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Krigsoversikt,
Denne krigen hår ikke likesom den forrige brakt noen epokegjøren--

de-oppfinnelser på krigsteknikkens område. Det er  masseinnsataen  av vapen,
først og fteMst fly og tanks, som ble tatt i bruk i forriw,e verdenekrig,
soM har sett sitt preg på krigsførselen. Det var den knusende overlegen-
het m.h.t. disse våpen'som akaffet tyskerne deres seirer i dee, første  del
av krigen. De to virkelige omfattende slag som har funnet sted i sommer,
slaget ved Charkow og det nåværende slag i Libya, har viat at tyskerne ikke
lenger er i beaiddelse av denne overlegenheten, og dermea kan de ikke len-
get føre blitzkrig i gammel forstand Feltto8et i Libya har sa lanat fra
artet seg som noen blitzkrig, det er blitt et materialslag, hvor den vinner
som kan bringe fram de største forsterkninger. At tyskernes overrumplings-
metode ikke lyktes her, skyldes ikke bare at engelskmennene kunne mønstre
tilsvarende våpen som tyskerne, men også den ting at forsvaret mot tanks er
b1itt langt mere effektivt enn før.

Det samme 'forhold vil aan etter all sannsynlighet oaså fa oppleve på
østfronten, 'Det er lite sansynlig at noen av partene er iistand bil å fore •
ta noen offensiv over hele fronten. På grunn av de sterke forsvarsstillip-
gene må angrepene bli en konsentrert'kraftinnsats, særlig av mekaniserte
y4p11; på en  relativt smal front. Hvert enkelt angrep kommer til  a  lardre
en maSseinnaats både av soldater og materiell. Dermed e•-man i noenlunnt
samme situasjon som under den forrige verdenskrig, og ingen lokal fremgang
for tyskerne  kan  hindre at de alliertea materielle overlegenhet stiger sta-
dig rasket“ram.

.De  4I1iertee.forberedelser er nå nådd så langt at betydelige  overskud
av materiell settes inn i offensiv  virksomhtt. Dette gverskuddet  etiger
stadig  raskt, cigaluttoppgjøret fra deres side,  vil  uten  tvil bli foretatt
med et maaseoppbud av mekaniserte tropper sammarbeide med.et knusende fly
våpen. På denne måten kan de gjøre tapet av menneakeUv miggt muli. Det
er liten grunn til å tro at øyeblikket fer en storaksjoal fra engelsk og ame
rikanek side  er kommet endt, selv om det kan være aldri eå :rietende  a tro
det. Det kan tenkes mange former for  aksjoner mot 415.4andet som ie er
av aller etørete dimensjoner, aiett engelexe oppfordtiagene til den
franske befolkning  på kanalkysten om'å bringe  se6  me mulig i  ikkerhet
-Lnnover lendet, kan være for å brine forstyrrelaer  i. de  tyske aisposi-
ajoner. Oppfordringene kan med andre ord godt være en trussel. Imidlertiae
må de tyske forsvarere av kanalkysten'forberede seg  på bee eventualiteter
W ette er cen  av  'sidene ved den defensive krig som tyskerne star  ansikt til
anaikt Med. Hver dag og hver natt godtgjør enaelskmennene at de har en
imponetende luftflåte. Om dagen skjer  angrepene mest på okkupert omraae,
oftc med en innsats av veldi8e jagerstyrker. Om natten er det først og
fremst fyskland som blir angrepet. I forrige uke hadde engelskmennene 6
storangrep mot Tyskland, vesentlig Ruhrdistriktet, og på enge1sk hold htv-
der men at den tid ikke  Er  fjern da Tyskland vil oppleve kjempeangrep nver
eneste natt,
stfronten, Krigen på østfronten er i øyeb.likket inne i en.stilleTeriode

Den ?trter  segvesentlig som en kamp  om  utgangsst,illingene-for sommerena
kamper, De •ussiske  geriljatropper er i. stdig virksmhet bak de tyske
linjer,  ace  som forresten tyekernes ene klpmunikee‹p toreller  ldt noxL.
For kort tid siden meldte de om "opprenskning" av en avaeling som var ut-
styrt både med ta-nks og fly. Det er tilløp  til størrt  operaejoner i av-
enittene mellom Leningred og Wldaihøydene, og dessuten lengst i syd
lengst i nord, ved ,`Jevaetopo1 og MUrmansk. Hitiers besøk i Finnland mb

.3ette i forbinnelse med et forsøk på å oppnå større finsk hjelp til  et  en-
erep 1):1; nordfronten. Det meldes om store tyske troppekonsentiaajoner i
nord-norske byer, som tyder  pa  forberedelser av stort omfang i Murmensk-
evenittet. Sikkert cr det i et hvert feil at tyskernee vil ajøre alt de
t:or å etEnse den omfattende,hjelp til Sovjet. Na er imialtrtid Arkanaelea

det betyr selvst'ait en stor avlastning for havnen i MUrmanea.
r- onveiene er naturligvis mere utsatt for flyangrep nå når det tr lyet i 24
eimer i døgnet, mens det på den ennen side er lengt vansk.eliaere å operere



for ubåtene nar det gldri er mørkt. Sgmtidiggimå-en—ire.nte g t, tysktrne
organiserer et nytt frrmstøt for å nå Keukasua. Hadde i forriggeforbere-

g_der igke blitt forpurrtt, hadde en kunnet vente seg dette fr,mstøt un-
-der fuLL utvik.I.Laggnå. Det nye frumstø.te,-te.m begynne så agt,.--tUbgjge_.4j,oz
ved Charkow, er en_miljgtær opgeraej_on EV
Middelhavet.

—61gget lnloyg Er fnmdeles i tn gvgjørende fase. k&e ikke Tyaker.
nes frgmetøt her, cr deres frgmtidsutsikter i Midaelhavssonen meget mørke.
De forbereielser som er gjort frn aksemgktenesside for dette framstøtet,
er meget stort, .sansynligvis =1Asimum gv deres yteevne-på denne flanken.
I månedsvis er det sctt inn  voldsomMe flygngrep mot Meltg for å lette over-
farten av deres muteriell, og hele den disponible tonnasje- i  Miduelhavet-
hgr vært engesjert i denne trnsport. At-det frg engelsk side er gjort
størst millige gnstrengelserefor å møte denne fare, er sikkert. Mtn engelsk
mennene 1WT måttet sende store forsterkninger til gnore tilstøten-
de krigssontr: til forsvcret gv Kaukgsus •ved stadige forsterkninger til
Irak og Iran, til Syrie og Palesting. Samtidig har ae hatt det uhyrt van-
skelige egregrsmål om forevgret av Indigg og Austrulias krv på større hjelp.
Deres forPliktelse til å driVe offensiv virksomhet i luften i Europa var
også et  E:v  de momenter soll'gg;jorde gt, det bersket  spenning  om-muligheten for
å stanse det tyske frumstøt. '

Hittil liareslgget for det• meste artet seg som et "meknisert slag°,
hvor tyskerne hgrhgtt flest tanks og'kgmpvogner å sette inn,  mens  engelsk-
menntnE her hatt hertedømmet i luften. Det hgr vært et av de aller hissig-
ste oppgjør i hele krigen hittil, og det Er enna for tidlig.åesi.not om -
det endelie resUltgt. Yen det er tydelig at tyskerne har  møtt jevnbyrdig
motstand, og noen øyeblikkeligfare for Egypt kgn en se bbrt ifra.
hetaa for å  kunne  føre frem forsterkninger etter hvert  er omtrentligelig
fordelt, ett på lengere sikt er det deggllierte som ligger gunstigst an,
og det er ik'ee uten grunn de gllitrte -er godt fornøyd med utviglingen i
Libye. ------
Det.fjerne østen, Ette/gt jgpenerne erobret de c,stindiske øyene i_rask

av felttoget, er de stgdig sterkere-blitt stilt
overfor det  fcktum at de holder p å å  bli klemt  Mellom  to fronter soffi vok-
ser rasg'c styrke. I India Star WaVell med en  Iftlionhær,  og i Austrglia
organisere.r Mge Arthur igke bare forsvaret, men også gngrepSopergsjoner
mot de igpenske besene. Begge steder vokser flyvåpnet raskt. Japeenerne
gjorde store anstrengelser for å komme over til den Sydllge aelen av- New-
guineg Men ble stnset, og hentet seg sitt første nederlag i slaget i Korgl
h.evet. Den Tergeske offensiv i sydlig retning var stanset. Det avgjørende
var et  Ikke  jnegnerne ikke k]grte' å tg frg de gllierte.deres baser for en
motoffeneiv: AUstralfg og Indie.g

Portsettfeg krigen i BUrma og Kina hgr krigen  her  artet seg som en-
kFmp om tilførselslinjens.' Engelekmennene.sette seg'fast på Madzgaskur
for å sire  veien til  India. ,Tp.gnerne har nå prøvd  et  gngrep .på det gMe-
rilgneke støttepunkt Midwgy i Stillehavet, og hentet 8C6 sitt-annet store
nederlag, idWa-Tliggs-r-oMtrent midtveiss melloM-Amerike og

'Det er bcsis for Emerik:nske Hlgrep mot de  sårbg re japanske  forbinnelses.
linjene, og ville i jcpunske hender være et fcrlig utgangspunkt for, angrtp.
på rmeril<ahuk konvocr. -Det er dessuten en utMerXet kontrollStasjOn for
eventuelle jgfgnske ungrep mot U.S.A. øya ble gngrepet flere ggnger sem-
tidig med degndre japnske erobringer i begynnelsen aV Stillehgvskrigen,
men holdt stend'. Det siste cngrepet, som tok til bg juni, vgr stort legt
an. Det c.eltok minst b hangurskip, flert slagskip, kryssere og.mindre en-
heter. ,..1L(rikunerne ver fullt forberett, dc flåten var observert gv spei-
derfly lungt til hcvs, etterut jpgneke bombetoxter var foretgtt av fl frg
hangerskigene. Amerikunerne sgtte inn flyvåpnet, og det viått stg.nokg tn
gang hvilken evgjørende rolle dette våpen må spille, også i sjøkrigen. -Den
jgpanske rlåten mictet og fikk sterkt skadet i glt l6 skip.' To gv de meSt
modtrne n[ngarskip darli eier, ble senket med sgmtlige fly ombordi
et treoje så sterkt skgdet.gt det nerIe når til sin bgs. Videre ble s1ag
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skip skadet, hvo= 1 alvorlig, 4 eller-,ryss,ere, hvorz„v 2 a1vorli,.a,-1
, jaaer stuket, og 3 transposkit kdet. Amerikan'ernes t.p vat tingrar..

skip.og 1 j.ager. Dessuten mistet japanerne over 100 fly. Nar man i til-, leg til dett:e tax med ct japanerne i løpet av -de sidte daaer nz,r midtet 7
ubåter, er det klatt at de ikke tåler manae "seirer" av denne art. Denne
episoden i Stillehavet tillegges overordentlia stor betydaina i militære
kretser. .

I det aller Siste er det sendt amerikanske og engelske flyavdeliner
til Kinc, noe som selvsgt er av'overordentlia dtor betydning nå d japz
nerne setter alt inn på en seierrik avslutnina på krigen. I tillegg til
de øvrige anarep her de nå st•tttt en offensiv fra Monaoliz., som-tydelia
har til hensikt å avskjære kineserne tilførsler fra Sovjet.

President Roosevelt hcr kunngjort ct det cr konstatert at japanerne
nar brukt giftgass i Kina, og ct U.S.A. vil ortfatte dette som et angrer
mot stg selv og svare med samme mynt, . dersom jap:_nerne fortsetter mea . det.

qitlerveldet mot underangen.
Etter Kooperativa Frot rbundet kongress i. Stockholm nylia-uttalte Ibrh,an-

nen, genercldirektør Anders ørne "Det kan nu med bestemthet sies t vi
er kommet inn i krigens sluttcvsnitt." Også fra c_ndre velunderretteut
kretaer i 'Sverige er det blitt gitt uttrykk for sLmme otfatning, ba det
meldes at en rekke industriforetagender der borte  zllerrede  har laat om
sine planer  med sikte på  fredsproduskjon. Onde tunger har ymtet om at
den høytidlige Norgesbegeistringen en hz-r vært vitne til (±,111
senere tid ikke er helt uten sammenheng med den  almindelige føleise av at
krigen snett er slutt og at Norae ståt tå den seirendes side.

De faktoret som bringer kriaen tirolThør er mange og sammens:J.tte.
I første rekke kommer nok de militære og kriasøkonoMiske. Tyskland har
spredt sine krefter over en uhyre lana og sårbar front, det er ikke lett a
få samlet Styrker til angrep annet enn på mindre aelavsnitt av fronten og
selv der blir slegkraften på langt nær overveldende som i kriens  åpnings-
fase. Vi har sett det både i Rusdland og i Libya i det siste: Tyskerne .
møter en motstand som de ikke formår å bryte, tross store anatrenaelser og
ofre, I Russland føres en opslitningskria hvor russernt hcx dsn dobbf-ite
fordel av kortere veitr i. tillegg til aine frtmdcles mektige njtlpekilder
både i folk og materiell. I Libya hår denne  aang Rommel  vært utaatt for
overraskelsene, idet enaelskmennenes taktikk og strategi har vist- seg mins
jevn'byrdia med hans egen, samtidia som de har  kunnet  sette inn nye og over
legne våpen,'især de amerikandke tcnks meu artelleri og armtring av hittil
ukjent kva,litet. Rommels mål var åpenbart å tc Tobruk for så  å  hz, veien
fri til Egypt med Suez som slutml. Nå ser det ut til at hans anstrenel-
ser bokstavelia tclt løper ut i sanden.

- Krigsøkonomisk er aet først og framst trensportva.nskelighetene
ler, men disse henger igjen nøye.sammen med  knappheten tå  råstbffer, især
olje og bensin. Ikke bare godstrfikk.en, men også luftvåpnetS virksomhet -
sies å være  hemmet av disse mangler, bl.a, skal bensinoa oljemangelen
-11eree ha ført til at flyverskolene utdanner ferre og dårliaere utaanne-
,Je pillotter en før. Ernæringssituasjonen er slett og forverres tjdlig fra
maned til måned. ILrets-cvlina blir langt under middels og kommer ikke til
å strekke til, slik at'stillingen ved vinteres begynnelse blir ktitisk og
snere kptestrofal. Det blir en nødsvinter uten like og mane som er klar
over situasjonen har nå'innsett at freden meget snart k n bli n  bydenae
nødvendighet.

På toppen cv dette kommer luftingrepene mot TYsklands byer dom etter-
hvert skaper fullkommen desperasjon i befolkningen, Her er ingen mu•ttr
cs håpefull sportsånd som under blitzkrien over Enaland, her er mørk,
trøstealøs fottvilelse, blandet• med ond samvittL2bet, kortsagt.aemoralist-
ring over hele linjen. Goebbelspreasen skryter av de  nazistiske  hjelpeor-

eniscsjoner effektivitet i erbeidet med å linare den øyeblik4tlige niba i
dc bombede-byer, I Das Reich 1.“Ånat mcn såleaes lese at hele jernbanetoa



fullt av alskend v:rer,  niLt,  klær; og nytelstdr.:idler sbM la 1erai.„1

di"elle.krtstlare, ble sepdt til ulykAesteuent., • Vi kjen—r •
ennneten i tt  bestemt tilfellt. Der ble det senot en. I. aliia. - sitroner.
vorav lle i byen  fikk utdelt en hvcr, PdL var r.senut. L:.ke

d*t mct, men også kokek,:r kjøkkenutetyr forøvrig. For å f.. an-
skaffet det allar nødvendigst,, fikk de et s1(jmt:.. -:-3ombensotin" sm;,
inncvren  fortrinsberettidet  frem  for alle andre men ucr •.nter

selv de bombeskadedt  tYrt  sin rett. I svært menge t1If.;;11tr
selv de nekltste ting  Ev  nødvendig;nets..rtikler  ike  hele

produserer  b-:re for  isri.,;en- N.r zn •tenker  Pa  dete, lor3tar
(,1-1 t bombingen bare  tVinger tysktrne til å  av de ma.nnski: og til

luftvernet over det hele land,  i.kke  bre i c. dtort industrietntrtr. 1,:Cj

dessuten virker dtn som  et  enormt  forbruk av  uundværlige varer sos cen.

tjske indu3tri saledes blir nødt til å erstttt strks, unuer krigtn, ncu
d'en virknin t selve krigstroduksjonen lider Lvbrekk. Meu andre ord:
vansktlighetene tårner sed opp o , w r Lu-‘igens apningsfu.se i 1940
risert ved t 11e  virksomne fLktorer syntes å  virkt til iordel for Hitltr,
cer det  nå  ut til at alle tin. f-,år 1-11n  inot, til od  med  iirgudene dom lot
til å være på parti med Is til a btgynne  mtd,.  nc..r na lende aviktet

N;-.ns "stjerne n  er i tydtlig nedgng og folkets tro pa
Når han  en  vakker dag faller, vil det Ov.,:rveldtnde fltrtall av  utt tydke
folk kjenne det som en lettelst.

Gjæringen i  det indre er stor: 'Det fremgar tydelig  no. avden -
ø-xede politivirksomhet Cver hule riktt. F..immlerd bander ai hendene fulit.
Henrettelser og arrestasjoner har vært ciali.g koet i det tredje  rikt  helt
fru dets første deçi og blir d•,Lt sE.ktens ikke mindrt nå mot dlutten. At
opposisjonen er i  rbeid frtmgar bi a åv mUdingen nylig om 14 nenrtttel.,
scr i nnhim for ilegnle Lvaiser. Elvndt  dt  henretteL(:: vEr flere ao

ce.
Moret ph Haydrich tr til

sjoner T Tyskland er-det  en utbredt opfatniin.: r.t .det v-r th rivLlidering
inntn  pertiet, meden egen gru-npe,  snnsynlig.vid innenfor tOK.

•

dge.. 1 så fli er det et nytt viktig symptoM på den indrt
prodess som fører Hitlerveldtt mot undergangen.
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Våre fnner i TiLskland.
- Gøring hrr utstadt en forordning som- går ut på å iremskynne z.rbeidet

•

lasting og lossin v trnsportkjøretøyer til .det ytterdtt.  Arbeidet
pågår nh uten opphør natt og dag, søndåg som hverdad SpesiellL og
losse-kollonntr“,  bestaende av krigsfLner er opretttt. Disse krigsf.n...er
er  hoveusakelid polske og franske.  De  horske  krigsf-nder  er alie  Offictrer

•

(..C; blir, i hvert_fc11 ikke i første, OmgLng, forordningtn. -
berimot  er det kommet en annan  bestemmelse, som for alit vare norskt
i Tysklnd; enten  de  aklled politiske eller noe  :2nnet,  er ytterst alvarlig.
Denne btdteMmelse  går ut på ct str:_fffinger også  na sk.-1 setted inn i
1-.)1det  for  å bringe Tyskle.-_nd  seieren I  enne tid, neter det

ca enhvtr  Frbei,:skrft er kostbr,r, er e.t  ikke lcxir drørdmal om å
sysselsette  finder.  Det det gjtiler er at  1l1censrbiccrteii i  stret
nulL utStrE.kning kommer dtt_tzskt_sLmfund ingode. -  Str,f'lealtenes
snekkerver::Jteder, smi c o vakRerier utTFIr nå orrer  fr- (:.en tyske  vzr-
nemkt, fra arbeidstjeneaten Od den sociale forsorg, og i tui,Andne 3ye5
uniformer, telter og teprer. Dessuen settes f:nd,_ne i stigznde gn,:d
nsær-komwdor° til arbeid utentor fengslets :nurer, deld i u,;ld
1 h-ndbruket og dels til g(ta,-_rbeider o repradjoner v fordkje1116U
ArbeldStiden for  f:.ngene er, efter hva  Prankfurter Zeitund optlyser, oftL
mer enn 12 timer cM dEgen, og søn,-;5;en er bare fri:ag, hvis de nødven,igetz.
oppg:ver cr løst (og når er de det?). Fandene far tA vide-lønn, dom star

et bestemt forhold til  de fri ibejaeres tLrifimeige lønninger. .Fkjr
kun(c. skLffe seg sma letteldtr for disJalpenene, litt side_retter
0.1. ia •enslazs mulighettr ;v Visstj grunner er-falt bori
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.t  til ''utligning av Gen skadt som fLugene kau 1-n: Lus.:434,...t..et ved- den gj-erning
som h.ar forskaffet ha:m hn ,'i.
betler for s---:). i feillen_e.

17T-7ether .--JUUIL e na i hvilken utstrekning tyskerne ha:r t:_tt
våre norkse  fa  ngeri bruk til ovennevnte  formAl.  Men At de i sin djevtlske

i utspekulerthet og med sin totle forEkt-tor Gen eltmentære folkerett vil
bruke clle midler for  a  tvingt våre "internertc".som det så vakktrt hd:tr,, .-;-
til •ktivt å ,::.eltE i  Erbeid .,..v Llle  sl.gs for. Get tyske .iriux .... b r  L.
lleredt na bevist.-Det er skjendig, hVa Le ber gjør.' Men uet  k.o,.  .,tr en'x

d,,_..a. •.. '
vVv
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Arrest:sjoner. Skipsreder D:gfin puid, formann i Reningsselsk.ptt:ble'ar-
restert inndg. Grunnen til han ble tatt er tølgende: Til inntekt for
RLdningsselskEpct blir det hvert Ar solgt en nal, hvor Let tidligere har
stått bokstcvene (Norsk SelskGp til Skibbrudnes.Reduing). .Iar vAr

to ixste bostavenc  1,N+S+ slkiyftt og  de  to diste byttet om, .1J4-S+ Ga  fo-
rLningejo-altid  Av' pubIikum omtles som Rednings SelskApet.:.-Mea en  alik
nY-'0ening På  eget initiAtiv var for meget for N. De skynteteg A sikre
seg ;-:,e1)..-arlie mann 30Tr kunde-finne  pa  slikt.

kiVOkat P.cmm,  bror  Fredrik Renim som aitttr i Tysk-
lcnd er crrtSttrt, .

vVv

Det cr gledelig å Lundtmeddele at situasjonen til  at
kullsituasjonen er så, ilde som den er (alle støperier.og verkateuer sOM ik-
ke arbei(:er for tyskerne frataes all impottert brensel og stoppes) tr At
en rekke kullbåter er senket. I ,.',enne forbinnelse  skE,1  nevnts At kuilmn-
gelen i Dnui,Trk  tr  ennå meget verre  enn.her. Der stoppes nA  -absolutt
byggeVirksomhet  at  dEnskene  ikke  fAr kull til sine oementfabrikker.
Det får dti.imbt'de norske cementfa.brikker -: men  Ge  mà til gjengjeld levere
helt prodUksjonen til .tyskrIrne..

vVv

I  1.1( ,;sund Ile beboerne  Av  pg utenfor,byen ikke aA lite forbAuset,
en -dag dukket op os ga  seg til å rivened piggtrALgjerdent XX

rundt haVene. En huseier.gikk ut og spurte  hva  dette akulde Den tys
ke offiser gav strks eieren-en tilgodelpp  på  300 m..pigetråd og sa At  de
måtte ha pigstrAden, i beredsskap, når eagelskmennene gjorde 1,.ndgang.

vVv
Tvangsutskrivninaav arbtidere o  fuksionærer. . .

ErVel  CV  irNordagns store pa VesticTindet skal nedlegges og
kene derfra overføres til de tyåke festningSenlegg her i lå.ndet-Utovtr
dette ct ,Jet .intet vesentlig nytt å fortelIe, Tyskerne hr ikke'trukket
tilboke sine krav om norskt arbeidere - noe -Ge  gjennem.erklæringen fra -
direktortet  for  Arbeidsformidliag prøvet å gi det  utseene: Ay,- men.de hAr
heller ikk fOrsert gjennomføringen  Av  tva,ngsutskrivaingen.  .Situasjonen i
dcg dr slik I mange  bedrifter er  de av personalet som eventutlt
skulde sendes-nordover tatt ut, men ingen er ennA sendt frA Osio o. det syd
lige Nore forøvrig. Fra Lillehcmmer derimot tr 5 snekkere fra .Steen.os;;
trøms Møbtlfabrikk, 'aent nordover for å settes inn i bygaingSarbtidet. -

Endel kvinner fr Trondbeim er utkommåndert til Bodf4;. Likeledes ble Allt-
rede for en tid tilbLke en htl del kvinner bosittende.i Bodø beordret til A
arbeide pa frostfilletfabrikken, eksempelvis lie hushjelper, Ingen
Lier i Podø får lov til å ha. hushjelp,lenger. Hushjelpene ska.1 iortsatt
bo i le hjem, hvor de var ansatt d. de ble tvangsutskrevet,:men 12 V Søg

nets,.timer skal-de arbeide med FrostfPllttfabrikken, De flestt
1 times vei A ga,.:frEm,bg 1 time tilbtke, for i Bodø er  jo  mesterten av.
husKie neLbrendt, sÅ folk er henvist til A bo utenfor byen.. Og-arbtidet
mee den iskalle fisktn er tungt og særs slitsomt, selv for Gen som vant
med det (- hvå må det da ikke være fot den som aldri hår.vært borti det
før?) Men det harde arbeidet er allikevel ikke det værste. Det er forholde



ne for,evri8. Den ev tyskerne
bærmen ev leilihetsarbeieere og de værete teeer f•a hermet•xelabrixeene,
ogde -f'brer et liv som trosser enhver beskrivelse. k tvinge norske  kvinner
til å erbeie'e På en slik arbeidsrlas3 er sa oprrerende at Let fins ixxe
orc:_ for  det. 16en det skal ikXe glemmes det tyske herrefolket.

vVv

Kvinner i Politiadministresjonen  i_T£sklene.
Siste nytt  er  at  alt  administrativt erbeie-pa  politistasjonene over

hele Tysklied overtas av kvinner OQ  inv1ider. Likeens-skal-kvinner
lengt større utstrekning enn  tidligere brukes i We-hrmeeht-i- de-okkuperte

De skal f.  eks.  overta hele bud-tjenesten, slik at alle soldeter
som har  hatt  beskjeftigelse her, kan frieis til "eelare"  gjremal.

vVv

"Eneevermektig fiende nærmer seg. De ytterste featnin&lverker-rømmes".
slik  le;cd  .tyskernes•ordre pe Vestlendet, ca en større-konvoi-fra Enelane ti1
Ielane nylig ble observert utenfor norskekysten De tyske solaater ble
vetskremte  It  de fle'y  a  gjemte seg, endel klatret til og meeopp i trærne

sittene der som vettskreelte he;sn. NS• .folkene var likeens -fr& see;
ev nervsesitet og troeee deres site time var kommet. (Det-er'ikke lareet  fre)
I Molee ble NS ordføreren oberst Sehaeiders hustru patruffet  storhulXeaee:
Når engelskmennene kom,  hedde hennes  menn fatt orere om å trekke i uniform
og ga ut å slass semmen mee tyskerne.

vVv

Firsgidsler. Fire ev de 5 funskjonærer fra Røde Kora  Landsforenine.3 kon-
-tor,.som ble arrestert sitter som æres64dsler  pa  Grini. Hvilxe privilegier
som felger med denne praktfulle  tittel vet vi enna ik4e.

vVv ,

Dtt-store tyske hospitalskib "Stuttgert" forlot-OSlo 1. juni  men venete
tilbreke'ellerede 2.  juni. -Skibet hadde nemlig bare vært  ute ved Fagerstran
og losset 1000 tonn oalje.  Det er i sennhet en  mangeartet virksomhet
skjuler seg bak een tyske'utgave av•Genferkorset.

Det engelske flyvåren, R.A-F.,  har nettop fyllt 24 dr,-og  begynner aitt
25 år med en  styrke som er mengedoblet siden  krigens begynnelse.--Enneeer
leveransen fre U.S.A.  beskjedne-semmenliknet mee  ee-britiske.fabriXkers
egen produskjon. Ifeelge "Times" flymedarbeider  er-over 80%-av  alle fly•i
aktivtrbritisk tjeneste over hele verden tilvirket i Englan. Den-gieen-
tiske ekspensjon'innen den amerikenske  industri.begynner  imidlertic na a
bære frukter, særIig i Libya vil det amerikanske innaleget i den nærmsste
fremtid ske sterkt. Det som mest rengs fra U.S.A.-  er  langdistanaebombere,
flyvene  festninger,  til  engrep på  Rommele baser i Italie. De s•ort bom-
beflyene blir  fleiyet  direkte fre de amerikenske fabrikker tileSupten.via
Vest-Afrike. 'Det eustrelske flyvåpen som na skapes unaer gensral  Mao  -
Arthurs  ledelse skel nesten utelukkende  besta ev amerikanslee-reaskiner.-
Tilgengen  på flyvere holder mer  enn felee med  tilgengen pA fly. Bare i
Cenede ateennes det fler enn det britiske flyvapen trenger til aine ope-
resjbner i 1le  verdensdeler.

vVv

Sverieee-nyIt: Svensk tidsskrift skriver om den•norske kirkes kamp for ain
retÇJo engre den norske kirke drives inn i mertyriet, eess sterkere
vel  c:en komme ut av det. Og dess mer  åkjebnesvanger blir stillingen for
dem soln bærer ensvaret for den.nåværewle situasjon. Det er ileke for me.eet
segt et den norake kirkes menn har bek seg  et semlet  Noreen. vVv
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pør var ve:in reck ør egerstede i Gøteborgs Hand_elsoh SjUfartstid-
ning,  "Jd  og nei Der-atriden føxes til forsvareiox-fclke~
nes frihet og rett,  er ofrene ikke for tunge. Intet.offer er-for tungt nar
eet qjeller å  verne  frihet og rett. Uten dem.er livet selv verelløst.. Kan
ikke  den enkelte  og den scmmenslutning han inngår i,.folket, utvikle
egencrt, sa  er deres tilvær uten mening. Sjeler forkrøblet av voll  bg
skrekk, er vereilese. Sa lenge de ikke føyer seg under onde makter, men
kjemper imot  dem,  har de sitt menneskeverd i beholcø- Slapp nytelse av u,ån
frihet andre Mee blad og svette har e•hvervet og gitt i arv,  er ,ikke  til-
fredatillende. Underkastelse under voll betyr at man lar det menneskelige
fare. Intet ofer er for stort når det frambæres på frihetens bg rettens
clter .-" vVv

Dtn svenske komeerkaptein Hammargren offentliggjoree nylig-en annalyse
cv krigssituEsjonen i  Stillehavet. Det er umatelige ravarekilder japaner-
ne allerede leEr erobret. Men for utnyttelsen av erobrngene .evhenger na
alt av den jcpanske  flåtes evne til å beherske Stillehavets• fereselsveier.
Pa eDrøsmalet om de allierte overhodet har ehanae til•neenainne å erobre
tilbake dL tapte, sverer kommandørkapteinen at det bervr  pa  om-japan
er å  ta kistralia før dette kontinent er utbyge til basis  for  den-stoe
motoffensive Taper Japan dette  kappløp,  hviler alle*-dets erobringer hittil
p. usikker grunne - Japan kan også angripes fra nor, ra Alaska  mee
Ålenterne som bro. De siste dagers jEpanske operesjoner mot Deutch kiarbour
og Aleuterne er tydeligvis et forsøk pa komme trusslen fraenord i for-
kjeTet.

vVv

Forektelig mis-eruk av redaktør Øverlands navn.
Hakon øverlands navn står fremdeles  pa  foten av "Gestaposten n, det tys-

ke blad på norsk som også kjennes under hzevnet "aftenposten!'. Dette trass
i at Hakon 0yerliecl na  er avskje(..dget som redaktør av det samme. blae.
Gestpo hadjee  itke  bruk for den redelige mann øverland. Men hans heaerlige
nevn  nar de  fremdeles bruk for. Gestapo vet at et navn som Flood nytter
det ikke å by fram. Han er fremdeles anonym trass i at det er ham som er
"Gestee)Ostens" virkelige redaktør. Flood er norskfødt, skotskættet, tysk-
kjøpt ,- estcpoe,eent.  Side om side med den avskjedigede-og forviate Haekon
øverlends ncevr star Endsje. Endsjø er Floods-villige redskap.- Tilfellet
med en umoralslre  misbruk av redaktør  Haakon Øverlands  nl.vn side om siee med
ri.  Endaje til dekning cv Flood er et av ce uttalige eksempler på hvorleats
nazismen  pa  sitt forbryderske herjinstokt  fremigjennem  vercen.ma  akilte  me
de 1iberalitiske verdier for å føre godtroende mennesker bak lyset.

Flooe partifeller  har filipenser.
de siste redaksjonsurtikler,i "Gestaposten" var betitlet mø.

"Filipenser", .forstod  av denne lederartikkel, at. den sOm•er befengt .
med ille)er-,eer er e,e i huden. Ikke sa  meget som . et.ubrukt trikkekort
operert for  quislinhjulet og deretter slengt på fortauet tålereen fili-
penebeftnete, scin k r latt.seg'kjøpe for tyske penger. Pass derfor på et-
hvert utbrukt trikkekort,  skjær  quislinghjulet ut av det og kast det i  ga-
ten. T-sseener ev slike kort på forteuet vil irritere ae filipensbefengte
.or (2 Jer med sitt urene kroppsovertrekk. . •

Til BenlL, ie Jessine,flord.
"Gestpos" driver =uråt nå på med en lederLrtikkelserie "Fra- •

tel mses". Tyskerne finner den så verdifull at. e har kcm-
elendert benvisnin:esnotiser til den i andre aviser. Serien er en vatiasjon

felesi: quislingene har gjort på å renvaske se ftr forræaer-
riet Men forsøkene føret ikke fram. • Dertil vet vi•ane-
re  -1-1  for  1-et  som skjedde før 9. april 1940.. Det nytter  ikke  for
quisLynecne  a  teste se," med at vi er ute av stand til å fa hvert enkelt
tilfdlie nærmeee dneersøkt. Det er vi nemlig ikke. For vi jkissinber be-
høver if  ca  i f:ekk og få direktiver fra Berlin via Jrsingfjord. river



1n,

enkelt av OJE3 handl4r på.  e:-en h'rld,n; r:11r til
1ysnin2er om for eksempel en henelsc var

v.il sa nervestytket over at hEn kr,nskje ikke
behnre no nykt pHoJ. pa-SkuusbonetveSE'n;:.,tOrium i Dunwarx. Hre'rt

de siste -14.d-E-ger han en merkell 1eJ me- sin
heiste had-Sina.1±-1 f en Han beynnte meu c.et

i mitten tV -marS 'efler liAt'senere O fortsa.tte me(: uet helt
april. 0 aftenen.tok htn ne o byttet ut meu frve
lys. -Den, senere "Sj'r:,fartsministr" vr altsa gitt sa lnt at han
lE inn . erektrisk monterin pa in il st n. Tror noen at "minister".

som.bistoid-tyskerne i cres fors,k pa a f li M IOiti urtpt p, .
E1verum'OE.i Bybersund i fErvede si,na1-
lys i Sin flastang for a ho-LU'ehveftst  rn  ul:te 1y-lyter i s1uttyl
mars o beiLynnelsen av pri1 1940? Den som tror stellt istanu
fest pa sovjet-russiske posteier av menntskekj,tt L 1a Berlin.

Tyskprop.:whdtuIl
k-jente 'ing71--1-TortiTseTTnin t„-::er eler ture kanskje ikke ka uet.

De m“1„:et'levet- som'su,ffite,men'neer. Deres eiendom ble tatt .
fiva . dem , de b1 sendtbort ceporert - j ort til s1-ver o , .let i

:Deres liv vr bare en v tnten p LCn, som hvt.r*
Cy'eblikk kunne,k-Omme. (4,,'hvorfor S,kulLt man fors,ke,a fa tiuspunkt
utsatt?" - D:enn'e'-"dd-sstemnin,:. ijkk:inn i propaandamskinens tvansstoff
tibefLViser_den s.EmMe Lfl Som beretninen om sovjet-russiske postei
er rv menneskekj,At VE'r'beorre't inn. D..2.sstemninen fr Russland er laet
sammen av en S .1caldt krie6sberichter. Hvis de som for noen uker siuen ble
tvi-isbortf,5rt frE-. sine hjem i Te1leva Sotra kunnet 1ese uette
RusL.--n(ss1u(:uer, vilde de ha hatt særlie forutsetnin,-,er for a trekke JC1:1.-

menlikniner mel1em den russiske.eLftnf,h.et o en tyke salinetstilvært1-
i,et.ok4iperte!oE beSkyttede Nore. Menneskene frr. Tel1eva, blt f,rt i

lenk:er . til-Berten):. En mann.pa mellom 90 vz,r blandt ue lenkt,e.
fjorten.arSpi.ke bar lenker.. Alle bar 1-enker unUten de  som  var sa sma at

av cem.- Den-stencilerte norske
,berettet om •a-t.huSent. i ble brenut. Men

ikke,part. .Selv 5,runmurene ble sprent istykker for lle nusene.
Best.; het (:,,en..kr,i_e, Sb,e;richteren som haue diktet ovenanf,rte elenhets- .-
berett3-4n,,:fr& Sovjet-Samvebdet f r tyskerne kom o jorue uet lit L1l1 '
uer. som i Te11.ev6 Best-a1tsa. aarntlLe mann1fLe s1avelenkede fra Tellt

er sendt til bE).rna uerimot er i
tr(,.c33~r.ve Jkte.n. En stund etter ankomsten' it fute en '
ne, .Barnet Dette, et en'kjennsjerain,, som mennesz\e-

vlsprestiznie.t-a-,.riksrL.-01,a-Bjonet-o;Jr t o sm,:re onrin , in forbanneue
kjeft mec..

VVV

En norsk.politibetient bistod:tyskerne meu forbrte1sen i  
En mnn,ute,.rra en av - ne.sto-d pa eT Iortu.i Ber&.en o r,kte

,r.areIt..,12n.politibetj,ent stod like i nærheten. Han sa mannen 0a. pa
-"La m.e.se.den-si,aetten du sa han meu en

tet.som.V.,iste at han hadue vrt,:lætnem'elev hos tyskerne. Siaretten var
erLdU fra?." sputteii)o1itimannen o han sa at han var fr.!

Store Sotra. Kort etter reiser politiMannen Ut.over til c.)tra, men na for
klær:t 30r1 emissær. Han sp . r o, .,,,taver; far 2rtie p;',„litt en.elik choko1u.-
:e her o litt kr.ffe der, litt eni-;elsk tt, enelskel sitretter o- L.nnet
,odt rysi ene1sk 9pprinnelse. . Han foriulte sporet viere oa
ut .Fok fattet ikke mistillit til-forreren G,
han kke.arbedet f,r han fikk dreiepa at det i-Tel1evaL bodue t un,t
En,,i1(,sfa„rerei som var kommet hlem-ijen, uels for a brine levw_tsmiuler
til ogsa for .,..mevirke urn,er Uen norske frihetskri.
R4u1-? kj.enner Men heller ikke TelIeva var det noe baknolu. De tu
norske:frihetshter la i sine sell6er. Den ene ble t•rept f,r han fii x



 

- -
.wft'Sgjen. 'Denannen rep til tross for at han var harut saret efter

in revolver i 3 en fikk.ryCT,
han måtte slipre vb'net. på sykehus i Seigen. 1en

hadde mrn vært foroitLere pa Botrt h ae et ikke behi,:vet o. skje. butrt
tragedien mi være  Lft Iæ,r,epen2,e for alle.

vVv-

Endel norske skibsrecere er • inuexlt til  ReickskommisEriatet
den 15. juni. Ln vet r_ruunen men_nEturlj,,:vis er-det forci
skibsreerne er nOrske o mE:nnskapene deree bater med kEpteinen i spis-
sen oså er norsZE,---Tousjemnelen blir mere o mere fIeli for voer
fellsmakten.

vVv

Krinkaetinr,:en, har fått ny direktr, mon tro oLL det ikke er den femte
Den nye heter Inolf Hoel, .vEr injor ob er en elcre

bror av "fotballf;:reren" Hoel.

v v

I Årencl er det portforbud for alle menn frt klokken  20. Årstken kjennes

vVv
•

Rasjonerin ev trtn.. hs,sten. Ev vil tn:_n bli rz_sj.onert.. Spebarn- vil få
3,5 grtm trcan•br.--de, vordence o die4.vence m,dre 4 grtm. Inen•voksne
vil bli tildelt tran, men :te for hvela det-er'Ev betyninE-at de ikAe blir
nattblinde, .vil p anskni.n, kUnne bli•tildelt noe.• Hvormet;et derimot
tyskQrne skal kunne få, forefier aet muen...oplysniner om.

•.,
vVv

Nazistisk  bolipolitikk,  Den tv biskop BergrEvs ftmilie som frkmic..el
TiTTfotnemlr den syke  bispinne meC. 2  snner,-2 sJ,Jstre O en
pleierske,  ha,e.de forleden fått lov p en ii1ihet i The. Reftyeste hvor

skal flytte inn. Imidlertid J,;naket nczibyfod Christie eller "pre
sident" Christie som narren yndet å titulere seg da han  prEktis.erte.so2..
sE!kfrer p;-L Hamar o var presient i /1-6resanerforbunc. - a utvice til
trbs for at han her innredet seÅ. j.nke komfortLbelt a htn hom til Oslu
som direktr_for naziatenes Krinkastiusinstitutt. O dd vtr det jo bare
rimelïa rt hah valgte å ta fru Berrvs Uye lellighet i Ths. Heftyesg,Ete
Den utmerkede villa  htn tieligere hadde  sikret seg pa.  Vinderen  vtr ikite
lener  brE: nok for forræderen.

vVv

stor rotteinnvasjon. Tyskerne forbere r erna a rekvirere t trre
aITfTnIe meLk:i.eler at.hele Hjortnes- star for,tur - for t,

kunne motta et strre antall triske slektniner frL de bombeherjede tyske
byer. Hvis  quislinLer skulCe bli ktstet ut av sine under ais-
se nye rekvisisjoner, vil disse bli ancre oae leilit;heter hos

einer sOm i tur vil bli henvist til inkvartLring i byens ome;n, fOrtrids-
vis Aker-:BærUm eller  hvor  de kan komme inn.

vVv

Rottene episer  fisk.  kysten  ft .skes Cet  for tiden  store kvLntL:, o til
Kr.sand komm-&-i.-Hver c.a iun storewmeuder fisk. Til tross herfor er det
umuli *. for innlyerne i Kr.sand a oppdrive..fisk overhodet, ce Eriske rot-
ter fryser alt eoM fiskes og sener det til sitt hjemland.

vVv
Oslo bys "orCf;jrern tar sommerfcrie fra Cen 20/7. HEn tkter a benytte
sommerferien til en ._rristrin,;.sturne.

vVv



•

pihne" j.envort,i;,heter. Beren har en ny turrist-

nemii_ 'bispinn Zwil.meyer. 1ende historie morer i Ye-
blikket (=ie ooe bergensere: ie Zwilgmeyer,m_tte forleen en,bekjepc,t,

scm undlct å hilse på henne. ie Zwi1gmeyer ble mege,t i_ndign'e•t„
toTyet vnn orp og avkrevet henne en hilsen. Da damen avSio bestemtY
nmelite Die Zwilgmeyer henne og den formastelige fikk 100 kroner i bot.

Ukeldigvis hendte det at die Zwilgmeyer noen dager senere pa erl
mittte den strffede men aldeles ikke botferdige dame. Denne reiser seg ep

dyp kompliment for die Zwilgmeyer hvorefter-hun tar pamtJiKe
sasjerer i trikken til vidne på at hun har hilst på "bispinnen".. lIe pas
sEsjerer erklærer øyeblikkelig at det er de vidne til og reiser

stiller seg en haie og gjør dyp reverenceø Resultatet er at
J riigneyer for tiden ikke kan vise seg pa gaten uten at henned medborgere

•

noldt og front og kongekomplement og berenderne Venter na  .hverdag
en politilorordning som forbyr byens borgere å hilse på "bispinnen".

To forhenværende ven,er, en nazist og en jøssing, stod fer-
"J_eden dag og diskuterte situasjonen. Diskusjonen var ganake:irisk,, Men
en gikk dE inntil jøssingen sa: Men retierdigheten seirer

pesser du kjeften, såvidt du vet det, svarte quisUngen.'
Og så var det mannen som satt i Studenterlunden og sa: Det er bare ham

som har skylden- En langøret nazj_st fikk ham inbragt på
hvor en ønsket å vite hvem han mente hadde skylden. Churchill nati,fr:1_1gvis
sa. mannen. Han fikk da lov til å EL:L,men idet han star i „døren, snur han
seg til fulimektigen og spør: Hver, tenkte Be på?

:Den norske lektor Olaf VaIeur frai.Bergen Er meldt død i
d-er i lengere tid og ble arrest,ert aV

Gestapo før lærerstriden i Norge brøt

vYv

Ukens citat, fra tale av Mussolini. 19.34;
"Ikke noe .folk har i sin historie gjort seg dkyldig i så mange krasse

Og blodige bevis på forakt for cdsvorne avtaler, som..omde var-papi.rIapper
og svik mot venner, som det tyskefolket",

•

meddelelse i pressen 10/6-42 fra Akers Forsyningsnemnd cm at retten til

•

utsteie attest på resjonerte matvarer og sape fra 15, juni er hegrenset
til 15 navngitte læger, har vakt en Viss bestyrtelse og mange ser na med
mistanke pa de oppførte læger. Dette er helt uberettiget. Listen er kom-
met istand ved en tilsnikelse fra forsyningsnemnda og av de 45 laer er ba
re 7 nazister, nemlig Th.s Alve, G.Amundsen, Hans E;ng, Axel Christensen,

Fritz 2-uel iiig, og J. Quisling. De øvrige 'forlan,fer seg av-
Akers Forsyningsnemnd strøket av listen og samtlige læger i Os-lo og Aker
vil ogsa etter 15. juni komme til å utstede attester som

Diktervekret"fra Jøssing,;fjord til Namos" skal etter.sikkertforlydende væ
re forfattet av vår tidligere legasjonssekretær i Berlin U1'r±oh

"
Judad Lie. •

v-V-v
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