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Meldingen om at Redioavisens utgivere ikke så seg istand til å fort-

sette utgivelsen av aviEen lenger ble mottatt med dyp . skt4felse av avisens

store lesekrets, Vi forstår imidlertid fult ut de mange Vansker som

tårner seg  opn  når ett slikt .foretagende har vært drevet en tid, På le-

sernes vene retter vi en takk til alle de soM har arbeidet med.Radio-

avisen. Ta en liten pust i bakken men la den ikke bli fOr lang. Så mø-

tes vi på neste korsvei til kamp for felles.sak,

Den oppgave å gi byens befolkning pålitelige nyheter er imidlertid

av så stor betydning>at den ikke kan leges tilside  eelveoM  det er for-

bundet med mange vansker, Vi tar derfor arven opp og fortsetter i samme

spor som Radioavisen og med de samme mål.
Vår oungave: ET a motvi'rke nazismens gift som daglig sprøytes inn

i oss igjehnem de nazidikterte aviser.Vi vil gi nålitelige meldinger

bygget  Da  den Norske kringkasting i London. Vi tar o8 -4 med  endel lokale

nyheter, men bere det som kan sies å være aPsolutt palitelig.

Vi ser Vå2 oppgave som ettedd L den Norske frihetshærens marsj

mot ett fritt og selvettendig Norge,lwor aviser av dette Slag er over-

flødig.
Du har og en onpge.Ve i denne store frihetskamp. Alle må vi føle

oss som soldater i er arme, Opngavene e2 forskjellige, det viktigste er

at hver mann utfører sin misjon trofast og pålitelig.  Husk når du får

avisen vår, at den iieke ,62 en personlig betroelse som skal vandre i parpir-

kurven når den er lest. Det at du får avisen er seg en apnell om

å la den gå videre til hederlige nordmenn som du hvet igjen lar den går

videre når den er lest. Det kan synes som en liten onngave, men i

heten er det en stor onngave. Avisens lesekrets må minst være tidobbelt

så stort som opnlaget, det er din opngave å sørge for det. ve11 Møtt

il felles arbeide, vi gir ordet til ØkRevad, Rytter, Kiran & co

østfronten.
Det meldes om tungt regn på østfronten og den første sne  er falt,

men kampene raser fortsatt med stor styrke på alle avsnitt. Tyskerne har

trods veldige anstrengelser ikke gjort noen framgang ved Leningrad. Det

meldes om stor innsats av det russiske flyvåpen. Hundreder av fly er i

aktivitet fra der blir lyst til det blir mørkt.

På midtfrinten rykker general Timosjenkos styrker stadig fram.

Syd-øst for Smolensk har han trengt tyskerne over Derna og har tatt

stillinger på vestre bredd i en lengde av lo km:,Tyskerne har store tap

av materielle og folk, lo 5).13'landsbyer er tilbakeerobret. Stillingen i

Ukraine er uforandret. De tyske meldinger om tilintetgjørelse av 5

russiske armeer blir offeciellt benektet og latterliggjort. Det meldes

videre al slaget ikke foregår på selve Krim men foran Krim hvor sterke

russiske styrker forsvarer stedet. Odessa holder fortsatt stand,og et-

hvert forsøk på å ta byen kastes tilbake med svære tap for angriperne.

Lørdag meltes om 55 tuen falne blandt de ke  oc  ruMenske tronner ved

de si r3te angrep. Den russiske flyaktivitet øker langs heIe fronten. Vik-

ningen av den allierte hjeln begynder å vise seg, antallet av nedskutte

fly øker stadig. General hadde igår konferanse med general Norinoff som

er øverstkomanderende for de russ:...ske styrker i midtøsten. Konferansen fe-

sted i Teheran. Såframt det er Tysklanis mening å nå fram til Kaukasus

og oljen fer enhver pris, vil de møte en mektig arme av britiske og rus-

siske stYrkr.
har nå genrpntatt f',5ne angrep på vestfronten.Både

dag og natt angripes -eunkter og industricetra,
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De siste,netter er bærlig Køln og dokkene i Calais bombet samtskipsfart i kanalen.

Libya fortsetter den aktive britiske patrulje virksomhet,Tankproduksjonen til fordel for Rusland i forrige uke blerekord. Det var den fØrste "russiske uke" og det blir pcke densiate,meldes det idag,
Skytningon av gisler i Frankrike fortseiter. I Lill ble2o personer skutt igår for kommunistisk virksomhet. lgår meldtesdet om  Lr.e canske patriotor som ble halshtgMt og  30  serbereskutt -Do nazikontrollerte norske aviser har fått forbudmot å orntle unntakelsostilstanden i Paris,

Også 1Ljekkoslovakia or dOt orklært tnntakelsostilstand, Årsakenskal være utstrakt sabotasjn, Særlig meldos om offektiv ta detmed ro" virksomhet,som har catt nod produksjonen med 40 %. Det måldesogså om aktiv sabotasje i ammunusjonsfabrikker og våpenfabrikker,Flydeler og annot kr:Igsmatoriell som kom fra tjokkisko fabrikker eri stor utstrekndng ubIukolig.
• -1 1talien sprer uroon sog,  Igår demonstrete on mengdokvinner foran Mus:Jolinis bolig og krovet frod og mat."Do fasoistiskeledere beskylder hverandro for å være.'årsak til uroon..Der orvoldsom kritikk mot partiospoiitikk, Dot kroves at Mussolini  skalta holo partiet mod på råd. Hitler'vil sansynligvis benytto segav dette og holt ta hånd om Itqlia.
Det blo opplyst i Otookhom idag at Tyskland søker etlån på loo millloner i Sverige. Dette har møtt ator forargelse.' Hvis Tyskland  ønskor samhandel, må det skaffe varor for bolilpet.

• I &ndustridistriktet Søderteljo i. Svorige ble det pået stort fagforeningsmøte vedtatt  on  xesolusjon som gir utrykk'Ior symp-atl  nÖd nUrSkO ar)5tIdOro,ot dikt om Norge ble lostog Ja vi olsker sunget.

Deutehe Zoitung in Nordwegen var forbu å utkomme i Ify,skland i3 uker wder unntakeløtilstandon i Oslo..
For å planleggo øitt vidore terrorarbeide vil N.S. og tyske/.nnesøke å få oversikt over allo porsonor i landfÅ Det skal lageskartetokor com gir opplysning ‘m man or mot N.8),„ likogyldig ollormed, Opycninger ckal skaffos gjonnom sirkulærer mod spørsmål,gjonnom ti3e1.1d pa Fri+,t Yolk og gjonnom samtaler. Man vil fåfjornot dn og olomentæresto form for frihot, tros ogsamvittighotfrihaton;, dot samfunds enkle:Ygte forutetning,Alle com tilhøror el2sr "h21ior mot  N. må  effektivt issoleXes.Hjelp ikke  cnushanene. Fyil  ikke ut Deres eget kartotekkort,

Eusk at avison skal spres.


