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RUSSLAJD:

Etter at været har bedret seg en del'i Stalingrad-onrådet er kanpene blw
sot opp icjen i hele sinevehkeee  T~ernerso-p  gikk til'angrep på noen fa .
brikkonaeeder er drevet tilbåk-i-etter store tap. Nord/vest for Stalinggra(
1-er russerne erobret en viktig høyde og fortsetter stadig sin franrykkin
ea noen dager hadde tyskerne et tap av 7 oceo falne og mistet desuten et
større antall tanks som var gravet ned og no ble benyttet som fast artil.
leri. Syd for byen har russerne også erobret en del bytte.
Tyskerne har ved Stalingrad nistet 1 2oo kanoner, 1/4 nillion mann, 1 oo(
beebekastere  og  800  fly.
-74.UKASUS:Ved Mosdok har russerne fratatt tyskerne en  hver  lyst på angr(
g

.
er dødd helt'ut.

eyd for Novorossisk er tyskorne på et sted rykket over en elv, mens rus-
serne pa et annet avsnitt har hatt en del framgang.
De nanse italienske trekors på Kaukasus-fronten har vist at italienerne
ee verdig tyskernes tillit.
I evartchavet og østersjøen  er 3 forsyningsskip senket av russiske ubåte2
Rueserne har forsøkt å tilbakeerobre en av Svartehavshavnene uten at det
er sagt hvilken  Le-2?(I  hvilket resultat.

IIIL2- Ç.STEN:

Den 8 britiske arme er gått til offensiv etter at bombefly og artilleri
hedde slått bresjer i de tyske linjer. Infanteriet veltet fram og brøt
DL flere steder isjennom de tyske hovedforsvarslinjer. Let britiske fly-
Tåeeen har rettet en nengde angrep i Nord-Afrika og italia, Mersa Matiuh,

og mål i Fuka-onradet. På Kreta er den tyske base Marleme bonbet.
I Middelhei.ret er 5 transportskip senket, 1 destroyer og 1 vepnet handels-
skip cr_eselig senket, 5 andre skip sterkt ekadet. Over Malta er nye fly
skutt ned. Det viser seg at tyskerne no benytter gamle fly.

IfET FJERNE ØSTEN:

Ved Salonon-øyene er 12 japanske fly skutt ned. 2 av de anerikanske fly-
sende festninger vendte ikke-tilbake.
Gilbert-eg Ellis-øyene er angrepet av bombefly.
På Gudaleånar er nytt japansk flankeangrep slatt tilbake ned store tap.
De anerikanske tropper pa øya har brakt flere japanske kanonstillinger
til taushet. Mål i Burna er har vært gjenstand for bonbardement av det
ellierte flyvåpen. På New Guinea rykker Mc. Arthurs tropper stadig frae
cg nærnereseg no Kokoda.

FLYFROMEN:

eet euter til at italia er blitt litt av en front nr. 2. Ikke bare rys-
tes italienerne av de nye kanphandlinger i Afrika, nen de rystes også bok
stavlig talt av enselske bomber. Tre  ganger  på rad har no det britiske
flyvapen angrppet nord-italia ued svære styrker. Iørdag lettet store
fornesjener Lancasterfly fra England ledsaget av jagerfly det første styk
ke. Siden fløy de i. sluttet fylk ing og nådde målene ved 5-tiden om ette
middagen. Da det viste seg  a  være overskyet måtte flyene ned i lav høyde
for å kaste sine bomber. Ett av flyene var således helt nede i 15 m høyd
ovee hustakene. I Genna - som hadde sitt annet angrep på rad - oppsto,

panikk utenfor et av de offentlige tilfluktsron, da folk ikke kom ned
Hig  nanze ble drept eller såret.
Det ble anrettet stor skade på havnen,og fabrikker ble satt i brann eller
ble sprengt i luften. Genua er sentrum for-vånenfabrikker, verfter og es
ee viktis flåtehavn. Det ble benyttet 2 tonns bember, og det oppsto 18
:eanner, hvorav 5 var swrlig store, konstaterte flygerne. Italienerne me
gir at skadene var svære. Milano som ble angrepet ved samme leilighet
hadde ikko lange roen. Alt etter ca. lo tiMer kon det nye angrep. Også
dette ble gjernoeført av store styrker Lancasterfly som var startet i
England,
tyskland, Nord-Frankrike og andre okkuperte onrader, samt trafikken uten-
for kysten ble ogsb.hjemsøkt.
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RDtS.LA:5D

I Russland har Timosjenko's styrker tatt flere tyske stillinger n/v  fox
. Stalingrade Inne i byen er tyskerne trengt litt fran. Det pågår fram-
i;eis heftige kamper lfabrikkområdet, men tyskerne er blitt avvist med
store tap. N/v fcr byen har russerne utvidet kilene i de tyske stil-

og russerne har besatt tyske blokkhus og løpegraver. I KAUKASUS
ved Mosdok har russerne på 2 viktige punkter slätt rumenske tropper, tor-
øvrig pågår kanpene ned boubekaster- og artilleridueller. Ved Novoros-
:.sisk fortsetter russerne sin framrykning. Ladoga-sjøen er igjen islagt.
Fra de. øvrige frontavsnitt kfl-det ikke ueldt  on  større aktivitet.

T,IIDTØSTEN:

den EGYPTISK3-ØRKEN fortsetter kaupene med uforminsket styrke,innenfor
de tyske linjer. Briterne holder de erobrete stillinger. Begge parter
setter inn panservogner, men noe større panserslag er det enno ikke kou-
net til, og direkte sammenstøt er uundgåelig. Offensiven har framleis
ikke utviklet seg til noen bevegelseskrig. Offensiven ble forberedt ved
6 timers uopphørlig artilleriild. Denne Eang kan kampene komme til å
biL hardere enn'noen gang tidligere, da generaLl Ronuels frontavsnitt er
befestet i en stor dybde. Hittil er det tatt 1 45o tyske og italienske
fanger. Over frontavsnittet er stadig det britiske flyvåpen i aktivitet,
og langt bak de tyske linjer bonbarderer allierte langdistansefly til-

førselslinjene. 15 fierstltge fly er skutt ned og mange andre skadet.
Den 8 arme består for størstepartan av menn fra de britiske øyer.
Over fl4UTA er 3aksefly tilintetgjort. Det savnes 3 britiske fly etter
alle disse operasjoner.

DET FJERNE ØSTEN:

Anerikanske bombefly med baser i Kina har rettet 2 angrep not Honkong.
15.japanske jagerfly er skutt ned og 2 auerikanske fly savnes. I Stille-
havet.har amerikanerne avvist 5 angrep på Guadalcanar. Ved Rabaul har
allierte fly på 3 dager senket loo  000  tonn japansk tonnasje. På New
Guinea er japanerne pd retrett syd for Kokoda.

LITT AVEVERI:  

tillegget en rep:ortasje fra et norsk idrettsstevne i Skottland. Jørgen
Juve ble intervjuet.
Kronprins Olav har besøkt besttningen  pa noen minesveipere, og siden be-
søkte han en norsk klubbn
Det var kort flyallarn i London i g'Ar, men ingen bombing. 2 fientlige
fly ble skutt ned.
Det brenner framleis i Milano. Rona innrønner store skader. Mussolini
har bedt tyskerne on mere luftvernmateriell til forsvar not de britiske
luft- tep. Den itallenske befolkning viser sterk nervøsitet over de
voldsc= angrep.

Vi leser ibirdmannen" for 24 oktober d.å. : Hjemmet hilser Fronten:
"En hirdgjente i Larvik, Eva Hansen, skriver til oss at de kjekke, ranke
"og tapre guttene 1 Waffen SS og Den norske Legion gjorde slikt et inn-
"trykk på henne under defileringen  pa  Riksmøtet, og sender dem denne hil-
"sen:

Til den norske SS-mann:

La tapre tanker strønne
flsk det du ærer:
Vil on du tør kjenne
en sannhet som din lærer:
kraftig la det lyde,
Un  og on igjen
Eår noen deg vd.1 byde
gjerning uten menn.
Eden vil han holde
rorge det har menn.

VI er fullt og helt enig med hvflirdgjenten" skriver:


