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S1DFRINI[1. Den 5. aree har inderiet sluttangrepet ent da tyske stillingene p3 Volturens nor-seere.
Kanonaden fra det forutgåencle artilleriboeterdrent kmde erarkes i Rea, 15 eil unna: Pontorgror
er slått over Volturns kIngs en nesten 50 km. bred front, og trepper og krigrateriall fores i jevn
strum over elven. Kesselring har dratt samen store styrker, og etter alt å etwe er et feltslag av
store dirensjoeer iferd eed å utvikle seg. Sydost for Capea er Caserta erobret, og de allierte for-
sger ter å oprrette kontakt eal de styrker som * til angrep nord og norehrest for Benevento. I det
midtre ogrådet er enn videre San librad eretret. Den ligger pr*tisk talt eidt på halvon.

Ved Kdriaterhavskysten har hontgmerys angrep nord og nordvest for Tenesli sluttet reed at tys-
kerne hsr måttet trekke seg tilbake til nye stillinger. Den 8. ane har vurnet forste netde slaget
na Terredi-erådet. Syd for Temoli er Lerno erotret. Den Elenes har presset seg frae ytterlieere
3 kilmeter nord for Teraoli og har arobret Ferglionesi,C011etat og etaralese. Forewrig er eet
gicrt terrengvinninger på ca. 6 le. langs hele den 8. arms front. Ireliske trepper merarer nå i
Italia. Don 16. tyske pansenivisjon, sce i hast yr overfartfra tuli, kadde fått ordre til å
gjenrobre Tennli. Ettar 43 terers hitre karper, ble tyskerne beenget over p defereivan. Montgreery
rykket igjen til seg initiativet, og den 8. armerykeer vidare fram.

iterlavia. Angnpsoperasjoner i stor skale utfores i det sydvestlige Kroatia. Jernbanebroun
på linjen Zagreb - Oledin er rrengt. kjgos1avwnesL divisjon baner seg kei zet Karlovac. feeen
Dgelin er eeringet. I aerldet ved Susak er det heftige kamer. Partisann holder den viktige
havnebyen Balcar, sadest for Sust forbitrede lapa. raser i de sydlige forstrer til Trieste. Den
L dalaatiske divisjon openre- aed hell i Benkevec - Zara-arådet og rakkee frae aot Zan. Tre
byer iKroatia og en Elentenegre er arobret.

Store fl raider rot Kreta a Rellas. funge benbefly har engrepet flyplassena i Sakeiki, ethen,
kgos og larissa 1 liellas og Kastelli Pediada på Krata. Videre er angrep rettet sot iteritn- og fes-
1ate-flyp1efeene på FfloJos cs Heradericeeflyplassen på Kreta.

Faelif. Tyskane arkjanna^ salv at. sle;et oreftmlaer begynt. Nontreory har konsolidert sine
stillinger ved Tereoli, cre den 5. aree har gått ovsr Volterno, evis tyskerne akter by alverlig
metstand syd for kama, så bør de gjøre det nå, mener akrertas i Lenion. Den 5. aree har nå to eeds
veler som ferer til Ress. Den ene * 1.3143 kysten avar da Partiesks strer, den amen lenger inne
i landet. Ingge veiere går ejecnoe sleteelee, og det blir varskelig for tyskn å gjere lang-
varie retstard her.

VESTEIMEN. De siste rage er pneet m an sbdie heftlgare anglo-aerikeså bftoffensiv eot
lysk og tysk-okkupert orråde. I britisk presse Sr den under betegnelsenffleastora hestoffenseven".
Etter voldsome angrep ect Stuttgart, Friedrichshafen, Ittlechare Oresen011Vegesack er aål i Polen,
est-Praussen og Pcerern sart byene Rannover, Breven, rlin, telester og Coesfeld og krigsviktiQa
anlegg i euhr blitt belagt sed spreng- og breenborer. lesereis av allierte langdistansefly har
deltatt. fratikken over Kanalen har slått alle rekorder hittil. Prelediene til den ventede ges-
sebeebingenefffastlandet er spillet opp, og de allierte er iferd ned å eenstre sin seedede oftr-
sivareada ned baser på de britiske eyene.

Fradag i. dagslys boret store styrker amerikanske flygende festninger Brezen og Vegesack. 142
tyskejairtly ble skutt ned. merikanerne eistet bcebefly og 3 jagerfly.

Natt tet lertlig gikk ca. britiske borefly til angree mot flamenr, frenan og



Ca. 693 deltok i raiden rot Harnover, sm i den siste rråneden er blift ois.att for en rekke ses-
Seangrevja. atlandc opplyswt 2.51 dode..-ble trukkett fra i IrCet av hanen, og 313.000 personer
bL Fusvilleetzer nattens raid. I aragrel act ariasn deltok ea. 150 Larcastarfly, ania Mos-
guitofly bombat Sarlie og Dir-oerådat. Brasen raste det neftize illebnnner etter frxiamns
arerikanske dagslyeraid. 31 b:bebefly savnes etter uttens operesjoner. -

Lariiar . i fullf dag-Iys satte starke Srik.nske bombsflyan‘allfigor ny  langdistansenkon1
red kraftige angrep mot ra1itr aål i st-Preusseo, Pownern og Polen. lieeratorflyene tileaka-
La strdming på nesten 2.000 ki1ooeft og bonbet b1.. Danzig, GOSsia, addam, nordvest tor
Stattirr og Marienburg ved tieichsels ene ninding I Hst-Frodason Defarelmige-raurnrter viser •
stare skeder havnean1egg, fabriaker og komunikasjoner i de bererte seråder. Hoveårlset

orlegstesan ts.ennia, hvor flera siegskij og mnserskio fra dr tyaaa fIeten liegar. tys-
se jegerfly ble .sktitt ned. 29 borbefsy .gikk tapt.-

Hatt til sendag ble Berlin earebet av basguitofly. Ingen fly gikk tapt.
Sandae i dagslys.gikleantrikanske PsygRnde fasininger til angno rot oål i Tyskiand for

trodje dag på raiajailene var det-stora jernbanesmfrua Månster og Doesfekl, 39kn. ve.stfor
Hånstar. En tysk flyelaas i Dollend ble også angrepet. -102 tyskajagerfly Ble skytt ned.
earikmerne aistat sely 32 ita.skiner.

Ueder angre. aene 'fredag., laniag og sarnag.i Sagslysskjet avier;ikapeint nel 350 tyska jager-
fly og aistet selv 91 bombefly. Det deltok et flypersenale pinver 4103 reen i rairlans.
I oktober måned har Be forente Staters bord;afly•kastet Over 4.4W tonn boeber .isof fYske orn, .

edelagt tyske jagerfly.ltetteer Offllyst ay.setehfctdQtt anankanake flykOrps
Storbritannia, general In T. Eakars

Fasitt. Det s na ages som beviat at--da allierts luftstriaskraftRratintfra kre
det trzaja rikets ast tjattliggereSe- curiderg,Det offiråaet'sam anabikarerne tonbet

1103 og 1.5£ ke. rrd England.
33TFWNT1. Ca. HJ3 diiisjoner er inrwikIRt i len kraftige ncsiska hesteffensiven, og

est utkjeanes siedig voldsomeere karter aelhiu. alle våpereorter.
Hvit-Auss1and. Sovjai-aimeone kjemper see stadig hurtigere fran rot nekka1stillingene

calloa Vitebsk OQ 5me.1 oq sit S baltiske emsamrådene vast-far fievel og Volenov. Sat. re-
ser heftige kruer på vgiene sna ferur ift Vitebsk. Distriktshcvedstaden Lionvorpå jem-
banelinjan Vitsbsk - Seolarsk, -45 ke. sydest for iitebsk, er erobret, kUssiske fortropper står
ikka fullt 24 ba,  fra byen. bueel er  nå sterict truat av to.russiske kiler frz rwdost da øst.
fussernehar erobret den sistR jernbastasjon  av betydning på jantenelinjen 13rjaralc-Goetl,
20 kn. est nr Some1.

I Berlin blir det frechavnt at slaget i Mcval-orerade.t er autoritativkornen-..
tator sier at nele den tyske front i. nord får sin skjebne avgjort der.

Kanene ae Kiev. Kievtruesav oringaing fta rend og syd, de nissiska krtipatangenmene
liddrer seg om byen. Tungt rusaisk artilert har bonbardert byen i flire  degn. lyksne  forara-
rer seg hardrtakket, nert det antas at et russisk gjenneabridd foreatk. Tyskente er klar  aver
alle de farer see truer derss fronf hvls Kite faller.De gjør eatittende forberedelset for
•holde retrettveien fra Kiev vestover åpen, og. an edding sier at de allerede har bogynt eva-
kueringen av siviluersoner fra byen. Neldinger fra Illoskra sienat siaget ertt  a d  stinte
og blodigs1i krigen.



Ovor Dniegr. I da siste døgn er den ene russiske divisjonen etterceen annerrterget over
Digepr vellor Kiav og Krementsjug. S russiske divisjuner kjemper nå på Dnjeprs vestbredd. Bronooef
ited Perejøslavlor på sine steder allerede så dypt at tyske grenater kan ikke lenger nå frnm ti.

Drjepr. eksserne har trarsportert over flere av sind Nismot-tanks, og disse panserkolossene ånner
yeten for.infanterirt. Det ervoldscerne luffkamper over slagorrådet.

Ved Kremenisjug presses den tysku forsverslanjen under harde kamper liibeke over slettene
Vaetenfor Dnjapr7buen. P3 dette frontavsnittet avtegner seg stadig tydeligere en oaringniejsøaeuvre

retning tot SvartMavat og Drjeors munding:
Fasitt for kampene os-Dnjevr-ovorganaene er: Det farligste stadium t overg,ngen er forba. Dnjanr-

linjen er iferd ned a Onetosamen, ol de tyske st1Unene nede i syd er lanet frd sikre.
• 2esserat kricsiersei.J. forsoKene p3 å evvergaet ful.stendig sdinueforo::: dv Dnjesrlinjen1(25—

ler den tyske overknresanddffle de reserrer den har Blant deaor dk såkelte alerm-bataijoner, sor

blir satt hurtiq samen like bak tronten av arbeids- niej ingeniar-tnopper. Moskva melderat hitler

lordag utstedte folgende deasordre: 'Stillingene.ven Deljepr må holdes for enhver pris. alle sor
forsker å trekke ses tiltcke vil bli skutt". lyske effiserer fortslte sine folk: 'Bax v3re linjer
ar det esiella SS avdelingar. De vil slgrte enhver-som forlaier sin post'. .

Tman. krsjal Tinosjenkus divisjoner har likvioert fienden for godt på Tanen-halvoya, og
Sovjet-avisjoner er frigjert for andre oppgaver. De siste aperasjong i Kaukasus kostet tyskerne
'20.(2C0 fairm,.S.CCO farager ogeveldig materialtap. Krim-arneeneS stilling forverres stadig.

Komarderer. fiems Chronicles Møskva-korraspendent, Paul elistertor, skriver lornag: "Intet
nmilig.ingetiveierufreskonelig.DeterikkebaredenbrEde,hurtigflytmidedijepr-sulfierover-
ski‘det  av de russiske tropper soa cv den var en smat kariad. Men i oorn er også kratt- og skogfor-
svarelinjen onkring Nevel gjednoebnett i et everraakende.angrep, og i syd har nesserne tilinteigjort

åe gjenverende tyskere i Tamo-halvayas surpig& eanm.rker. En ononeverdig deg. Til pg med resser-
. ne og utvilsomt også tyskerne var overbevist1119ot sovaamttensiven rå var shtt, og at en hvitetid

brgynte for vinterfelttoget. Ma-k vi tok alle feil - onntagen dan russiske overkenmando. flet frea-
g3r tydelig at den akter ikke å gi de vaklende tyskE arreene noe pusferum. Alt er nå muligt.

Mess ehronicle skriver i sin lederlørdag: "FrJrmargen utgjør en urdskjennelig utfordring til
de vest-allierte om at de nå må ivareta dd gunstige ruligheter som er skapt tor a gjere en fantdei-
full bruk av sitt strategiske initiativ Ag synkronisere store vestfnantoperasjoner men de
nerende begivMtater på Detfronten'.

General lason: *Gjenendbringen ate Tawan-halveya har revet tort de siste rester av TyskLands
ergjerrige planer. Stenge det var tyskere i Vorgnesj, varkoskva trust. Så lenge de sto Ved
Oets var Volga treet. Så lenge de sto på Tamen-halvoya hadde da et brohode for videre fremstut .

etter elj‘i i Keukasus. klt detto er eal forbt. Tyskernes storartede strategi fikk det farste knekk
under sIaget m Sterbritannia. Den takk tgjen St knekk unner fresestutet for et springbrett til Es-
ten i slaget ved El Alaendn. N1 er den tal slutt blatt iffintetejort i ALssland.

fasitt. Britiske krigskorrespondenter i  Moskva telagraferer at den sovjed-russiske hastoffen-.
siven overtnaffer langt den nylig avsluttede sommoroffensiver i kraft og styrke, og at den runsiske
overkomende etter alt å dere forer uthvilte armeer-i ilden. Man ardar at den nylig fullt oppsat-
te vinteranneen er iferd med å tre i aksjon. .

DET FJEINE BSTEN. nllierte styrkerhar okkmert Villa på Colmbangara-oya, japareerves vaktig-
ste flybasis på Salmonøyeme. Japarkørne etterlot sog store mengeler otstyr.



NORGE. Det britiske adairalitet neddeler; 8ritiske ubiter av en speselt liten type,
da såkalta 'Vygg'-ubåter, har rettet et angrep tt de starste typene av den tyske slaykipsflåten,
som i i Aliafjord. Slagskipet Tirpitz ble skadet under vantinjm. eterepet ble utfert den 22.
septeMer. Fotogratier som ble tatt fra luften, yiser iirpitz omitt av tykk olje, som dikket
fjorden over en strekning at over 2 fra ankerplassen. Det er ingen tvil om at angropet var
vallykket. TreZnr ubåtem er ikke vendt tilbake og anses for tapt.

I en kormentar til den britiske flåteaskjoner uhnfor Sode den 4. oktober betegnes aksjonel
som et forsak på å roke ut den tyske slagsskipsflåten, sar befinne seç Hord-Morge De allierte
er nå så sterke at nn tvekaap med de tyske slagskipene eten tvil vil feTle fordelaktig ut. Tirpitz
& co. vi/ vel nareast begå selvmord, fniis de våger seg ut, mner

JUntrni.tGa VED  Det viser seg al meldinger Om  - 4113Stale tyskere ikke med-
farer riktighet. 3 tyske snidater og ingen sivile orrkee ved ulykken. 2H pers.:ner, derav 2 sivild,
ble hardt såret og imlagt på Dramens sykehus. Når det kunde g sa bra ve3 en ;lik alvorlig av-
sporing, skyldes dette et etter ferholdene enestående beld SUSe.s ble taket på den vogren som
styrtet i elvm revet av, hverved det bk mulig for samtlige i denne vo;nal redde seg ut.

 Påtz konclitnrier er boykottet. Innehaveren er nasistux; stetter Frontkjeaperkon-
toret okonomisk.
• fiartVE. Rosportener i det siste bliti meget Poulr blant nasistene. Ikke minst synes fyl-

keseennmeå svaee for denne soort. 'Fylkeseann" Stenersen, Oslo, ble nylig avskjediget p.g.a.
sin roing. Sasee veien er det også gått med 'fylkesmann'Vriw Hassel i Hedemark. etter at

hast neldte seg ut av tLS. Og det er-tegn som tyder på at rosporten griper.am seg som enfar-

sott elant de gjerntrende itylkesmenn,. Også de geistlige vrighttspersoner - biskopem - bar
tatt årene fatt. Siledes har 'biskop° DagfinnZwilgmeyeri Hanar Hispedurrenylig oppnådd å bli
avskjediget roort..

Merne er de nest toraidelige av alle nesister,hva entir det er bispcstillimer eiler an-
dre, aere beskjedne de rcr seg borl fra. D‘rsom de tror I kunne reddesegved sine
man.airer tar de gnuldig 1i1 tiatatt hvilket yrke cllar hvilken sa:Ffunosklasse de tith,:rer
skal vi vite finne den ejm den degde skai sfi. til rsv3r fer sine gjereinga; Jet s.,ai ik-
ke Tykkes r neAe ?.v den r se; si 1.;nct bort at bvs drx dea.

Klokken 161tC idag ble ee nordmann skutt redaver tysk el)143tpå hj.:rnat av
Kungensgate og Karl Johan. Han fikk 4 revolverskude i ryggen.

Efti6SKPRS 1ILSabiS. Har De lyst på et krigskars? Vi skai gi riam tips omliv9rDe da bor
henvende Dem

Frontig emperkentoret . Oalo, 21/9-1943.
Herr Xaare Schillnann Skagset, Statspolitiet.

ennem en frontkamerat har jeg fitt greie på De har jernkerset II i niniatyr. Han sa at
De haode tlere stykker, eg leg vilde være megettalrkrenlig x Dekunde overlate meg et. I til-
felle ring 21C21, Hell og

Hjorn Noregert.
13143 FOR flwÆM. Den tyske pressesjef, dr. Dietrich, sa 9. okt.1941: iVi kanidag med stolthet

fastslå at heletysilandog Eurapa vil vere fylt av dyp takkneelighet og grenseks glede over
at felttoget zot den sterkeste atilitermakti verden, ti bolsjevikam, avgjcwt!

Detvar spesialmelding fra bitlers havedgzarter,sca ble bragt til Berlin -fly. -
vvv Yint WV


