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lertid ikke skjules at stillingen hc
kan betraktes som kritisk, men det e
ikke første geng. Og imene forsetter
Timosjenko sin offens 4v Nord-vest o&
Sye-øst for byen. Det har Nv. lykke
hun å da.nne en ster kile i det tyskE
forsvar mellem Volga og Don og dennc

rctt t11 a regnes som savilisert fo kile utvikies nu.
men alt skal.vi oppleve. Ved Cet opp I Kaukasus er den tyske offensiv 1
konstruerte mord  På  en nazipolitikon _ ebbet ut og russerne har gAtt til kr
stabel i Skleberg, er jødeforfølgel-
sen innledet i Norge.Vi skall lmre
redslene fra Tysk1and å kjenne
nmrt hold. Disse uskyldige mennes-
ke r som har funnet ly hoss oss skal
nu ksstes i fengse1, fratas all ei-

enCem eg alle rettigheter og settes
utenfor loven. Cg det er noremenn
som bet;*r eisse forbrytelser - vi
faler skam og svsky - men husk at
enhver udåd skel bli hevnet når vår
tid kommer. Alle goe noremenn idag

YEzitcrror i Norge.
flri,lingene er ikke
i sine metoder. All propaganda,

or,gtnisasjon, kempmåter o.s.v. fore-
g4r etter dArlig tysk mønster. Hitti
her vi Cog vmrt forskånet for de tin
som for all tid har fratatt tyskerne
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tige motangrep og har gjenerobret fi
re viktien høyder og stillinger. De
tyske tap i Syerusoland er for de 2
• sist( mPaoters vedkommende beregnet t
omlag  2C0000  nann og uovrrskuelige
mengder materiell. De siste tyske fc
sterkninger som kastet inn, er darli
uteannet og ikke utvilte.

Kalinin har meedelt at den raa:sisk
ineustri ikke bere har erstattet de
tapte og oppslitte kanoner, men ogs
opparbeteet reserver.

ro• stille seg solederisk  mPd  jøeene De tyskP angrep ved Leningrad er 1

i Nerge, hjelpe dem og pA alle mroter utdød og ot tysk invasjonsforsøk i
linCre Cen nazistiske terror. 'Og de den russiske flatehavn Kronstad ble
fedrelinfsløse som i Norge har funne slAtt tilbak e  og 2 tyske transportsk
et nytt fuereland, skal vitn at en- påtil sammen  Dl000  tonn ble senket w
*vor jøs:aing står side om aide mee /..usserne og uttallige pansrede landi
ee'm i kompen mot det moderno barbari. fertøyer ble ødelagt.
eg i denoe trengselstid ber vi alle Ladoga er allerede islagt.
hosc p' At nazistenes Trafelgar V V V

roormer ssg mee stormskritt. Den dag Ukons luftoffensiv ble innledet ved
dP vi igjon griper til W'pen kommer, et voldsomt britisk bombeangrep på
og onort gjør alle Quislingor som de f=ske. fabrikker Schnelder-Creu.
Colb=e Lunee - de tar munne for sot- sør for Paris. Disee fabrikkei
full. Vi gjAntar kong=ns ere og levco-er bl,a, store mengder lokomo-
sier: JøCer og nordmenn - arbeid og tiver til tyskerne 8 eller skulle g:

lie  i stillhAt og bevar en usvekket re det. Kontrakten antagelig anuleri
tro ovr fulle seler. Liber tyklok-  1 nu. Fsbrikkarealet dekker omleg 115(4. å 
ken bevegfl! seg - Viutory nmrner seg) mål, og iløpet av 7 minutter slapp

v v - v  I  94 Lancaster bombefly hver E- tonn
.F:gsslane • bomber ned og eet i Mllt Cagslys
V1  skel ta Gtrlingrad , sa hitler Vic'ero ble Hanover, bremen cg Wilhe:,

for S uker sieen, og fremeeles er hafen kraftig bombet, likesom dag c)

Stalingrod russisk. Og over de rus- -ittangrep elTers er foretatt over-
siske stepper senker vinternatten '.PySk1ene og okupert.ommråde. I Østel

seg ned og og jorePn har allereee sjøen -r den tyske ferje DEutschlen
tstt på sro oine hvite dragt. fltter torpACert og skadet. Utenfor Norge (
ut lale er (1.6von Boch var Avskjedi- et tysk trnnsportskip senket og ved
ge t, ga latler ordre til at Stalin-. . Franskekysten måtte et skip settes p
griLC  skulle  tes. Men den tyske hmr grund av tyskerne. En titusen tonner
var alleree r-  sa  svekket at den ikke pr av russerne sendt til bunds for e
kuaine .5: til angrep på bree front, i Svarehavet.
ran måtte sette inn all sin styrke v v v
mot et fAbrikkområdel og oppnådde
oc-7v itke her noen avgjørende seitr. 2o meter over den franske jord, vi
LE  ci-pne(e endel fremgang de første dere-over ålpene til Italia til Genu
eLg!nc,  on  ble så stanset og ble ti fillano o.s.v. med svær bombelast flø:
e(ls  kastet tilbake. Det skal inid- britiske fly bAde natt og dag og dan



nvt, dermed (41ptaktan til eun nyl bri.. N3a 2./.#!s.  ver er,a aperikaneke fliMiatiske effenciv i Egypt. i:11.?2fl den 2'1.-, dag. Flåten her hittil konvoyert oterCs.  uneer fullmåne gikk (Lri 8. bri- k ! Goo.000  menn oversjøisk, uten tap aV
tiske arme til engrep på general  Mon-1  en eneste menn.
gomerys orere. "Knus e•n tyske hær" 1 v v v
ver agsordren. Etter forarbride av Siste.
bombefly. jegerbombefly og jagere gililc I rusland øker Timosjenkos press,

' d.

infanteriet til engrep fulgt av pan- og har kastet tyskerne ut av de sterkt
serdivisjonene. De første linjer i befestede stillinger og ut på steppene.
aksens minefelter er gj ennembrutt og Inne i byrn har tyskerno med svfle
ethvert motangrep ble sntt tilbake, tap erobret et parr gatrr.
Nen de tyske forsvarslinier er dype Det tyske offensiv i Kaukasus er helt
og goet forsvart og kampen blir sik- stoppet opp langs Terekelven, ved Mos-
kert hård og langt dok. Oljen i Grosny er fremdeles

nen 8.arme som idag går til angr
er rn annen erme enn den som stanset
Lormel i Fgypt. Langs Afrikas  syd-
kyst er skip på skip kommet med nye
soldeter og nytt materiell og brittri-deltar her og marinesoldater er iland
eg er nu.overlegne i luften o i an-1 og støtter lendtroppene..
le31 tenks. Det er helt sanarbeide Det bemerkelses=dige  ved  Russland
red hRr, fF;..te og flyvåpen. Dertil er at overalt hvor ruseerne går til
kommer at Rommels forsyningslin,  r r e angrep, støter de på tyske forsvars-_
vennkelige.  anlogg,  bl ekkhus, tankfeiler og skyt-

Afrikefronten vil bli interessant tergraver. Dette tyder'på- at tyskerne
de uker som nu kommer.

V V V
oktober er hittil i mieelhr-vet

renket 14 av aksens transportskip og
skadrt 8. v v v

De britiske bombefly som engrep.
bl.e. Onlo regnes som de hurtigste

lengere tid har ve,rt forberedt pa
å måtte  gA  over til defensit.

Flensburg ved østersjerewl'hvorfra
tyskerne skibet forsterkninger-til
Russland, er kraftig bombet i natt av
britisk flyvepen. Britterne brnytter
nu også' nye basnr i Nord-rusland og

fly i luften. De har 2 motorer  og  angriper derfra fiendens mal og sik-.
er ut&tyrt med 4 kanoner og 4 meskin-1 rer de allierte konvoyer i Ishavet.
gevmrer. Flyene er bygget helt ev tre
for A kunne bære størst mullg bombe-
last

v v v
Guadalcanar i Salmonøyene er nt

heftig  sjø  -luft - og landslag i  gc,
m el lem de australske tropperlmed stø
te amerikanske fly og flåte p:  C

V V V

lengt vekk fra tyskerne. Lgngs Svar-
tehevet mot Tuapes, har russerne nu
overtett initiativet og kastet tys-
kerne tilbeke. Den russiske flåte

yiggiten. be ¥21Yerte har hatt ny fram-
ne nye angrep. Det• er nu kommet

til voldsomme tenkslag, hvor tyskerne
er kastet tilbak med swre tap. De
britisk P  tap oppgis å were små. Den
allierte luftoffensiv over slagmarken
er fortsatt intens og belegger fien-
dens komminikasjoner, teltleire og

ene side og japanerne pe den ennen, havner med bomber deg og natt. Det
øyaer den-viktigste i gruppen og be tyske luftvAp rn her hittil vsert defen-
he part-r har fort fre store forster _ stvt, men forsøkte seg igår med et
ningr. Hittil er 3 japenske kryssere angrep,.men ble slått tilbske. 22
os  :. hangarskip strekt rizzadet. 1 ame- tyske fly ble ødelegt og likemenge
rik:nsk krysser er skadet dg  1  ameri- plvorlig skadet. I Grekenlend og
kLnsk hengerskip er alvorl.ig skadet. Italia anstrenger tyskerne seg til det

V  v v . ytterste med e få frem forsterkninger
Igval har måttet oppgi planen om til Rommel.

P tven6sutskrive arbeidere til Tysk- v v v
land p.g.a. trusslen om generelstreik Stillehavet: Slaget om Salomonøyene

rDrt skel nu.ordnes ed frivillig vei. aser fremdelea. Hittil er  lo  japan-
•''-o gisler i Lille er arrerstert p. ske krigsskip skadet eller senket.

g.aen nksplosjon. Gislenes skjeb- herav 2 destroyere, 3 kryseere. 1
ne evhanger ev om de skvleige melder hangarskip senket og 1 skadet og 1
seg. Tysk justis. slegskip truffet av bombe. De mel-

Cegen2o sisler er henrettet i Fellas og dinger som Tokio sPneer ut om"
om amrikanske tap, er rene oppspinn.18 i Jugoslavia. I Norge har N.S, ut
4  arbeidet lister over hele landet over krigeskip er senket eller skedet

epersoner som gestapo kan ta som gis- for Ce allierte hittil.
- sel. N.S. er altså direkte ansvarlig K Ny Guiena her australieneren forth
. for ethvert mord som skjer i Norg e  av satt frpmgang, og 3 japanske forsy-
Gestapo.

,
ninEsskip er skadet. Neste nr. •

v v v ' 7/ li/42.


