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Den Portugisiske regjerin har gitt Storbritannia
r'ett til å benxytte Azordne som støttepunk er. Portugise/ne be-
eelaer  sin  suverenitetøver øyene cg vil fortsette å beholde sin
e5ytralitet i Europa. Denne Portugals holdning viser tydelig
andets oppfatning av utt'allet av krigen. Azorene bestar av 9

øyer, og for Storbritannia vil de bli av stor viktighet før skips-
±'arten i det nordliga Atlanterhav. Alle britiske tropper blir
drada tilbake når krigen er slutt.

Fra Italia 1014 det tolksdag meldt at slaget  cm
Volturno er tatt til. øst og vest  før  Capua er allierte styrker
gått øver.elven og har dannet brohoder. øst før Capua gikk de
allierte fram 3-8 km. og satte opp artelleri som dokket broover-
gangene. Tyskerne er imidlertid gått til kraftige motangrep
man de er slått tilbake. Nord for Capua er ae allierte gått over
veien som fører til Roma. Der er sterk motstand,- særlig av panser-
svrker, men de allierte har også fått fram stridsvogner. Det
blir meldt om ny framgang på nordre siden av Volturne. Nye tanks-
og infanteridivisjoner er kommet over elven. De hårdeste kampene
foregår i nærheten av kystenx_mjn e .Q.br .Zinke.t endel  av  regnet.
Mellon -Voltu-rn:o -og efi kanai 5 km.  lenger norå satte de allierte

lan( on tanks- og en infantertdivisjon. Disse styrkene var fre-
dag nedd 10 km. inn i landet og kommet i kontakt med 5.almes hov-
edstyeker. Ved Corotzo, 50 km. .fra kysten, foregår hårda kamper.
Lenge2 øst hr de allierte gått over elven Colore. Dem 8.arme på
midtavsnittet tok torsdag bjen Bildone eg fredag ble byan kasaka-
lenda mellom Termoli og mrdtfronten inntatt. Fra Jugeslavien
meldes om ny framgang for friskarene i Kroatia. 2 byer nær Susjak
ble tatt av tyskerne, men siden gjenerobret av friskarene. Ellers
har friake,rene foretatt vellykkede angrep særlg mot tyske jern-
banekommunikasjoner. Tyskerne har, som represalier for friskarenes
angrep, bombet byen Novomesto i Sør-Slovenia. Hele befolkningen i
byen ble drept. De har også kastet ned flygeblader med trudsler
over andre byer som friskarene holder.

De haraeste kampene pa.'østfronten er na omkring
Kiew. Den røde arme har trengt inn i Kiews:ytre forsvarsverker
cs har utvidet sine brohoder på begge sider av Kiew og sør for
Erementschug. Russerne har opprettet hoyedkvarter på vestsiden
av elven, der tyskerne har fått forstertninger fra Leningradfronten
bord for Kiew har russiske divisjoner slått en bresje i de tyske
stillingene g gått inn gjennom denne. Sør for Kiew er det satt
inn et stort anlagt angrep. Byen står i brann  Og  tyskerne plyhdrer
alt av verdi. Overbyen er det luftslag uten sidestykke i historien.
Russerne•er overlegne, og tyskerne setter inn alt disponibelt mat-
erie11,Sapdro'sje er tatt av rusSiSke tropp2r. Tropper f/a Stalin-
grad tok del i inntl.akelsen. Det brøt •ut panikk bQ.ant tyskarne før
de nådde elven, og•de fLaste ble skutt på flukten, Det synes som
em de tyske troppene melIca Nelitiopol og Krim er låst inne da det
ikke finnes broer longer  sør 1)e;



pDlb se1Ium. Her er den 6. tyske arme som lå ved Stalingrad.
De3i reorganisert men mangler 3 divisjoner som e sandt til
'.1„*;alia. I Hviterussland kjempes i Gomels forsteder. Forstaden
.Tbalitza cI på russiske hender. Dat meldes at tyskarna har

ild på byen. . ,
Onsdag ble Midt-Ty4kland, serlig Schweinfurt,

1-mbet av tunge amerikanske bombefly. 60 bombefly og jagere gikk
104 tyske jagerfly ble.skutt ned og antakelig 45 ti1. Dat

kulelagerfabrikkene som benyttes.i den tyske krigsindustri
oi ble angrepet. Fotos fra Marienburg viser at halve fabrikk-

områdt cr fullt av'bOmbekrdtere. De svære allierte ilyangrepene
ove 2yskland i oktober hdr kostet tyskerne over 450 jagere.

Myggubåter med 2 manns,besetning har orsert
ALtafjorden og senket "VonTerpitz".•
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_Xyhatene lørdag dg sønda.
er det fortsatt fremgång for 5. og

arme under harde kamper..Nye tropper og materiell er ført over
Iclturna. Tirsdag,p-iøvde tyskerne å gå over elven, og dat så
a:_vor1ie ut, men etter kamper i dager har det nå.lykkes den

driva tyskerne bort fra de fleste stedene ved elven.
På høyrc f],øy beherS.„-_er. den 8. aime hale veien fra Telmoli til
',[inciatrno i Appeninene. Allierte har angrepet saMbandslinjer
ever vidbtrakte områdar, særlig Ancorna. Ingen f4t gikk tapt. 8

ble skutt ned. I Adriaterhavet angrep flåten,skipsfarten.
skip  mi  ble satt i brann, 1 senket og I oppbrakt,tVed 3,1ba-

ble Ekip senket,. og:ved- HelIas 1 -skip satt i brann. Friskarane
hatt ny framgang i Kroatia, støttet .av italianske tropper.

byer ved. kysten ble gjenerobret,'og en øy ved innløpet til Fiume .
holdes av friskarene. Byen Zenika ble angrepet, all industri  og
36 lokmotiver ble ødelagte.

Russerne går fram Under -hård motstand og utvider
fortsatt sine brohoder  pa  vestsiden av Dnjepr.. Ved Krementschug
var gramangen II km. FraSaportsj støter ruserne sørover og gikk
framm mellom 5  oL, km. Der ar forbitret tysk motstand,og særlig
.hårde kamper foregar i Ki" ytre forsvarsverker..I Melitopol fort-
settar d„ voldsomme kampene, og russerne bruker âe samme uttrykk om
ette sldget EMM i sin tid om slaget.ved Stalingrad. Ved Vitebsk

det russisk framgang, og sør for Gomel er zterke tyske motangrep
el).att  tilbake. I anledning den forestående 3maktskonferanse sies-

tyrkisk hold Konferånsen trer saMmen under gunstige forhold.
'ho •som verdsetter fred, haper på et godt resultat.

liet var noen få 'tyska fly over England i helgen.
kuleiagerfabrikkene i Schweinfurt er ute av drift. Over 1
tyskere tar del i. luftvarnet. De alliertes flytap over Tysk-

-1,,ind ar mindre enn 5. og ligger lavere enn ifjor. Churchill og
k.osolt opplyser at i august og september er så godt som intet
skip'senket.

Ved Universite£et i Oslø.er bl.a. ,arrastert•
lagnus Olsen, Haald Q1-lje1derup,fiarl gt4n,.Bjørn Foyla m,f1.

me-re enkelthetr til grunnen vil g,421 t  tre.London'senera.
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