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I:skerles sLcre offensiv not Mosieva har nå vart en mLted,men den har
en(a åkke bøakt noen resultater av betydning.Tyskerne har i løpet av
dentie måneden rykkeg fram 250km d retning av hovedstaden ogstår nå på
dek nsarmesec 651y fra hyer.Men det xuss±ske forsvaret blir stadig ster-

:.kera lverL •som nye Triske tropper etstatfer leepene,og det er
Ingen swuL: til å tro et loskva står umiddelbart for falLIVen det
tyske tryklut avtax tfkezdot mcldes stadig om harde kamper,om tyske
anfall og rrssiske motanfall.

I løpet au de sdsto floxfon degoeic har fronten rundt Mosnva praktisk
talt_ikke forandret seg.Trskerre kar hatt litt frargang sør og sør-
vest for byer- hvor de rykket fram
tra aaluga tdc Leco Jamos,lexcts ua lookm fra novedtetaden.Men de er
blitt  slete  ttlbeh3 ved coft ve,st for Loskva,nvor de en tid
jaw baro:e:>.:h uKt cle du trengt 4okm vestovex.Senere har
de igjeCtrehgt 1101 framov;r.i øyeeolikket foregar do hårdeste kampene

WIØSt(CM tundt Mosjaif-Kog Ma3c. Jaroslavets.I byene Kalinin og Tula
nordvest og ser for Meskva har de ›ågått Lardo gatekamper i fjorten
clagerc:rrorsøkrt på å innesluere Moskva ved framstøt nerd eg sør for
bypn er •fomel0big stanset,

de siste dagene har tyskerne satt,inn et nytt forsterket
pansexangrep på,lhosEva,som i området noe sør for Mosjaisk har ført
til dot v;.l_dsondte nag i krigan hittil med ee.orme tar På begge siler.
Def fret av pålicedt(,a meldinger at tyskerne nå må ha vanskelig-
hetermcd fornvelsee av troppor og mn teriell.Annenrangs tanks av uten,

Hlandsk operin5helso er sate inn i stort enta'71,n7e forsterkninger er
aenhet fre Leningradfronten,og de or dessuton overført bådo finskS ok
xåmens:eo trepper til midtfmenten Likelel:er tyskerne nødt til å kaste
2iLe egne utmattede troppar inn i kampen gang bå gang Mbskva skal
aponbart inntac. for 'enhven prier

I Ukraina her tyckernu hatt adsillig større framgang enn ved Moskva.
' Charkov er erobret,men riktignek fire dager etter at tyskerne sendte

he melding em dette‘Forøvrig er tyskerne ,rcngt noså langt inn i det
vikeigete industrdemrådet i Donetz.bassonget og hr erobret de betyd-
ningsfulle industrdbyeno Sealine,Makjejcvka og Karamatorsk som ligger
ved selve Donete.-elva,De står også idke foran havnebyen Rostov ved
munningen av bon.Donets-bassenget em llusslands viktigste sentrum for
tungindustri oL; et.ovareidenblik viktig rastoffområde.Charkov er
Sovjet-sanveldets tredje stensbe by med innpå en million innbyggere,
og nest Moskva den viktigste industøibyen.

-Stfuasjonen  ca  denne fronten or neget alvorliggog det vtl bety en stexk
svekkolse for ItesSomne en'de må oetgi dettc omrhde.Det ser ut som om
dc russm:ske tmo)penc her er I delvis op,pløsning påg runn av de store
tnpene nnder slagino letager vesf langs estbrudden av Dnjepr.Også
tyskerne ham edeedL.:ftd hert megel,steru tep,og det mulaes om en begyn-
nonde utmattedse av de tyslec eyrkene:Marsjall Timosjenko,som er
russerneu betydelikste stratog.har overtatt lodelsen i dette avsnit-
tet og hen Lriferd med å roorganiscre don russtske sørarmeeneHele
em;ååt or meget sterkt befestef,og en åramrykning her vil
under allc emsteadighuter blt en kostban M.storie for tyskerne.Marsjall
Budjorny com fid]Igere hadee -redolson i dette avsnitt.har fått i opp

MODCHK TIIDEND
9. Onsdag 5. november 191l

ki ber em.unnskyldning for fereinkelsen.Avisa skulte komme hvex lør-
! dag,men på' grunn av tekniske vanskeligheter ex de ttesiste nummexe
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draga orgatisere en  ny  fursvaralinje og reise en nyarme langs øst-
batdde av T)on.

Len 22,okt. åpnEt tyserin ct nytt voldsomt angrep mot Krim-halvøya
me:d store avdelinger tanks og stukas,og det tnr åpenbart lykkes for
dem trenga g-onnom lin:ene på. Pert,p-tangen, Russerne har

enna ca 2oo coo mann nthvilt tropur på Krim,som ble evak-
uert fra Cdessa fox 3 lik:r siden.

.Fro Leningrad og finskefrenten en ingenting å melde.Et nytt finsk an-'
grep på Hangø  er  slått tilbake.

- Krigen mot Sovjet-Samveldet har nå vart i over fire måneder,mens det-
• utviIsomt var Hitlers troat krigun skulle kunne avgjøres på under to
• måneder,Uansett hvordan krigen gang blir forframtiden,vil ingenting

kunne eppveie dette mislykte regnestykke.

Rvor storede tyske tapene er,kan bare være gjenstand for et vilkålig
skjønn,Det er den alminnelige mening både i Moskva og London at det
drelir seg om millionor mann, om det enn finns enkelte kfltiske

kretser- semsetter-tallene så lavt som 2 millioner.Dette er under en-
hver Jztendighet minimum.Det er også hevet over tvil at tapene når
.det gjelder tanks kanoner og fly er meget Tølelige. Nøytrale korres-
pondenter_gir sfkre beviser på at detbegynner å inntre en viSs utmat-

.,ttlse av de tyske troppene,og vanskelighetene med å holde forbindel-
• SeSlinjene gjennom det crobrete område melder seg nå for alvor. Bus-

sexne forlator altri Slagmarken før do har fjernet skinnone, eg ger-
iljatroppene ødelegger stadig du provisoriske bruene tyskerne bygger.

Hsærlig kathstrofal er mangelen på boliger som tyskerne kan benytte,
unda de systematisk-kaster alle innbyggerne i de bosatte områdene
ut aV dered hjem,Og jo meTe kulden økolljo vanskeligere blirdette

-probitmot.

• Og-hVa: har.så .tyskurne til gjengjeld op:inådd?De har besatt et-område
som nå snart, utgjør 1,5 milliener kvkm nvor alt av.verdi  e±  ødelagt
eller fjernetsindustri 1gruver 4 transportmateliell, levnetsmidleros.v.
De•hadde•hatt on mulighet til å vinne on hurtig seier:ved en øyeblik-

- kelig tilint0tgjørelse av hele d on russiske arme gjennom un lynkrig.
Det- ly1C-70s ikke,oE felttoget blir nå bestemt avdon russiske tilbake-
trekningstaktikk, un strategi som russerne omhyggelig har forberedt,
og tyskerne tross sin militære overlegunhet star hjelpeløs bverfor,De

-.hatde viter håpet at hele det russiske s nmfunn ville falle-sammen som
følge av misnøyen hos befolkningen,straks tyskurne gikk over grersen.

• Istedet har de møtt en så forbit: P.o7.-7-n:ncfrende kamp fra.hele be-
±olkningens side som historien hii få sidestykker til.I de veldige
områdow på 6o millioner mennesker som tyskerne har besatt, har det
•ikke lykkes å finne bn cneste Quisling somde kunne bruke til  å  lage
en russisk metregjering.

Tyekernes nye veldige offensiv sprang ut av erkjennelsen av det skje-
bnesvng-20 forhold.Situasjonen kruvde en gigantisk offensiv som
brakte kampene til un reel avsiutning.Og offensiven måtte lykkes;oa
nødverdig'var dct hitler på forhånd bobudet resultaten= voldsomt
frontalangrep pa Ploskva skulle ledsages av et angrop nord for Moskva
somira Kalinin skulle svingo nordover og falledtn russiske nordarme-
en i yjgen,o5 av et angrep sør for Moskva som fra Orel skulle svinge
sørevor mot Don og onringe de russiske troppene i Donetz-bassenget.
Om dette hadde lykkes kunne en mcd sannhet si at de russiske armeene

_ var tilintutgjortSamtidig skulleden nye japanske regjeringen gå til
anurep på Sibir,og fredsfølere bles endt ut for nod denne bakgrunn å
' nå vilkår som ihke skulle bli urime-

" lige 1n: engeiskmennene.

Offensiv2n måtte lykkes,mendon mislykkes,Tyskerne hådde ganske betyd-
lige result:xtur—og russerne ble paført store tap,men de russiske arme-
eui  b"Le  ik-ce tilletetgiort,Hitler unngår ikke en langvarig krig på
de russisk-: slettg±.



En må regne med at Donetz-bassenget vil bli inntatt i de nærmeste uke-
ne,om enn under harde kamper;mendet er ikk: mulig for tyskerne straks
å innlede angrepet mot Kaukasus,først må terrenget bak Moskva erobres.

Russerne vanter at de direkte kampene om Moskva snart skal inntre,og
alle forberedelser treffes,General Sjukov har overtatt stillingen som
øverstbefa1ende på midtfronten istenfor Timosjenko. Dette betyr imid-
lortid ikko noen dogradasjon av Timosjenko,slik som tyskerne pastår,
Timosjenkos strategiske begavelse trenges først og fremst på sørfron-
ten hvor stillingen er mGst kritisk.

Samtidig har marsjall Vorosjilov fått i opidrag å oppbygge en ny howS
forsvarslinje  langs Volga,som det er miningen skal holdes Vinteren
over.800km bak den nåværende.front,står allerdde en stor velUtrustet
arme,Det diplomatiske korps og enkelte regjeringskontorer har forlatt
Moskva og flyttet til Xuibysjev (tidligere Samara) 880km aøst for
Moskva.Men regjeringens hovedsete er fremdeles Moskva.(Kulbysjev som
allerede prOduserer 12 millioner tonn olje om året,eller dobbelt så
meget söm hele Romania.)

Faller MOSkva og Donetz, vil on sannkrnligvis ha følgende situasjon:
Russerne har mistet enstor del av sine beste tropper.Det kommer
ede melding om at Spesialtropper overføres fra det fjerne østen.Rus-
serne har også hatt store tap på materielldette er alvorligst når det
gjelder artilleriet som var russernes sterkeste våpen.Her har serld,g
slagene ved Vjasma og Brjansk kostet meget.Halvparten av rustnings-
industrien er gått tapt,men det finns enda et meget stert antall
bedrifter i Ural og Sibir,og-her produseres de mest moderne våpnene.
Når  det gjelder  emmunisjon er tilførslene fra England og USA tilstrek-
kelige.

Det er grunn til-å tro at russernes offensive forsvarstaktikkderMed
•4fdl være slutt,og de vil ga mer til en ren defensivtaktikk.Men:det-
te har den russiske militærledelse hele tiden vert inntillet  gå.Rns.'-‘

kan i de koMMende måneder bli nødt tilstådig å trekke seg.tile.
bake,men vinteren vil sannsynligvis medføre nt dot ikke vil komme til
harde kampur avnoe omfang.Russerne vilderfor få nøve til i noelunde
fred å bygge opp en ny arme for vårkrigen,og da vil tyskernes prøvel-
ser for alvor moIdo sog.En regner med at tyskerne ved innmarsjen
Polen hadde en mannlig befolkning på 12.5 mill i åLderen 2o til 45  år,
mens russerne hadde 4omillioner i de samme aldersgrupper.Og det  ex
reServene som vil komme td1 å avgjøre krigen.

Mo-rdene i Frankrike.

Mordene tå de . uskyldige gislene i. Frankrike har skaket opp Sinnene i
aIle land.Særlig har de gjort et sterkt inntrykk i De forente Stater,
ogskapt ønske om gjengjeldelse 1a ngt inn i isolasjoni rstenes rekker.

Bakgrunnen for mordene er at to tyske offiserer er blitt •kutt,komman-
danten i Nantes og on major i Bordeaux.Som ropresalier ble øyeblikke-
lig 50 gie ler,som har sittet fengslet i lengere tia,skutt i  hvar  av
disse byunc.og den tyske øverstkommanderende i det okkuperte Frank'_

rike,general StUlpnagel bGkjentgjorde at hvis gjerningsmennene ikke
var grepet innen søndag 26.okt, ville ytterligere 50 gisler bliskutt

hver av disse bvene.To ganger er kommet ordre omat også disse døds-
demmene skal effektueres,og.to gsnger  ur  Ordrene blitt trukket til-
bake.Gislene sitter . enda og venter på å bli drept.

Stillpnagel har samtidig utlovet en belønning på 15 millioner franes
til den sombidrar til a gripe gjerningsmannen.Dette boløp kommer.
neppe.til d_bli utbetalt,

1?!Hiepraksis,åskyte uskyldige gisler setter tyskerne åpenbart særlig
. .pa .Den er _ike opprørende somdener hensiktsløs.Ingen som an-

svarlig deltar i Frankrikes friketskaMp vil falle-ps å-benytteseg av
elike metodLr som å Skyte en eller annet tilfellig tysk offiser.mendet
I inns psykopater som tiltrekkes avdetefarlige i en slik handling,og-
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Fra Noras:
Vi vil først'gjøre-ot,llmerksom Jà.cLaI angivere:

1. Olnf Dahlen,Kontrielr ved Helserådet.Kan Jiar angItt Vieter
Jensen, Ter Hasaldeeth og.Liesoth.

2. Tannlæge Astsid Dollis (født Døvle). Gift med „.annlwe Dollis,
Sehestedsgt.2.Hun har oppgttt å be i Harbitzgt.19-1 . Gar under
navn av Astrid og es meget farltg.I nesten et år hns hun drevet
frxeikt.1 pg angitt en mengde firsoner.
3. Fullme.ktig Bjeseigi,, kemnerkontoret,som-operer.ex_snmmen_zed 1211=s- ,rådmannen "B ombepetterson".

Og i Tyskland beg,yaner mani å murre,Arbedderne 1 RuhroMråde finner
fram sil ny kontakt.De første Lye illegale arbeiderorganisasjoner
skimtes ett2r nt års naziyyrani.Stadig konmer nye riildingex om hen-
syns4s 1olgelse av ka.Aplikkene,men Hitler vager ikke å gå til opp
løsning av den katolske inLyken.

Dut meldos fra .ysklcand on nye nhyggollge aksjozer mot 4ødezepbak-
grunnn UT ganske interesant.Det tyske folk begynner sa smått å opp-
høru ned å betraktu jør%en somsine verste fiender,derfor komde nye
Lestemnelsenc on nt alle ødter måtte mære den gule stjernOn,"David-
stjernen".Lette førte im1dlertid ttl at befolkningen apenb gav ut-
trykk for sin-symp aæi  ned jdene.Det ble stadig ai:Cantliggpit stref
ge fatud mot å vise ns-e:s-san helst slags vennlighe- ovexfos j=ø41.ene, .mon uten resultat.NA,pa et_ti&ip-unkt-da-tyskarne trenges all dispon-
ibel arbeidskraft,hard e mat-,st begynne åsende samtlige tyske jøder
til jødereservatet d Polen.I de fleste tyske byene finns fsaktisk
talt ikko en jØge igjenA bli sendt ti1,.j-ø.ereservatet er easba_tyd-
ende med dødsdon-4=_-`7-vsk lauft-Trvile*er-rep- 1 oll fall med sttt nye
4jødeeroblen.Men joastatenexan ikke kvitte seg av fled hein don tyske-betoIkiling pars:amme matre._

4. Asbjørn Lund,Rasjeneringskontotot på HaugosMinde tidligero meget
ivrig modlem nv"Axbeldsløses forening", nå angiver jstor stil.
Vi høror stndig nt tyskeander-seirdat5S..enda de ikke har

.plikt til å gjøredet.At ty,akesne sender matvnrer til Tyakland blir
stadig dementort 1 aedi_sene, Det blir imddlestid sendt en mengde

,:vatux i transitt gjennam Sverige eller "Transiania"asm-dansken.e. Dier
Her ex_en-elingave ovex'norske varex som erndt 1 transitt gjenzo.mr-Sverlge i 171:rste halvas 1941.
Oppgnvon er hentet ira Gøteborga Handels- og.Sjøfaststidende for
17/10 - 1941.

277 000
Egg  T33 000
Smør ,„...,5 819 eoe
Kjøtt  6 382 coo
Melk „  5 8c8 cce
Ost ... .  1 LL60020

Fløte.... 4o eoo

kg

I"Fritt Relk" fer torsdag jo oktober leser vi følgende:
"Det foredrag direkter Senei igår holdt i Selsknpet for INTorges Vel
var i mer enn en oiyisiktsvekkende.Vibringer annet sted i
bladet et refernt.someet nnbefle.s enhver å studere med omhu og etter-tanke.Derektør Seael er on mann som ingen kan beskylde for å nære
overdrevne sympnhder ffier den nya tid.Destostørre vekt må mar.leggepa hans uttade_ses DM (21a dersyHingsmessige sItuasjon vd befinner oss

Hva ben har a  se  knn nvilken som helst jøssing være overbeist omur den hule eannnet.-
Vi ex I nt det mr-P.tc troverigbeten hos en man at han i_Lkke or


