettet
noenlunde orden, 40 ble drept og flere hundre såret.'
Fra Amerika kommer nelding on at det er opprettet fly- og flåtebaser i
Alaska.
Tyskernes trafikkvansker  pa  Norskekysten blir stadigstørre. Den sta-
dit tiltagende tonnasjenangel gjør seg også sterkt gjeldende. •
Minefaren utenfor den tyske kyst blir også mere og mere merkbar. Tyske
loser og utenlandske mannskaper drøfter no åpenlyst de mange "ulykker"
som forekommer ved borttaingen av minene. Det synes som om tyskerne
oangler kyndige folke
Professor Woro Milllerstale; i tillegget fredag om krigssituasjonen var
glimrende. Den hadde fortjent å bli gjengitt i sin helhet.
Svenske aviser har molAt ou affmren ved Glomfjord. Fra London meldes
at det ikke fore.11=7P,er nc e - bekreftelse.



eagens russiske konnunike—Qeeddeasex at tysIrPrngehaflrobret et kvartal til
i Stalingrad på bekostning av 5  000-unnn  og 65 tanks i løpet av 24 tiner,

I KAUKASUS er flere tyske forsøk på å komme fram til oljefeltene i
Grosny blitt slått tilbake. På Svartehavskysten ved Novorossisk har rus-
serne landsatt troppestyrker son faller i ryggen på de runenske og ei-tGai-
enske tropper. Russiske undervannsbåter melder On nye se
Det foreligger ingen nye neldinger fra de øvrige fr "tt.

MIDTØSTEN:  

Flyangrepene på MALTA er no trått inn i en ny fase. De angripende styr-
ker er like store som før, oen møtes av britiske jagere langt til havs,
gå kun et fåtall naskfner rekker inn over øyn. 2 tyske naskiner ble
skutt ned. 1 britisk fly savnes. Det var liten skade.

EGYPT: Det er komoet nye ueldinger om at artilleri- og patruljevirkson-
het tiltar etter at den sterke sannstoro-son har vart i 48 timer laavbrutt-
han gitt seg. Sannstormen endte i voldsomt regn. Under stormen trengte
sannen inn i tanks og lastebiler, ødela all nat og la seg som et teppe
ever skjerfene som soldatene bar for ansiktene.

DET FJERNE ØSTEN:

Allierte fly har rettet nattangrep-MOt Salomon-øyene, og på 4 netter øde-
lagt 7 japanske u-banter og satt 1 lasteskip i brann, man tror at 2 japun-
ske kryssere ble truffet.
Det ser ut son oo japanerne saoler seg til et angrep på Guadalcanar som
er i amerikansk besiddelse.
EW GUINEA: Australerne har no passert det høyeste punkt i Owen Stanley-
fjellene og fortsetter franrykkingen. Japanerne synes nå å gjøre ster-
kere motstand.

LITT AV HVERT:  

Laval begynte i dag opptellingen av arbeiderne i Frankrike. Uroen stiSer
stadig, og det meldes om nye, store demonstrasjoner over hele landet.
Tyskerne øker no også rekvisisjonen på matvarer. Tusenvis av tonn sendes
no til tyskland.
Lørdagens dagangrep på Crouseau?-verkene har åpnet nye muligheter. Den
lille tapsprosent (I) ansees av sakkyndige for et så godt resultat at de
erfaringer man hadde fra die luftwaffe's tidligere dagangrep mot England
fullstendig overskygges.
Alle trafikkuidler i tyskland nå nå overbelastes for å holde trafikken
gående. Således må lo-tonns jernbanerogner no ta 15 tonns last og 5 tonno
må ta 8.
Pionertropper driver stadige utbygginger og forsterkninger av forsvars-
-verkene på den nederlandske og franske kyst. Nestarmeene har ikke et
øyeblikk ro og 11.å dag som natt være forberedt på britiske angrep, særlig
i lite siktbart vær. -
Tyske vakthold og restriksjoner for Stavanger-kanten blir stadig skjerpet.
I Hafrsfjord tillates ikke lenger trafikk etter mørkets frambrudd.
Tyskerne angrep i dag mal i øst-England. Flyene som kom ett og ett inn
over land skjøt på butikkstrøk, sykehus og jernbaner med maskingevær. En
by ved inngangen til Themsen ble angrepet. London hadde 3 alarmer, nen

• mngen fly viste seg.
Kong Christian av Danmark ble i dag kastet av heSten, da han var på sin
vanlige ridetur. Kongen ble lettere skadet og ligger no på sykehus.
Fra Tsjeckosloyakia oeldes  oE  7 henrettelser til.
Shipsreder Holst - foroannen for Det norske jagerfonn - ga eksempler på
hvordan norske bosatt over hele verden - ogsa i Norge - sendte sine bi-
drag.
Følgende historie er sann, selv on den høres utrolig ut: En gårdbruker
fikk tilsendt følgende skriv fra tyske nyndigheter: "Da det viser sig
at De ikke har levert det pålagte kvantun egg til Eggeentralen, skal det
besteote kvantum leveres oss." Gårdbrukeren svarte: "Deres skriv er fere-
lagt hønene son ikke gav noget svar. Hønene er stillet for standrett og
skutt." Han fikk  3  måneders fengsel,

• • • '' """


