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RUSSI.Seal attermideagena melainger fra Russland viser at tyakerne setter
alt inn Terobre atallagred. 30 tyska divlsjoner og ovar 1.000 Vly blir
brukt for å tiaintetajart byen. I fabrekstseek 1 byeas noravestalge forete-
der blir tyskernes tarktrametet ettarfulet  av kraftig bombardement fra luftes
mot erbeiderbolieene og reretatedena ved Valea. I byeas sydvestlige utkant
her russerna sett I gang et vellykket motanerep  og  erobrat en landsby og et
hflaapunkt. angrepet ble foretett undar  deaadnesild  fra aa russisk Volge.fle-
t1l4e. - Fra det vestre Keekasue blir det melitt et flere flandliea motnagrep
er slått tllbake eyeaet for hovorossijsk og at et kompaala rumemere ble utslel
tet.  1 nwrhaten av Svertehavekysten  hax  russerna drept eller s&rat 8.000 san,

1. åen 5. xumenske rytterdaviejon. aillegaat til det ruselake kommunike mel-
der om lokale kasper.i vorometsj-emråeet ved evre Lon. aeldlneema fre nenten
tyaar på at det russisae prees er aserli_g kraftlg I ksjev eowridet og det hater
at tyskernes stlllinger atadig  er utaatt  for  artillerlild. I gir ble 21 tyake

akutt ned  1  nwrhetaa av Leningrad og 21ateesaxes bla et tysk handeleskip
pA-10.000  tea  seaket sir at russisk krigsfartry.

MIDTaSTaa: Britleke landpetrdljer ver virksonhet natt 111  onadae, sier
daeens kommuntke fra  Kalra. I går var  det artilleridueller'l midtavsnittet.
Tobrua bte bowbet isjen natt til onsdag. Andre aagrep ble foretatt'not
lum og bardia bog ant an  av fleadens flypleaser. -  2  britiske lanatrekkende
jagerfly aøtte  en  formaajoa  av.4  fleadtligs bombefly meas de var på patrulje
laaas kysten. De sejest ned 3 uten sela å lIde noe  tepe

Le allierte styrker på fl Ou/nea har rykket videre fram
I Oten ä ey-fjellene. at  kommunike fra generml Me. Artburs boVedkverter ell
at et hevdedrag og en landeby  tiI  er gjenwrotret uten motetand. I lapet Av de
siste 24 timer har de allierte ry1cket:fram'om1ag  15 aw.  t det vanskellaste ta
reng. Forsyninger og utstir er falt I de alllertes hander. Det heter 1 kom-
munikelit at japanernes hovedreattar estyrker sem aar  forsakt rytke sydover I
retafne arrPort Moresby fremdels tseiker seg tilbake. - På samme  tie  retter a
lierte bombefly kraftlge angrep mot japanske baser og eambandalinjer.

FeRMAYMeN  I Den Mmerikanake Maritime kommisjon her g6tt uttryk for ain
lit  tfl  at Amerika kommer til å  byeee 8.mil.  ton handeleskip i r. oe  detvil
løee et av amrdens sterste preblemer, ea hen. I løpet av eeptember ble 90 sk
ferdig bygeet,  rea.o. 3 om degen, oe alt  1 alt belaper de aep  til nesten 1 al
ten.

DellasaaRIaAaare ARBaIDaMTPISaaR har fra Washingtor sendt fatgenda budskap
tfl de norske arbeidere:

Arbsidert  1  Aaetika  stiller ses anie baa de norske arbeideres beelutning
om ikke å le seg bruke eom briaker for nagismen, hvis mål er & undertrykke an
dre frle folk. Vi er met  dert I  kampen mot diktatorete og derts leieseenner
som undertrykker Morge ea anare frie nasjoner. Vf er besluttet på å serge fo
at nordmennenes ofre Ikke er ejort forgjeves. T stadle eltends antall glr v&re
senner cas bradre til De Forente ataters arma, mertne oa martnekorps og vi sen
der dem til alla delar av veraen, hvor de hjelper de forente neajoner å kjemp
tor alle folke trIhet, og vi forteetter å gjwra det til detslate slag er vue
net. I stedia. akende astall bygger vlakanoner, tanks, fly  og  skip som  er nid
vendia for å vinre selren. Anuakanske arbeidende menn dg kvInner stPaver da
net rundt for  at soldatene akel ha alle de våpen soa trenges I an total krig.
De slår alle produkseonsrekorder f vardens mest produktale land. De vil  1,ike
talemt deres produesjon på aøen marte minker. De er enie med 311e de andre
amerfkaneee grupper om dan fellss keap de ferer med nordmenn og andre undsr-trykte folk mot de krerter som gjor det slgtt på trieaten for altld.

iseerikenerue hilser dere tor hva dere har gjort oe hva dere kommer til &
gjøre i framtidan. sluttet den ameriaanake arbeldeatalster sin hfleen til de
norsse arbeldere.
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U-KZETS  Ur  J±RIKSKKO fIEK vJ itrne Ording..(fort.fra for.nr.)  

Yyskerno bevder at de nå Stalingrad-fronten  na  flere punkter er nådd fram
til Volga. Deres flyvåpen og artilleri vil i hvert fall vanskeliggjore trans-
porten på elven. Den vil deseuten fryse til i nærmeste framtid. Byen Sta-
lingrad har derfor ikke samme sig.ateeiskia betydning som før, men forsvaret av
Stalingrad er først og framst et onestaonde eksemmel på dødsforakt  oe  fanatisk
kampvilje. Det gjelder Stalins by, som på mange måter er ot symbol på det nye
Ruseland, og det gjelder 'moder Volga, livslinjeb i det eemle russiske rike,

som har en Sentral plass i alle russeras bevisthet. Den røde armd forsvarer
ved Stalingrad både fortidens-og kramtidens Russland.

iden forsvaret har også stor militmr betydnine. Det binder stora tyske
troppemasser. Man har lenge ventet et tysk angrep på Lendngrad og et tysk
forsøk på å avskjære Samveldets forbindelse med Rurmansk og havnone i nord.

foreløpig er det rusberne som har initiativot på dette frontavsnitt.

. Dette gjelder i ennå høyere grad på midt-fronten,  fror  russerne har gjort
nye framsbat i MoskVa-avsnittet. Bå Kaukasusfronten har tyskorne hatt
ten e framgang de siste ukenc og dn har hvorken nådd de sydlige havnene ved ftvee-
tehevet eller oljekildene vad Grosnyj. I Kaukasus-fjellene er dst allerede
falL sne, og det er lit@n ntsifct til at tyskerno kan forsere fjellpassene.
?yskerne hor videre lidt store tas, særlig ved Stalingrad. Teen ogsa rassorne
h.tA  hatt svære tap, og deres stilling er. alvorlig. Den store fordelen ved eb:
haroiske forsvarat av Stalingrad er imidlertid at russerne vinner tid, vinner
tia til vinteren kota-br og tyskerne  Må  forberede seg rå et nytt vintorfetteg.

-Det er grunn til å håpe at de russiske armder vil beholde sin slagnraft så
ryskland til slutt vil stå overfor en virkelig 2-fronters krig. Det er aotte
hitler hole.tiden har søkt å undgå. Foreløpie består vestmaktenes innsats
kampene dels i å føre fram tilførsler og dels i.å bombe Tyskland.

Så lenge nettan2 var korte og lyse, var det meget vanskelig å sende tilfor -
ler over obrd-Atlanteren til durmansk og 4rkangelsk. Men i tbrrige uke  opr-
lyste admiralitetet at dst var sendt en stor konvoy til Russland første hel-
del av september. Dette vsr dan størsto ltonvoyan som noen g-ane cr sendt ut,
og den var baskyttet av 75 krigsskis, deriblandt hangarskie, og Snn hadde med
sog utstyr til 9 divisjoner. Den måtte  i 4 doge kjempe mot tyske ubåter og
fly som hadde baser i Rord-Dorge. Tapene var imidlertid mindre enn man heddt
foruteatt,bg ingen av krigsskipene gikk tapt. Representanter for den britis-
ka ragjoring har ut-talt at det vil bli sendt nye og større konvoyer i nær fis_e

Dombingen av Tyskland bindor en stor del nv de tyske jamere i vest og den
botyr on svekkelse av don tyske krigsproduksjon. Resultatene hsr vart oppmun-
trende, og etter de siste ragnorter innromner også mange som tidligere var
tiske, at don såkalte strategieke bombing kan bli en avgjørende faktor både  k
det gjeldor å rawo Tysklands kriesøkonomi og når det gjelder  a  berede veien
-for en offensiv gå fastlandet. T.en dob dreier JLte; her selvoagt om en virknina
på lere:re sikt.

irusserne trenger effektiv  hjelp  så snart'som mulig, og don beste hjelp vil-
le være ee alliert offensiv  ga  anare fronter for å kunne tr.:kke tyske tropper
vokk -fra ootfronten. .Den annen front er il be i førsta rekke et politisk pro-
blem. Bååo eet britiske  oe  amerikanske folk har an offensiv innstilling, og
denne stemning er selvso,gt blitt ennn sterkere på grunn av forsvaret aV Sta-
lingrad. Iverken president Roosavelt ellor statsminister Churchill hørar til
don type av statsmenn som  pa  grunn av overdroven forsiktighot vihor tilbake
for å ta ansvaret for forotagonler som modforer risiko. Don annen front er i
første rekke et militært.nroblem og her må avgjerelsen ligge hos Son øverste
militære ledelse. En annen front con ble en fjasko, villa ikke gavne hverker
Sovjotsamveldet eller de andre forenta neejoner.
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