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Nasisfenes frarngang på Østfronten fort-
ten-er, de har på ingen ruåfe larkt å

vernrnot blir russernes motstand sta-
fililitetgjørende slag mot den røde

oer de .tyske kommunikeer er
etrunger can •seige• og ruseel,:

anakkete,- karnper.
..,:wdkampene pågår frarnleis ved

Kaukasus. Kampene ved Stalin-
sikkårt de voldsomste og de Viktigste:

på vestbredden av Volga og
oåbe km fra det vestligste punktet på Don.
'usserne holder framleis stiilinger på vest-
esadden av -Don. Det har rast veildsornme
,'.unreterslag Ifer, men nasistene er blitt slått

nr med enorme tap. Særlig hår deTrus-
' igjen yist seg å være fortreffelig

tilintetgjørende slag mot de
tankskolonner. Karnpene hår nå rast
h uker orn Stalingrad, og nasistene

bare i kamp foran hovedbefest- I

kasus bar nasistene klart å rykke
fram, og de har pgså klart å erobre
hedistrikter som Maikop, ca. 10 mft

2'4 kyste:n åv Svartehavet Stedet er rikt på
teøen russerne har ødefagt alt etter seg,

etti. det vil neppe lykkes nasisteneå utvinne
no.en støre, mengder det første halve året.
te:ggen Grosnyj som ligger lengersyd og nær•
teeee Det Kaspiske hav har også vært mål
for naaistiske framstett, men hittil har disse
'yært forgjeVes. En -Må imidlertid.regne med

,125)11-11nekamp1irom denne viktige by
flan nærmeste framtid.

Stort sett har det lykkes nasistene å erobre
tlen vestlige del aV Kaukasus nord for fjell-
kleden. Det er et relativt flatt land, og rus==
seme vafte å trekke seg tilbake rnens de
atedig dltøyde fienden så Store tap som

tyske Meldinger skal russerne
ha- a fore med seg endog jernbane .
tklnuene og svillene tznoer taketrekldnga,
„Dette illustrerer best den orden som har
bersket innen de rustliske styrkene.-Selv-orn
uth ntsetLke terrenggevmst har vært stor
disse områder, er de.t ennå ikke skjedd noen

',.rende karnper, og styrkeprøven yf først
skile når nasistene forsøker å for•

Nasistene har ikke forsøkt seg med større
angrap de andre frontasisrutt. Derhot

mhat russee gått tif sterke angrep, først og
tremst ved ',orenesj. De har ber fortsatt
klart-å trykke nasistene err del tilbake, uten
at--clet dog lykkes å drlve nasistene vekk
fr.r •.diederee posisjorier rpå pstbredden av

f_fnesa trar aaraperw rast meget -xtld-
aPmea.e. Rajev hvor •gså rte»rerne har

ivet.

dål terrenggevMst. Ogse red llraert
ved Leningied hat us;ente haft

fhitlet
F." i begynner å nærtne seg. For ett
er, e dc tyske tropper grnsue andre

aelre bak seg enn. na. har etter. sornmerens
offensiv. Det forallgs3e.r ussiske opogaver
o`-rer de 50 parters t,sur. i de3 siste rdneder.

elT`a,g-t sltå alsksae wåddi,Z .2V(..1

Nasisterres tap er 1 ';• million mann derav
480 000 faine, 3390 tanks, 4000 kanoner og
4000 fly. Russernes tap er 606 000 i falne,
sårete og savnete, 2240 tanks, 3152 kanoner
og 2200 fly.

Det er tegn som tyder på at kraften i de
tyske angrep begynner å bli svakere,, men
en bor fortsatt være forberedt på ny tysk
framgang da nasistene franheis kan legge
hele sin vekt i angrepet mot Sovjetunionen.
Russerne på sin side må holde en kampklar
armé beredt i det fjerne Østen. Beretninger
der borte fra oppgir at japanerne kar en
styrke på 32 divisjoner eller omlag 3j4
mann oppmarsjert langs den sibirske grense,
foruten over 1000 fly og sterke tanksdivi-
sjoner. Men ennå ser det ut til at japanerne
betenker seg, og det gjør de sikkert rett I

Z2 .8

Russisk initiativ på nord- og midtfronten
til sør for Voronesj. Her har tyskerne gjort
mislykte forsøk på å tilbakeerobre tapte
linger pa vestre bredd. Ved Stalingrad er
stillingen framleis alvorlig. Harde kamper
ved Kotelnikovo og Kletskaja. Tyske styrker
som forsøkte å sette over elva ved Kotelni-
kovo ble tilintetgjort. I Kaukasus har russerne
rømmet Krasnodar nær Svartehavet og tys-
kerne har.her på enkelte steder kommet over
Kuban. Framgangen koster tyskerne store
tap, og russerne har begynt å slippe fallskjerm-
tropper bak linjene.

Den russiske flåten har senket ei forsy-
ningsskip i østersjøen og et i Svartehavet

I løpet av 3 døgn har russerne rettet
Veldige bombeangrep mot Øst-Tyskland og
ekkupest Polen.

ra==

KONGENS 70-ÅRS DAG
Den offisielle feiringa Kong Haekons

70-års dag begynte om formiddagen med
parade Hyde Park. Foruten tuserms av
engelskmenn samleI seg fier alle nentimerrn

London og tilreisende LangveIsfte.
Fra Kingston House hvor regjeringe hol

der til gikk prosesjonee til Albert Merneriat
hvor det var relst tribane fer dt lumgellge,
og videre til Ailaerr HalL Du konge,:, 1'.wm
til Albert Hall ble høyfideligheten åpnet måd
mhsikk av flyvåpnet, orkter. Skuespilithen
Knut Wigert leste den mrske irontens dikt
til Kong Haskon: «Dltt iøfte 'Alt for Norg
hur du trdfast holdt», hvåretter statsndHster
iohan NygazMstr. med en fere 1.1-. .Wet
kongen.

Etter. kone b 1: ond.
niorkester Sver.ds.:31. Den
norske sendenlann Colhan overrakte lrengell
se slekk på det belip som inntil da va,!.
samlet til »Kong Haekona fond» hlnut fdc,
nordrnene . Sterld beveget talie tilslutt kongt*

de distedeværende og til alle nobelmentt
r•om,2t.ofest .?ø.rer Norga kamp.

Diepmbichtn

13).
cte4"

Landgangen ved Dieppe var meget vel-
lykket Commandostroppene var understøttet
av sterke og Inftstridskrefter og førte
med seg tanks. To kystvernbatterier, et luft-
vernbatteri, en radiopellestasjon og ammuni-
.sjonslagre ble ødelagt og det ble tatt mange
fanger. Nasistene mistet 91 fly, av disse skjøt
norske jagere ned 12, 100 ble skadet An-
oriperne tapte bare =,.13 maskiner, trass i det
s'terke luftvern.

Sivilbefoi kningen ble gjennom britisk kring-
kaster bedt å holde seg i ro. Det vil bIi gitt
tydelig beskjed når invasjonen begynner.

Raiden tillegges stor militær betydnirig.,

Karnpene ønn 3alomønøyesse.

Amerikanske stridskrefter har foretatt ert
aksjon mot Salomonøyene i Stillehavet Def
foreligger ennå ikke detaljerte opplysninger
fra amerikansk hold, men en kan gå ut fra,
at japanerne hittil har vært den tapende part
i kampene. Amerikanske soldater har satt seg
fast på tre av de viktigste øyene, nemlig P1o.
rida, Marna TuIagiog Guadaleanar. På de to
Inste øyene er viktige flybaser erojsret, og de
japanske tropper  trengt  tilbake til junglen.
Angrepet korn heit overraskende så 18
panske sjøfly på Tulagi og likeens 18 andre
fly ble ødelagt før de kunne settes inn
kampene. japanerne har offentliggjort en fam
tastisk liste over senketa amerilcansk8 båter
i slaget I ait 25 krigsfartøyer, derav 13 krys=
bere, men påstandene er litt for drøye til at
man kan tro på dem. Amerikanerne har selv
innreanmet tapet av 1 krysser og hevder at
de fullt ut bet.erskrr sinorrirådet omkring
oyene.

Churchills reise tt Me.skvp
den amerikanske utaendingHarrimun har
over alt vakt stor oppsikt og blitt hilst med
stor begeistting England. Pravde
skriver at møtet betyr et stort politisk neder-
lag for nasistene. Engelske aviser skriver at
møtet betyr an ny epoke kdgsuevikfing

KONVOISLAG1.,'TN M5DDCLHAVET
London.Under komoislagl I Middelhaw>

hvor akseer,heterattgrepen konvel tnedfor=
syningertil Malts, mistet ff.-47:den615 fly og
2 mbåter. Slaget varte I tre dager,men kom
voien nådde sitt rnål. D2 engeLke tro var
1 garnmelt hangrrskip, 2 imysaere,2 fagarc

„ ogå fly hvorav 4 flygere ble reddet,

Det foreligger en ubekreftet melding
fra det svenske telegrambyrå orn at
gene planlegger en lov om at norske bor-
gere i alderen 18 til 55 år kanutkomman-

• dcrestil vakttjeneste.
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En grov krenkelse av folkeretten.

Etter at det en tid hadde vært stille med
utskrivinga av norske arbeidere til de tyske
militæranlegga, har yi nå fått en rekke mel-
dinger fra arbeidsplasser hvor funksjonærer
og arbeidere har fått pålegg om ådstille sin ;
arbeidskraft til disposisjon for Wehrmacht
Tvangsutskriving av arbeidere fra et okku- E
pert land til militært anteggsarbeid for fienden
strir mot ati menomfolkeng rett. Arbetosgt-
verne -har Over alt gitt det samme svar når
Fetskerne ber dern peke ut de folk som let-
test kan unnværm, nemlig at alle er like
uunnværåge.

Det laier til at tyskerne Iegger an på
første rekke å plukke ut folk fra grupper
som tidligere har hatt liten kontakt med
arbeiderrørsla. Derfor har ganske mange reist
til anvist sted uten så mye som å gi tegn
til protest Vi finner det derfor på sin plass

-å trykke opp oppropet fra «Den Frie Fag-
bevegelse«:

LandsmennI

Tyskeme tvangsmobiliserer alle embrete
nasjoners mannlige og kvinnefige arbeidere
til å være med på å befeste sin egen under-
trykkelse. Tyskernes mål er å gjøre også vårt
land til en uinntakelig festning. Den tilstrek-
kelige arbeidskraft kan ikke lenger skaffes
ad frivillighetens vei. Følgen er tvangsut-
skriving.

Skal vi være med på å befeste vårt eget
slaveri? NEE og atter NEI! Vi kan ikke føre
krig mot oss selv!

Tusener av landsmenn utenfor landets
grenser deltar i krigen med sitt liv som inn-
sats. Andre tusener deltar aktivt i den dag-
lige kamp her hjemrffe. Nordmenn pines og
plages ; fengsler og konsentrasjonsleire.

Skal vi være med på å befeste dette sla-
ver..? NEE La tyskerne ufføre sitt krigsarbeid
selv. Du som blir tatt ut til slikt arbeid:
NEKT Å REISEI

Hvis det blir nødvendig så må de som •
læn forsvinne fra sitt hjemsted. Tenk ikke
på deøkonomiske spørsmål. Ingen skal li .
nod for sin overbevisnings skyld!

Vis tyskerne at norske menn og kvinner
Ikke lar seg mobilisere til deres- brutale krigs-
maskineri Husk lærernes stolte og heltemo-
tige holdninn. Vis hele verden at de norske
arbeidere ikke lar seg tvinge til å utføre
befestningsarbeider mot sitt eget fedreland.

Mange fiar akt reist, men storparten er fra
yrker som har gjort dem lite egnet til anleggs-
arbeid. Det ete trol.g aå disse folk neppe vit
klare å utføre arbe:det ål tyskernes tilfredshet.

Vår norske statsledelse har over London•
kringkasteren gitt klar beskjed otn at den
anser enhver som ikke reiser for en soldat

Norges kamp.
Vi skal også vite at vi ikke står alene i

vårt krav om at folkerettens bud skal res-
pekteres. Den danske friheissenderen kring-
kastet oppropet den 9 august som en ap-
pell til de danske arbeidere.

Når 0 far materiell så prov
aldri å finne ut hvem s,

ener hyenå som har sendI deg

ksteenfantd,

Den 22 juni 1941 markerer et vendenunkt
i Europas og dermed også i Nordens hiStorio
Den dagen oversIded de tyske bærene Russ-
lands grenser. Den vennskapsoverenskomst
som ble inngått i august .1939 mellom cIet
tredje riket og den russiske rådsrepaIMiltken
ble som så masgå trakfafer forandred til en I
papirIapp. Russlands isolering var brutt Om-
stendighetene tvang det til å bli den store E
forkjemper for de europetske lands beff:else
fra deh nasistiske undertrykkeise. Dets vapen•
brorskap med de dernokrafiske verdensmak•
tene er allerede blitt kraftig og ko.nmer
ytterligere til å få den mest dyptgående inn-
flytelse på russisk samfunnsliv og Ittenriks;
politikk.

Russland brukte sin vennskapsoverens-
komst med Tyskland til skyte fram sine
posisjoner og skape et ytterste boIverk for I
itt forsvar i tilfelle av et tysk overfalt. Dette

viste seg snart å være en klok og forutse-
ende handling. Denne sikkerhetsforanstaltnnsg
gikk ut over randstatene og Finnland. Dettrer,
vegret seg for å avstå de forlangte områdene.
Først etter de 150 dagers vinterkffg
Finnland falle til fote og ovvgi dem. Eredert
medførte ingen avspenning i torholdet
de to statene, Da Tseskland traff sine forbe-
redelser til å gå et Pi,ssiand, slutdet Finn.and
seg til. Det gikk med pf å la tyskerne sarnk
troppei I FImaland den hensild e brude
også dette landet som basis foe et angrep
på Russland. Den svenske regjeringen, som
under vinterkrigen uttalte at den ens nød-
vendig, med våpenrnakt ville hindre franske
og britiske tropper fra å komme finnene til
unnsetning, tillot nå en tysk divisjon å pas-
sere svensk område for å angripe russerne.
Krigsfornødenheter føres stadig på svenske
jernbaner tit tyskerne i Norge og Finnland.

Det tyske angrepet på Russland førte altså
med seg Finnlands mndraing i storkrigen
på Tysklands sjde. Finnland er i dette øye-
blikk Tysklands våpenbror og kjemper på
den makts side hvis mål det er å legge
under seg Europa, og mot de makter som
strir for folkenes frihet og for demokratiet
Dets holdning er forklarlig som en konse-
kvens av vinterkrigen. Den kjente proklama-
sjon irtarskalk Mannerheim i sin titt ga om
krigsmålet og om sitt brageløfte av 1.918
om ikke å stikke sverdet i skjeden før Karelen
var befridd, ga Russland det til da manglende
beviset for at finnene hadde planer om rus-
sIsk ornrade. Russerne mener nå å na fatt
Svart på hvitt at Finnland har vært dem en
upalitelig granne.

De forsøk som fra amerikansk og  
side er gjort for å løsrive Finnland fra det
tyske våpenbrorskapet er ikke kronet treed
hell. Herrene Hitler og Mannerheims visitter
hos hverandre har hatt til hensikt å demon-
strere lensherrens og vasallens uryggelige
vennskap,

Tilstanden her i Norden er paradoksal.
Det nasistiske Tyskland som er Finnlands
våpenbror , undertrykker Norge og Dratm,rk
Sverige er forant større selvStendighet enn
sine grannefolk. I hvilken utstrekrinm; det
var Russlands motynje mot å se Testaand
sont herre over den del av SkandinaVia

.ker nitd som avholdt
det da darlig rustere og

ve; tornme frem.
. Den

OtAeborg Handels. och Sjki..,
.. er den svenske stats;edelsen

et alvorsord.

. - ge «,- n s! en 'Ke s; a solidarite t-
'rød I tand også etter rff det slattet seg
fit dets side  no ,ål er demokratienes tilin-
tergjørelse Mot morge har den vist et sney-
rere. syn. Sverigee skandinaviske mditikt: ud-
der dentee krigen er ikke :ffe SC:H<2gir bove.
tit skryt, Den begynte Med den store maner-
festasion aV Nordens efittet ; ;939. '-e•-•- -
nordiske statssielene sansledes I ".I.
Det ole sunget og holdt takets det
pende og rørende, det var skarer på t.
som I- ridet «Ie tre Iteangene 02 deIt
presidenters Rfekard Sandjer srien nterere
alvorlig, ntatte etter en rekke hetE-ke
f emsk presse gå av. Hr. Otinther trisms
Ha'ns inngangssalme var «Finnlands ....
vår«. I denne løsning tonte Stockhointe
ut Da gnianderne og fla«ga bte re. n
og festrusen denst,A bott, var det Ik'•
'5 es av den nordiske enheten.

st nhet. Det fantees ing,-,-.. ,
stelningen ble avsland som okst

getige var at ingen lot seg t'oe-
som sagts paradoksal. .

k Oppå'tåen eerii fot:
entitg ' gII de me•

'ilLe it t,.
..erige vata `erni til hover •
tedie rike, ss lenge dette itutm:. •
in dominerende- SMUZI

' :. ng de°. Uercn- ior '
ske liær, så vinner de :

laasa gjert sin frihet, :nens
med . Tyskiends fail. Engen tm. •...•
rå Onl at Norge og også Damer
seirende anierte vii bli tilkjent e
fortrin bade politisk og økotmensk
Sverige, tynget sorn det er av em ,.
viktige avvikeIser fra noytralitete.is

De angelsaksiske maktene har .
havsdeklarasjonen dradd opp reteM,•
for det europeiske st issystems orde.,
en av ekin og deres aillertes ettnn,
Man kan stold på denne folken.s.
Charta. Dog bar man ikke siddik • .
sefy at når det gjetder å treffe besMI.,:.

I om forholdene i-østre Europa og
I kommer Ressiands ord til :t. -,.--,...,
1 tungt Det ffu 9ingde av den an

ifelles boren som Russiand bø,'e' ':

ikke tulle oss inn i noen selvbedm .
forhåpnfnger på dette punkfet.

I Sveriges sniling er ikke s?-_,. sterk sc,m u
j var ønskelig Den effffintherske sratskensten.... .,
! har bestått : a tamh.._ seg ,rarn t -,, hilt,:t

E tilfelle, alltid etter den minste motstandens-
I lov. Den beherskes ikke av innsikten orn at-
; iwor viktig Daman9s mbet enn er tot ,ss,

så ef ,tc.,,‘.I pam-natka v9:tateat. ..t., N.,,,,,
; et nvsvdkar. merr ,JUnIne,.- har aidri

1å proklamere at NoTges sak er vår. :-.....

hae m.?.1 trm på Kiete[h tar- han Iik•

pa seg. Å taie orn iskrdd egolsme er s.d...I.:.:
i som ikke kan skjsile at de_ Eeed hen, t •
i stendighet tr nerskh.eng fr:-:. eni e,• .

1 iatt i stikka
.,

I: Som man sdi iniske h e.

1 stert i 1,tesberg tond: de
baltht eine tn u nee em .• eee

; sioonser er med ,n-, eet : ' <

i nah.lh . ^-tt
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Mellom de tyske styrkene sør for Rostov
og Sovjets viktigste oljedistrikter ligger Kam
kasus. Riktignok finner vi ganske betydelige
oljeforekomster også nord for fjellene som
Orasnyj med % av Russlands oljeproduk-
sjon og Majkott med 6 % felter som vi
må regne med ligger innafor rekkevidde tor
de tyske troppenes framrykking. Om oljekil-
dene er en forfatning som gjør dem av
lnteresse fot tyskerne hvis de når fram —
se det er en annen side av spørsmålet

Som nevnt ligger de viktigste kildene ved
Balm, sør for fjellene. Her utvinnes 74 % av
iten russiske oljen. En del av oljen blir ført

ltdninger til Batum ved Svartehavet mens
de stenste mengdene blir ført på skip til
Astrakan ved utløpet fur Volga og videre
oppover fioden. For å  få denne oljen fram
li kampområdette nordover er det av avgjø.

rende betydning at russerne holder transport.
veien på og larlgs Volga. Derfor har da
ogada den rede arrnd satt meget inn i kam.
g.nte vest for Stalingrad. Selv om transport.
"suten her skuneåsNrres,så betyr det imid.
.±ertkt Mgen katastrofe for den røde arm6.
-....'jeunom 10 år har russerne planmessigfor.
• allo ornråditr med enorme oljedepoter.

tyskø,tropper skal kunne nå'fram-
u så m de over Kankasus.Langs
tpiake Hav går det en jernbane. Den

. deivis sprengt inn i fjelistyrtningene og
er bryie for russerne. Forøvng forer
det 2 veier over tjellene som også byt på
,de beste forsvarsmuligheter. Vi gjenglr litt
tre Nansens skildring av den Georgiske mi-
litæreeien. Den andre veien lenger vest er
eitnå verre å forsere. Nansen skriver:

«Vi kom over en bro til venstre side av
daJen. Den ble trangere; bergveggenevar
stupbratte og steg på begge sider tusett tel
femten hundre Meter ende opp fra elven,
som hvirvlet utOver dypt unner oss. Terek
bryter sig nu sin dype klerft mot nord, tvers
giannnm den høie fjeliryggen foran. Det var
anott piass for veien, og ofte var den hug-
get in i den loddrette eller overhengende
,:reggen, med hundre meters stup higt ned i
den dvende strommen. Fjellene omkring var

og gierne for bratte for alskens skog-
ener tre-vekst; og få flekkene med gronsvær
var å rsine oppe på hyllene. Bergarten var

og mange friske spot efter sten-ras og
skred,

Også i gammel tid må det ha vært en
slags vei til dels bygget av menneske-hånn
gjennern denne trange kløften, ialfail må noe
lma vært giort for å lettefremkomsten på de
vanskeligste stedene hvof berg-veggen stuper
ingt ned i strom-hvirviene. Det er vel teM•eUg
at når eIven pf enkelte årstidervar iitce, var
delen siags frernkomst langs elve-ieiet Men
når den er større som ne, fyller de rieende
vann-masser hele bunnen av kløften, og det
er ikke fremkomst å øine for folk ener fe
uten vinger langs de stupbratte sidene. —
Men lett må det ha vært til alle tider for
en Itten styrke å stenge gjennemgangen her
tor den sterkeste ltær.

Vi kom igjen ned fil elven, og en bro
forte over til den h-gite sida. Mer, enda tran-
geie ble kiedten, det var som vi ble kusget
inne på bunnen av denne revern
meUern de veidige, høie sten-mossene. -rdene
slik. kan veier: venre når man marmer
fielveteu

Evang redegjør for hvor virkningsløs
nasipropagandaen er som kringkastes
om «hiisener til norske sjerfolks.

Inndrainga av de norske radioapparatene
betydde sikkert ikke bare et nederlag for
nasistene i «krigen i eteren«, men skrittet
skulle også åpne mulighetene for å kunne
nytte kringkasteren mer ukontrollert i løgn-
propagandaen overfor utlandet.

Medisinaldirektør dr. Karl Evang ga oss
imidlertid i en radiosending den 30 juli fra
London en framstilling av hvordan denne
propagandaen virker blant frie nordmenn.
Evang holdt seg til den propagandaen som
nasistene driver gjennom sine såkalte hilse-
ner til norske sjøfolk.

Nasistene må ha gode forbindelser for
bl. a. hadde en sjømann fått hilsen fra en
venn som var død for 3 år siden. Andre
fikk høre at den skuta de var--embord på
var torpedert for lang lid sida osv:

De norske sjøfolka er imidlertid klar over
at hensikten er å prøve å nedbryte deres
innsats i befrielseskrigen. Det er sammen.
mikset løgn og sannhet som nasistene håper

SVARTEHAVSFLATEN
Iår som Ifjor har ryktene tatt til å svIrre

om at store mengder tyske wifolk var over-
ført til romanske havner, at det ble forhandlet
med Tyrkia om å slippe tyske marinefartøyer
inn i Svartehavet osv. Det hele later imid-
lertid til bare å skrive seg fra nasistenes
ønskedrømmer.

Tyskernes operasjoner på Svartehavet har
foreløpig innskrenket seg til kysttransport
uten at de har maktet å  utnytte de erobrete
havnene som baser for nevneverdige marine-
styrker.Med tilstrekkelige sjøstridskrefter ville
et angrep fra sjøsida i utrolig grad ha støt-
tet tyskernes offensiv mot Kaukasia.

Det faktiske forhold er imidlertid at rus-
serne framleis har herredømmet over Svarte-
havet trass i at tyskerne med enorme tap
har erobret enkelte av de beste havnene.
Den røde flåten i Svartehavet består idag
av slagskipet «Pariserkommunen,, 2 kryssere
25 destroyere, 50 torpedobåter samt en stor
styrke u- og e-båter.

1 Sø rl and sbyen e forteller man at makrell«
fisket har vært større enn på mange år.
Befollutingen får bare beholde en liten pro.
sent så det er køer over alt og det rekker
ikke på langt nær til alle. Fryseriene og la .
grene er fulle, men borte blir fisken. Foll

i noen dager siden kom det t eks. 50 000 kg.1 .j td Risør. Byen fikk beholde 1200 kg. Resten
1ble sendt til Langesund hvor bilene sto ferdig
l for å kjøre den vekk — og borte ble den

[ Ca. 100 nasister er nå sendt til Orini
1 og satt i eneselier. De har nektet å reise
1 til Østfronten.

j Svenske aviser hevder at en må regne

Imed mer enn 10 000 utmeldelser av NS
p.gr.  a.  kirke- og lærerstrida. Ledelsen i NS
nekter imidlertid å godta utmeldelsene men
det er alltid bra  å  vite at riet selv innen
parnet nå snart er flertal! av folk som har. av nasismen.

HoDand er brygging av all slags
,rhudt fra å.

Sjefollsa våre,

vil appellere til hjemlengsel og dødshykt,.
men de pårørende hjemme Norge kan være
forvisset om at de norske sjøfolka ikke er
ensrettete kreaturer som man på denne måten
kan få til å svikte ein plikt For det faktiske
forhold er at nasistene ennå ikke har kunnet
oppgi navn på en eneste skute som har satt
kurs til nasistisk havn for å komme vekk
fra arbeidet for de allierte. Men det motsatte
kjenner vi. Store og små farkoster er kom-
met over, selv kystens garrde «Galtesund».
Sjøgutta nytter en hver sjanse om det så
er å hoppe over bord fra skuter i tysk fart
i håp om å bli fisket opp av sine egne.

Trass i at vi idag står som aktive deita-
kere i krigen, så har vi iteke hatt så store
tap som de vi hadde under bmkernes uinn-
skrenkete ubåtkrig siste gang. De norske
sjøfolka er idag blitt ett med den gigantiske
folkehæren som vet at aksemaktene skat slås
og urostifterne holdes nøde i framtida.

Evang shittet med  at  det er riktig sorn
nasistene sier at sjøfolka lengter hjem, men
vi skal være forvisset om at den hjemkomsten
skal bli anderledes enn den nasistene fiker
å tenke seg.

I Frankrike betalte tii og begynne med
40 mill. france pr. dag til den tyske okku--
pasjonsmakt, siden er beløpet satt ned
30 mill.

Norge betaler ca. 3 ganger så meget sorn
Danmark, relativt har Norge de største okku-
pasjonsutgifter. 1 alt betaler det.underbykte
Europa mellom 10 og 20 milliarder pr. år
til tyskerne.

Det er dyrt å ha herrefolket til gjesterl

«Nordens Frihet» skriver:
«Norge representeres som kjent i Stock-

holm bare av en chargå d'affaires, et forhold
sont etter hva vi forstår beror på at mad
her vegrer seg mot å ha en minister i van-
lige former. Samtidig rfir der ikke  noen gjen.
sidighet i de diplomatiske forbindelser mellonl
Sverige og Norge. SVedge har riemlig ennå
ikke noen representant hos den norske re-
gjering i London. Nå burde den svenske
regjering, trass i den utforming den svenske
nøytralitetspolitikkharfått etter sommeren
1940, ordne seg med en representant hos
den norske regjeringa, slik som forholdet
også er med den hollandske regjerings
London. Det er et rimelig krav at Sverige
er representert hos den lovlige regjering
Vårt naboland.

I Serbia er det utstedt en forordning
om at alle innen- og utenlandske verdipapirer
skal deponeres i banker. Her skal de sperres
fast og bare bli benyttet etter tillatelse fra
tyskerne.

I «Nordens Frihett>, det svenske antina-
sistiske organ finner vi et lite dikt til Norges.
nåla — nåla SORI nå er solgt i 1 milL ek-
semplarert

En liten nål — bland hundra andra
men kjöp den, och låt tanken vandra
i sclens spår rnbt Vasterns berg,
Når skymningen vil byta fårg,
når dagen Hader,
minns Una bråder:



eeeerregeår.peg1 prepagandaes.
Dr. Goebbels' artikkel i Das Reich for
at,',st crter I høyeste •grad . avslørende

ner gre eyske krigspropagandaen. I artiklen
get: singen tilskuer som er habil til å

situasjonen kan være i tvil ram at
fell for øyeblikket bestemmes på
øst Der gjelder det et være eller
er begge parter. Den som seirer

seiret for godt. Intet ligger der-
e: enn at eri for  å  nå våre mål

der konsentrerer all de krefter
ezere fra andre viktige aVsnitt,
mer han fidIstendig at den eyske

hadde knust den røde armå
:eiiseaig i begynnelsen av felttoget

-øst, I dag forteller han det tyske folket at
kampene i Russland- gjelder Tysklandsvære
eller lkke være.

-Aer artikIen hane går det fram at han med
eandre viktige avanitt» i særdeleshet tenker
på Me vest-tyske induStristraka som stadig
Itår hiemadd av britiake  bembeffly. Hana
*ildringer bekreerW effektiviteten av bom-
hetekte.

Men den tyske befolkningen — hvordan
reagerer den? Det er . det store spørsmål
500'. SjkkeTt vii influere sterkt på den videre
ofta-lioga. Hele det tyske folket kan umulig
htt givret propagandaen fra ifior om armeens

øst og arbeiderne i Vest-Tysk-
Ian, umulig ha glemt Goebbels forsik-

rem at Die -Luftwaffe definitivt var
'ttfte aft intet fientlig fly skulle kunne

et tysk territorium.

oreGER, RASJONENE  VÅREe
er ikke stoge kvanta matvarer tyskerne

ievner den rearske sivilbefolkning. Av grønn-
sekee tiek og kjøtt stippes det bare ut på
det noeske markedehva tyskerne mener er
misisturtt for at befolkningen kan oppholde
livet

På denne bekgrann må vi bedørreme de
menn sone ler -seg lekke tjf å adsr
Il tyskerne ean det de apsolatte er tarife-
. Vi har desarreere sett eksempiler på

at gradefeter t eks, har pataket Om hele stære
priefier spekesild i småbutter for Wehrmacht
og vi bar sett detaljister soin gladelig fyIler.
Laitter som soldatene kommer med.

Freak flest sier bare — tenk hvor smått
det må vsre  med fnat i Tyskland siden
datene tarmed sildebutter hjern.

Kjøpmennas salg utover det de ubetinget
er tvunget til må vipå det skaree te for-
døreme -For ussel -vinning seigei de våre
rasjonerd

Wors k knss kurnor
verdem .s p ressen

Til venstre:
Da en nasitaler forlot et møtelokale med

sine medbragte tilhorere fant han enplakat
pa bilen: eDere burde iallfall ha en tilhen-
gere eg til bilen var det hektet ris gammel
møkkakjerre.

Til høyree
En tysk off iser la trt for en eldre herre

kupees om hvilken fordel det var for Norge
at tyskerne var kommet, sog når krigen
slutt vil vi trekke oss tilbake så dere får
landet igjen, — «Det tviler sikte på,e lød
svareh -men hva ville ha hendt hvis tyskerne
hadde seiret?,

Kulturdepartemestetthar foreløpig gjort
et tilbakeskritt i forleggerstrida. Som kjent
nektet alle foeleggerne å la seg tvangsorga-
nisere i den nye NS-forening, og likeså å la
sine bøker godkjennes av NS. Forlaga kan
nå sende bøker ut uten lisens, og likeså kan
de sende bøker tii bokhandlere som står på
NS-svarteliste.

Forlegger Arne Damm er arrestegt og
sendt til Tyskland.

Nasistene hadde før sendt ut liste nr. I
over forbudte bøker. Nå er liste nr. 2 og 3
kommet De omfatter flere hundre navn, og
deres bøker skal fjernes fra biblioteker og
bokutsalg. Blant de norske forfattore som
nå er forbudt er: A. Skar, Hjalmar Waage,
Halvard Lange, Arne Ording, Nils johan
Ruud, Seheldrup, Bernt A. Nissen.

Den britiske presse har offentliggjort
et dokument som er sendt til alle høyere
tyske offiserer. Det var opprimedig lagd
aegust 1940 da Hitler følee seg  silher på
aeirear, eg late der sendt bare til st Mes.g,
blant andre alle generatene.Dotnenteutet
holder en redegjøereise tor SS fremtidige
prganiSasioa. Def heter bl. a.:

Det fremtidige Stortyske rike vii ikke bare
innehohle vennligsinnete folkeelementer.Det
er derfor nødvendig å oppretthelde SS som
statspoliti. Bare helt utvalte folk skal bli o
tatt, folk av det beste blod, og de skal ikke
blande seg med massen. SS må ha en soldats
mentalitet, og må derfor deita i dee  nåvæ-
rende krig i første rekke.

Det er ikke tvil orn at det omkeesss 5.5
ekal grunnes en ny tysk adel,S<W,
skal skille seg ut fra efolkete. Og det er
også på grunnlag av denne organisasjon,
som allerede har forvoldt så megen redsel
I Euroga, at det nye Europa skal beherskes.

En britisk korrespondent har skildret
et besøk på amerikanske flyplasser som nå
vokser opp over alt i England. Blant de fly
han så pa flyplassa var de veldige flyende
festninger. l går tilbeagtre jeg flere timer
et av disse store 4-motors bombefly, sier
ban. De Mt19s som fiyr  diessa masterter er
har-Manser .sorn bare ventee på et ord før
å evenne sift offensiv. I ukeeeis her de nå
studert det britiske flyvågens metoder, Både
amegikanere og briter lærer av hverandee og
deres felles kunnskap og dyktighet blir ut-
nyttet, inntil rnan tilsiatt får sveiset sammen
en meldeig angrapsetyrke.

NS har sendt ut cri iilegalu. som
blir sendt i postes. Nr. 1 er for juni,

heter .irdbetskamNs'. Avisa er selv-
sakt for sambandeeog det er neo,de soeu
som ikke gjensornskuer den.

NORGES FRAMTID
Fra Toraly økenevads tale aug.,

Viljen for vår nasjonale sak er så god
som des overhede kau være under de for-
hold Som hersker i verden. VI har rett
å si dette etter at De FOrente Stater, Steg-
britannia reg Sovjetsamveldet har onsket
markere sin respekt for Vår ifinsats og
sak ved å beve vår giensidige diplomatiske.
representasion til ambassadørs rang.

Sovjetsamveldets initiativ i denne retreng
like før kongens fødselsdag er noe rays neer
enn en høflig gest. Det viser en ærbødigner:
for det norske foties -su-veranitet og for det
norske folks historiske reet eom vil elå
en hvår nasistisk propaganda i Norge
faren fra øst,

Hvorkedes De Forente Stater, Storbritar.
- nia og Sewjetsamveldet gang på gate .
på den utVetydigate måte har vist
netake følks frthet er et tearntyisteligkr .

skulte vrere nok for eas.

BRITISKE FLVANGREP I TVSKLAN.f.'e
11 aug. Kraftig angrep på det vkiige ierm-

baneknutopunkt OsnabrileleFle.tte a
på tyskokkupert området

13 ang: En stor styrke bembefly ark
Mainz. Angrepet var megat veMykket
hundre tentt bonate ska: ned og
ower 50ffle termka

14 aug. Mainz bk på ngie. anf -
16 aug. For første gang gjorde en nmer k

bombeflyavdeling et samiet angimpF,11'
frostes. Angrepet gjaldt milifære inåi I
Ronen, i tyskokkupert Frankrike. Tokted
ble ledet av sjefen for de amerikanske
bostheflyavdelinger i Englaud. Han ut1altt
at angrepet, som ble foretatt av f1VernJet
f%tninger var meget vellykket.
benyttet de nye amerikanske peileappvrtor
og bombene var falt rett i mkIet
Ingen av de amerikanska
2 av de eskorterende ertgele- jee ege
nes, 3 tyeke jegefe »tit nad

aug. Osnabråck og
Tyskland bornb4.
aug.angrep 2 ameeikeareke.bmnbedivjsio•

nar mtlitære mål i ArvIere. hie for-
voldt tmget tter skade. Ingm
fly gikk tapt. Brids1te 02 aogJep Nord-

fcrst og frems:1-..cnsScrt. 000-

ru'.seiehe fly comsc
sior


