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Napistenea framgang på østfronten fort-
ætter, men de har på Ingen måte klart å
rette poe tilintetajørende slag mot den rede
armd. Tvertimot blir niescrnes motstand sta-
5g s!erkerel og de tvske kommunikeer er
ylt ir. ed beretninger ean .seige. og -used-
aanlig hårdnakkete • kamper

Hoaedkammme pagar framleis ved Stallm
(rad og i Kankasus. Karnpene aed Stalin-
!rp! er sikkert de voldsomste og de nktigste
alyan ligger pa vesthreddea av Vålga ng
oare 80 km fra del aestligste iv, nk:et ga Don.
l2usserne ingleer frameis sfillbrger vot-
oredden ae Dor. Det tnr rast voidsemme
aarserslag her, nies rasprene er Mitt slatt
rilbake r5cd enonne tap. Ssrli, bar de. rus-
s-Mke artilleri lgjen vlst seg a være fortreffelig
og rertet ti intetgjorende slag morr de angn.
aerde tankskolorner. Kampene bar sa rast
: nesten uker om Sralingrad, og rasistene
ater framleis bare i kamp toran havedbefmt-
ningene.

I Knukasus har riasistene klart å rykke
5urtigerc fram, og de har også klart å erobre
nnkelte oljedistrikter som Maikop, ca. 10 mil
Ira kysten av Svartehavet. Stedet er rilat pa
ol/e, men russerne har ødelagt alt etter seg,
.gg det vil neppe lykkes nasistene å utvinne
aben staarre mengder det ferste halve året.
Byen Oroanyj som lIgger lerger syd og nzer.
mem Dct Kaapiske hav har også vært
5ar- nasistiske framstek men hittil har disse
vært forgjeven En må itraidlertid regne med
aoldsomme Irampir om denne apiktige by I
Iss rarmeste framtid.

Stort sett har det lykkes nasistene å erobre
der. vestlige del av Keukastis nord for Rell-
rjeden. Det er et relativt flatt land, og rus-
serne valte å trekke seg tiabake mens de
stadig tlfeyde fienden så store tap som
mulig. Iloke lyske meldInger skal russerne
ha klart å fare med seg endog jertibane-
skinnene og svillene under tiibaketrekkinga,
Dette illustrozer best den orden som har
Imrsket innen de russeke myrkenc. Selv om
den nasistiake terrenggevinat har vært stor

disse områder, er det ennå ikke skjedd noen
avgjørende kampen og styrkeoreven vil først
tor alvor skje når nasistene forsøker å for.
aert fjellkjeden.

Plasistene har ikke lorsekt seg med sterre
magrep på de andre frontavsnitl. Derirnat
har russerne gått tfi sterke angrep, forst og
.rerra ved Voronesj. De tsr hær fortsatt
Hen s trykke nasistene en del tilbake. uten
oi dea Log er lykkes å drive nasetene vekk
re a.  deres posisjoner på østbredden av
Dr ra, Likeså har kampene rast meget void-
somme ved Rsjev hvor også ntæserne har
natt en del terrenggevinas . ligan ved Ihnen.
seven eg ved LeMngrad her mr-ame hate
initiatver.

Hosten be nner å nærme arg For ett år
alden hadde de zyske tropper gaaske andre
seire bek seg ent db nå hæ etter sommerene
offendv. Det torregger aussiske oppgaver
over de to parters lap i 3 siste månrader,
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essyyteltet I Nalkesp wsr istit esdelagt da naaletene Isidde I ram

Nasiste.nes tap er 1 raillion mann denv
480noofalre, 3390 tanks, 4000 kanoner og
4000 flv. RtIssernes tap er 606 000 i falne,
Sarete op savnete, 2240 tanks, 3152 kanoner
og 2200 fly.

Det er tegn som tyder på at kraften i de
tyske angrep begynner bli svakere, men
er luer i‘orisatt være forberedt på ny tysk
frameang na nasisterre frande.a kan legge
hele s veat sagrepet mor Sovjetunionen.
R rivserve riry rnå er kampkiar
rrind lverpir i dr: ierne Osten. Beratninger
der borre t-:nnt at ispar.errlmr har en
myrke pa  52  br•siramr eller oralad 3 4 mal.
nann PM1112rSirr, langs den sibirske grense,
frn ten ,per hy og sterke talksdiar-
sjorcr. Men tana ser det ut til at japanerne
betenker seg, cg del gjor de sikken rett i!

ft  -

Russpa nlardla pa nord- og teidtfronten
til arn fr r Ve.re,riesj. Her har yskerne gjead
mrslykte lorsok pd å tilbakeerobre tapte stil-
linger på vestre bredd. Ved Stalingrad er
stillingen framleis alvurlig. Harde kamper
ved Kotelnikovo og Kletskam. I yske styrker
50111forsokle å sette over elva ved Kotelni.
kovo ble tilintetgjort I Kaukasus har russernc
nammet Krasnodar nrer Svartehavet og tys-
kerne har her på enkelte steder kommet over
Kuhan. Framgangen koster tyskerne store
tap. og russerne harbegyn: å slippe fallskienn-
tropper bak linjene.

Den tussiske flaten har senket et fordy-
ning 4cip i østersjøen og et i Svartehavet.

1 lopet av 3 doga har russerne rettct
veldige bombeangrep mot Ost-Tyskland og
oklcupert Polen.

KONOENS 70-ÅRS DA0
Den nfEsielle feifings av Kong Hadkons

70.års dag begynte om formiddagen med
parede i Hyde Park. Foruten lusenvis av
engelskmenn sandet seg her alle nordmenn
i London og tilreisende langvelefra.

Fra Kingston Hnuse hvor regjeringe hol-
der til gikk prosesjonen til Albert Mernorial
hvor det var reist en triburre tor de kongeligt,
og videre el Alhert Hall. Da kongen kom
til Albert Hall ble heyerteliglreten åpnet med
musika av rtraåpnets orkester. Skampilleren
Knut Wigert leste den norske fem-dens dikt
lii Kong lisakonr eDit lafte 'Alt for Norga'
har du trolast holdt-, hvoretter atateminister
koh n gaardsv•W ned ert teld hvidet

k°?tend kongesanges apilte Loadon symfo-
niorkester melodien av jolian Svendsen. Des
nonke sendemann Coleas oPerralde kongen
en siekk på det belep EOM innå: se var
ssrrlet ti, •Kong HrlikOITS fond. 1.5nt fde
nordmenn. Sterkt beveget talte thdutt kongea
VI de trIstedeværende og til afic aorimenn
aorr. notast farer Nargazkamp.
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Dieppi-okijorien
I.andgangen ved Dieppe var meget vel-
lykket Cnounandostroppene var understottet
av sterke sje. og luftstridskrefter og trante
med seg tanks. To kystvernbatterier. et hat.
sershatteri, en radroperlestasjon og ammutte
sionslagre ble odelagt og det ble tatt mange
fangp Nasistene mrstet Y I 0y, av disse skaat
norsks jagere ned 2, 190 ble skadet An-
gdperne tapte bare rag maskirer, trass i det
sterke luftvern

Shalbefo,kningen bk gjenndrm britiskkring-
kaater bedt å holde seg i ro. Det vil bli gitt
tydeleg beskjea når invaspren begynner.

Rarden tillegges stor miitær betydning

Nampene om Satomonsysse.
Amenkankke stridskrefter har foretatt en

aktjnn mot Salomonøyene i Stillehavet Der
foreligger ennå ikke detaljerte opplyseinger
fra amerikansk ho/d, men en kan gå ut tra
et jananerne hittil har wert den tapende part

kaMpene. Amerikanske soldater har satt
fast på tre av de viktigste øyene, nendtg

Marne Tulagi og Ouadakanar. PI dc to
data ayene er viktige flybaser erojand, og
japanske tropper trengt tilbake ff1 funglen.
Angrepet kom helt overraskende sl 18 ja.
panske sjefly pk Tulagi og likeens 18  iuldre
fly ble adelagt for de kunne aettea inn i
kampene japanerne har offentliggjort en ten-
taatiakliate over umketo arnankanake båter
i slaget alt 25 krigafartas, derav 13 4v,•
kere, men platandene er litt for dreye tif at
man kari tro på  dent ArnenleancraeItar
innrensel tapet av I kryseer og hevder at
de fullt ut bchersker Meområdet omkring
nYeee

Chu rth i II s reise til Modevasammen med
den amerikanske utåending Ilarriman har
aver alt vakt stor oppsikt,og Witt hilst med
stor begeistring i USA og England. Pravda
skriver at matet betyr et stort politisk neder-
lag for nasistene. Engelske aviser akriver at
møtet betyr en ny epake i krigstdviklinga.

KONVOISLAGET 1 MIDDELHAVET
London Under koavuislaget i Midddhavet

hvor akameheter angrepen konvoi med for.
sminger til Maka mistet kemden 66 tly og

uater. Staget vare i fre dager. ssen kon-
vcrien nådde sitt rrull De engelske tap var
1 gammelt hangnslap, 2 krys.a., 2 isere
og 8 fly kvorav 4 flygere ble randet

Det foreligger en uhekreftet meddis
fra det svenske telegrambyrå om at goislin-
gene pardegger en lov om at norske bor-
gels i abietca 18 til 55 ir kan utkomman-
derer, lit vskttieneste.



Tvalagautekrtvinga til
krtgarbetel.
En nov krenkelse av folkeretten.

Etter at det en tid hadde vært stille med
ukskrivings av norske arbeidere til de tyske
mikeranlegga, har vi nå litt en rekke mcl-
dinger tra arbddsplamer hvor fimbionserer
og arbeidere har fått plIegg om åstifie sin
mbeidderaft tit dispesimen for Wehrmacht
Tvangsutskriving av arbeidere fra et okku-
pert land til mittertanleggsatikid for fienden
stair mot all melbmfolkelig reft Arbeid -
Yerne har Ovcr alt gift det samme svar når
trIcerne her dem peke trt de fok sorn kt-
fest kan unnværes nemlig at ak er fike
mannwerlige.

Det later til at tyskerne legger an på
første reldre å phdelse trh folk fra grupper
swa fidigere har hatt liten bantakt med
stbarkrrørsla. Derfor har ganske mattek rcist
ti anvist ated  vien si mye som å sp tegn
til protert Vi finner det derfor på sln plass

trykke opp oppropet fra •Den Frie Fag.
bevegelse.:

Landsmennl
Tyskerne tvangsmoblliserer age erokete

masjoners mannlige og kvinnelige erbeidere
til å ware med påå befeate sin egen under-
trykkelse. Tyskernes mil er  å  gjøre ogek vårl
land til  at  einntakelig festaing. Den tilstrek.
kelige arbeidslaaft bri kke lenger skaffes
ad fdvalighetens ve. Følgen er tvangsut.
skriving.

Skal vi være med på å befeste vårt eget
slaveri? NEI og atter NEI! VI kan ikke føre
big mot oss selvl

Tusener av landsmatn utenfor landets
gremer deltar i krigen med sitt liv som inn-
sats. Andre tusener deftar aktivt i den dag.
fige kamp her hjemme. Nordmenn pines og
pIages i fengsler og ko

nsentrasjonsleiSkal vi vare mcd eiå befeak detrtee da-
veri? NEII La  tyskeme uthre  sitt krigsarboid
selv. Du som blir tatt ut Il sfikt arbeal
NEKT Å REISEI

Hvis det blir nødvendig så må de som
kan forseinne fra  sitt  hjemsted. Tenk ikke

del økonomisice sparsmål. Ingen skal
nød for sin overbevisnings skyld!

Vis tyskeme at nonke meen eg kvinner
fielre lar seg mobilisere til deres brutale krigs.
maskInerfi Husk lærernes stolfe og heltemo-
tige holdning. Vis hele verden at de naske
arbeidere ikke lar seg tvinge til å utføre
befeskingsarkider mot  sitt  eget fedreland.

Mange har alt reist men stoRsetener fra
yrker som har gjort dem lite egnet til anleggs-
trheid Det trolg at dIsse folkyteppevil
Idare k ufføre arbcidet tillyskernes hltr~let

Vk norske stalstedebe har over London-
kringkasteren gift klar beskjed ors at den
anser enhver som ikke reser for en soldat
i Norges kamp.

Vi skal også vite at vi ikke står atene I
vårt krav rem at folkerettens bud skal res-
pdneres. Den danske friktmenderen kring.
kastet oppropet dee 9 august som en afs•
pett til de densIce sabeidere.

Når  du får illegeft materiell så prav
aldn å finne ut hvem som tager det
eller hvem sorn har sendt deg det

Neree eg Ifinsløsel.

Den 22 jimi 1941 markerer et vendepunkt
i Europes otdenned også i Nordens historie.
Den dagen overelded de tyske harene Russ.
lands grenser. Den vermskapsoverenskornst
scm tok irmgått i august .1039 melom det
tredje rket og den russiske rådsrepublikken
ble  som så rnangi traktater forandrd til en
papirlopp. Russlands isolering var brutt Om.
stendighetene tvang det til å bli den store
forkjernper for dc curopdske lands befrielse
fra delt nasistiske undertrykkelse Detsvåpers
bronkap med de dernokratish verdensmak-
tene er allerede blitt krafbg og kommer
ytterligere til å få den mest dyptgående inn-
flytelse på russisk samfunnahv og fltenriks-
polinkk

Russland brukte sin nmokapsoverens-
komst mcd Tyskland til å skyte tram sine
gosisjoner og grape et ytterste bolverk for
sitt forsvar i tifeie av ct tysk overfall. Dette
viste seg snart å vare en klek og forutse.
ende handling.Denne elkkerbetdoranstaltning
gikk ut OveT randstatehe og Finntand. Dette
wgret seg for It avsk de forlengte områdene.
Først etter de 100 dagen vinftrfaig måtte
Finnland falle til fote og overgi dem. Freden
medfarte ingen avspenning I forholdet mellorn
de to statene Da Tyskiand traff sine forbe.
neddser til å gi I Russland,shrttet Finnland
seg til. Dct gikk med på la npkerne sande
hopper i Finniand i den hensitt å bruke
også dette landet som basis fot ct angrep
på Ruesland. Den avenske regjeringen, som
under vinterkrigen uttalte at dea om ned.
venclig, mcd vipenmakt  ille hindre franske
og brtiske tropper fra å komme fInnene
unesetning tillot nå en lyek dieision 1 pas-
sere svensk område for å angnpe rumerne.
Krigstomødenheter føres stschg på svenske
hembaner til lyskerne i Norge og Finnland.

Del tyske angrepel på Russland førte altsk
mel seg FInnlands mndraing i storkrigen
på Tysklands side. Finnland er i dette øye-
kikk Tysklands vågenbror og kjemper pif
den makts elde hvis mål det er I legge
under seg Europa, og mot de makter som
bir for folkeries frket og for demokratiet
Deb boldning er forklang sont en konse-
bens av vInterkdgen. Den Idatte proklanu-
s!" rnssatslk Msaneelselm i sin tet gs
krigsmåtet og om sitt bragehafte av 1918
om Ikke å stikke sverdet i skjeden fer Karelen
var befridd,ga Russland det til da manglende
heuiset for at finnene haddc planer ran res-
sisk område. Russerne mener nå å ha fått
mmrt på hvitt at Finnland har vært dem cn
upålltdig granne.

De forsek som fra amerikansk og britisk
side er gjod for å lesrive Finrdand fra det
ryske våpenbromkapet er kke konet med
hc11. Herrene Hitter eg Mannerheims visitter
åos hverandrt hir hatt ta henskt å demon.
strere lendierrens og vasallens uryggetge

• veneskap
Tfistander her i Norden er paradoksal.

Dol nasktiske Tyskland som cr Finnlands
vipenkor, endertrykker Norge og Danmark
Svedge er forunt storre selvstendighe; enn
sine gmnnefolk. I hvilken utstrekning  clet
var  Russlands motvifie mot å se Tyskland
som herre over den del av Skandinavin som
vende mot Ossannen. som avholdr Tyskiand
fra i angrge det da dariig rusteu og dadig
forberedm Sverge vel konvne fram når
akNtykk.ene blir rigjengelige. Den svenske

GOteborg Handela. och Sjalartstidning.
sier den svenske statsledelsen
et alvorsord.
regjerings har vist cii firie ringe solidariter
med Finnland, også etter at det sluttet seg
til den side kvis mål er demokratienes fifin-
tetgjerefte. Mot Norge har den vid et seev.
eme syn. Sveriges skandinaviske politldc un.
der denne krigen er ikke noe som gir beve
til skryt Den begynte med den store mant.
festasjon av Nordens enbet i 1939. Dc
nordiske statssjefene zarnledes i Stodkholm
Det ble sunget og ho1dt talen det Ver gri-
pendeog rørende, det var  skater pS tusater
som Imidet de fre koagene cg dire finske
preadenten. Rickard Sandkr som menbe dct
alvorfig, måttc etter en rekke hebke angrep
I tysk presse gå sv Hr. Onnther trkte
Hans Inngangssalnet var •Finnlands sak
 -år.. I denne løsning tecte Sbegadmilmøtet
ut Da girlanderne og flagga ble lan ned

festrosen dunstet bad, Yr det ikke non
imen av  den  nordake enheten. Den var en
festtale-enhet Det fentes Ingen realitet bsk.
Tastelningen ble avskart sem bIerft. Det for.
agefigevar at ingen lot seg bleffe Stillingen
cr, som sag9 paredobaL Norges og !)an-
marics oppdgen som frie stater gjen t.rol
i vesentlig grad på, de russiske våpne Smig,
Tyskland sere ville ikke bare disse roen orok,
Sverge være dømt til hoveritjeeese boz  det
iredje rke, si tenge dette kenne onorgtholdr
sin dominerende sriåing. Bukker
under, og det beror for en mor del Tg=
russiske her, sa vInner de tre dundinzv!,:e
landa igjen sin fribet, mens Finnland cIns
med i Tysklands Iall. Ingen tvit kan hellm
ri om at Norge og også Danmark
scirank allierk vi bh tilljent et sygjort
fortrin Mde politsk og økonomisk
Svedge, tynget som dct er av de mange
viktige avvikelser fra neytralitetens bud.

De angelsalcsiske makterm har i Arlanter-
havidcklarasjosen dradd opp retningslingne
for det europeiske datssysterm ordning crte-
ni av dem cg deres alliertm vunnen seir.
Mar kan stoIC på denne folkenes Magna
Charta Dog bør man ikke skjule for seg
selv at nk det gelder å treffe hestemmelser
om forholdene i Ostre Europa og Norden
kornmer Renstands ord til å veie meget
tungt Det får tyngde av den andel av der:
felles beren som Russland berer. rna
ikke talle oss inn i noen selvbedrageriske
torhipninger på dette nunklet.

Sverigm stilling er ikke så sterk sorn det
var onskelig. Den Ofintherske siatskunsten
har bestkft i å tarrik seg fram fra Hfelle ht

altfid etter den mirrsm motstandens
lov. Den beherskes ikke av innsikten ort
hvor viktig Ennlands frihet enn er for oss,
så er dog Dantarks viktigere og Norges
et linvilar. He9. Ganter har aldo vaget
å proldamere at Norges sak er vår. Ss fret
han ma inn på Kjelen. tar ban fimmene
på scg. Å tale om mkald egoisme er ?Ish:de-
som ikke kan skjulc at det land hew.seh .
stendighet er tratskillelig tra ykr egen bli,
latt i stikka

Som mer vii huske h9 3 fedre ar -
stert t Tørsberg fordi Je nektet
barna sine til engdomsnenesten. De !!:
doppet ut med en bot på 1500 kr, som
naturfigvis nekter i krale

Det er tydefig at tyskerne .1.ke • i ha
hråk prestenes og lezerres acton
wer enn noe 5 grek o; p L



Veten til ausslands elle.

Mellom de tyske slyrkene aer for Rostov
og Sovietn,viktigste oljedistrikterligger Kaa
kasus. Rikhgnok finner vi genske betyddige
oireforekomsfer også nord for falene som
Orasnyj med av Rusdands oljeproduk.
sjon og Mejkop med % — letter aont vi
må regne med ligger innalor rekkevIdte for
de aske troppenes framrykking. Om
dene er en forfatning som gar dem av
Inaresse for tyskeme hvis de når frem —
se det cr en annen side av spewsmålet.

Uom neynt lieger de viktigste Eildene ved
Bsku, aer far Tatene. Ha utvinnes 74% av
don russiske oljera En del av oljen bkr fert
1 laininger tll BMurn ved Svandiavet, rnena
de sterste mengdene blir fert på sk2di2eil
Astrittan ved utlapet av Volga og
opayau Boden. For få denae obn fram

•

rsmporurådene nordover er det av arpja-
rcrelr.. taglydning at naserne holder traneport-
vden på og langs Volga, Derfor har
aesd den rede arme satt meget inn I kam.
pota vat for Stalingrad. Selv om tramoort-
,aler. he, ekøds speiveask betyr det unid.
toaid Dger katastrofe for den ratek arod.
t2gadetc" 10 år har roarame planmessig for.
aau alle områna med enorme oljedegoter.

t de ayske tropper dml kunne nå tram
Yastar art tak de over Kaukasts. Lengs

Del 'tasraiske kiav går der en jernbane. Den

•

datots spreng. Mr, i fiellstyrtningene ag

•

bryte far russerne. rontong feter

•

72:er over tjefene som også
kr. ',:,eUe i„usversmuligheter. Vi giengtr blt
fra Klseenas skildring av den Georgiske mt.
liturveterd Den andre velen lenget vat er
ennå st:7C å fomere. Nansen skriyert

kom over er bro til veastre side
tater. Dan ble trangete; betgveggene var
stagaratte og steg på begge sider tusen tt4
fenten hundre meter ende opp fra elven,
sras handet utaver dypt unner oss. Terek
brahr sig nu sin dype klegt mot nord, tvers
gjannare den heie fjellryggen foran. Det var
ansaH plou fot veita cg ofte var den hug-
go; i den loddrette eller overkengende
aaktga. met handre neters stup lugt ned i

dande strernmen. Dellene ramkring var
hou, og gjerne fnr bratte tor alskens skog-
ttact Ifacekst; og få flekkese med grensver
var  å o:ne  opre på hyllene Bergaden var
ks, tag mange aske spor efla sten-ras og
s•rej.

' " •
Også i gammel tid Erti det ha vert en

slagt vei til dels bygget av menneske-hånn
gjennem denne trattge kloften, mknoe
ba kart gjort for å lette fremkomsten pk de
  :tutisartato atedene hyof berg.veggel s'apor
lagt !4N3m-hnirv4.ene. Det er col teracitg
a: nar elven pa enkelte årstMer var Uten. ogr
det en slags fremkomst laugs elve-leiet. kien
nkr den er sterre som nu, de n tonde
vann-masser hele bannen av kletten, og det
el ake fromkontat å eine for folls eller fe
aten ainger langs le stupbratre sidene. —
Van lett ink det he vert til age tider for
es litt. styrko å atenge Mennergangen her

Yi kom tgjen ned til elven, og en hro
forte taver til den hare sida. Men ende trerr .
getc bre aloften, det var som at: ble knuget

no kunnen derar reamen
•

ftetiek
n aletat de ueldige, laste cieuetaaorae taaae !
slit an veten vate rtk; tral natnra- aig
tleiteta

Eyang redegjer for hvor virkningslan
nasinropagandeen er som kringkaates
som hilsener til norske sjefolla.

/nndrainga av de naske radioappsaterre
betydde sikkert ikke bare et nederlag for
nesistene I akrigen i eterem, men skrittet
skulle også åpne mulighetene for å kunne
nytte kongSasteren mer ukontrdlert i legn-
laroPagandaen ovetfor dandet

Mediandlinektør dr. Karl ea em
imiderad i en radiceseneang dEevnanil jet fra
Lemdon en fransfiling av hvordan denne
propagandaen videer blent frie nordmenn.
Evang holdt seg til den propagandaen som
nasistene driver vicoont sine slastte hilse-
ner norsh

Nasistene

nrgodc fortindeber for

bl. a. hadde en asmann fått lelsen fon en
venn som var ded for 3 år adera Andrt
fikk here at den skuta de vaeirnbord på
var torpedert for lang tid sida osto

De norske sjefotka er irnidlerlid klar over
at hertsåden er å preve å nedbryte deres
innsals i belneheskrigen. Der er mermen-
miloct legn og sannhet sorn reteatene håper

SVARTEHAVSELÅTEN

Iår som ifjor har wIrtene tatt tll å svIrre
om at store mengder tyske adolk var over.
tort til romanske havner,at det ble forbandlet
med TyrIcia om å slippe tyske marinchmeyer
inn i Svartehavel osv. Det hele later unid.
iertid til bare å skrive seg fra nasistena
onskedremmer.

Tyskernes operasjoner på Svertehavet her
forelimig innekrenket seg til kyattransport
uten at dc har maktet å utnytte de erobrete
havnene som baser for nevnevcedge manne-
styrker. Med tilsbekkelige sjastridsbeffer ville
et angrhp fra aesida I utrofig grad ha det.
tet tyakernes oflensie mot Kaukasia.

Det faktiske forhold er imidlertid at res-
serne frantleis har berrecknarnet over Svarte-
havet bass i at tricerne med enonne tap
har erobet enkelte av de beste havrenc
Den rode fliten i Svarlehavet består idag
av dagskipet cPariserkommenen., 2 kassere
25 destroyere, 50 torpedubåter eame en stor
styrke u. og ebitter.

1 Serlandsbyene forteller man at makeell.
faket har verf starrt enn  pi mange  år.
Befotaningen får bare bebolde en liten pre-
sent sl ele" er  Icaer over alt og det rdker
ikke oå langt nar til alle. Fasertene og la.
grene er fulle, men borte blir tlegen. Por
east dager sider kom det I. da 50000 kg.
lit Hser. Byen fikk beholde 1200 kg. Resten
ble sendt til langenmel hvor bgene stofadig
for  å  Hare den yekir — og borte ble den

Ca. 100 nas  ster cr nå sendt fil Orini
og satt i eneseller. De har nektet å reise
til Østfronten.

Svenske aviser hevder at en må regne
mel mer aut 10000 utmeldelar av N5
ragr akirke, ng laverstrida. Ledeber i 155
netter imidlertid  å  godta stmeldelsenu men
det er alliid bra a vite st det
partiet nå sno.: er ficrtall cv folk som har
fatl nok Os nosanen.

tiaaaoa ggtng ru at dags el
futhigt

Sisfelka våre,

vil appellere til hjemlengsel og deldstakt,
men de pårørende hjernme i Norge bn vere
forvisset om at de norde sjefotka acke er
enmettele kreaturer san ovm pådamendhen
kan få til å avdcre sin piårt For det bfrtide
forhold er at nasistene ennå Ikke har aunnet
oppg1 navn på en eneste skute90111har satt
kurs til nasistisk havn for å komme vekk
fra arbddet for de allierte Men det motaatte
kjenner vi. Store og anå farkater er kont.
met over, eelv kystens gande oadtestuida
Sjoguda nyther en hver aginse ore det d
er å hoppe over bord fra akuler i tysle fart

håp om å bli flsket opp av sine egne.
Trass i at vi idag stb som aldive ddta-

kere i krigen, så har vi ildre halt så stort
tap som de hadde under tysbernee rinn-
sbeekere ubbkrig siste gang. De norske
sjefolka er Idag blitt ett med den gigartliske
folkeheren som vet at almemactene- ded
og uroddlerne boldes nede I framtida

Evang dettet med at det er riktig sorn
nasidene sier at sjerlotka lengter hjern,1/1211

vi skal være forviteet om at dar keekonsfea
skal bli anderledes enn den nasistate lika
å tenke seg.

Prankrike betalte til og begynne med
40 mill. france pr. dag til den tyske okke-
pasjonsmakk siden er bekapet satt ned
30 milk

Norge betaler es. 3 garger så meget som
Danmait relativt har Norge de starste dtke-
pasjonsutgifter. I alt betaler det.usndeattytete
Europa mellom 10 og 20 millarder pr. år
til tyskerne.

Det er dyrt å ha herrefolket te gleste

,Nordens Frihet. skriver

«Norge repneglercs som beat i Stoelt;
holm bare av en ehargd d'affaires et forhold
130171etter hva vl forstår bcror pa at mad
her  vegrer  treg mot å ha en minister i van .
lige former. Samlidig rår der ikke noen gjen
adighet ide diplornatide forbindelsa meltord
Svaige og Nage Ssbige har nemlig ennå
ildee noen represemalt bos den emsb re-
gjering I London. Nå hurde den avenske
rettbIng trass I den utforming den avenska
nøytraltetspolilikk har fått etter sommeree
1940, ordne seg med  en  repreeentant hos
dag norabe remaringa, dfic som forholdet
ogul er Med den  hdhadaz regjerInga I
Londaa Det er et timeåg krav at Svertge
er representert hos den loalge regjertng I
vfot naboland.

I Serba er det utstedt en forordning
om at alle innen- og utenlandske verdipapirer
skat deponens banker. Her dal de sperres
fast og bare bli benytta etter fillatelse fra
tyskeme.

I «Norden s Frihet., del avenslre antina.
asbke organ finner vi et lite dikt til Norges-
nila — nils som nå er so4gt i 1 mil. ek-
sernplarer; -

En liten nål — bland hundm andra
men kjåp den och låt tanken vandre

solens spår mht Vatents berg,
Når skkanningen vil byta fisg,
når sjilya dagen bkider.
minrs Dine boada!
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ing peopagandaets.

ebbehe artIkkel i Dan Reiell ter
,,,-ker beeyeste grad avslorende
pke kriesprobagandaete I artIlden

. Ingen tiIskuer sOm er habil til
ateuasjonen kan være i :vil cen at
il lor oyeblikket besteinmes
,est. Der gjelder dd et være eller
iee beege parter. Den som seirer

seitet for godt, Intet figger der-
."[P enn at vi for å nå våre rnåt
Ien ner konsenberer alle de kreffer

.Tere lea andre vitige aven itta
i'rsc han fuilstendig at deu tyske

• • epda hadde knust den mde armE
eeerede i aegynnelsenav felifoget

foeteller han det teske folket at
- eueselend gjelder Tysklands være

• hans går det 1ram at han rned
eIeeet avsnite- i særdeleshet tenker
peesyske industristraka sorn stadig

•„eseskt av brifiske bamberiy. Hans
bekreher effektiviteten av bom-:

1, repu tyske befolkningen — hvordan
rion? Det er det store spørsmål

'-‘er vil influere sterkt på den videre
ste,<Ie-ea elete det tyske folket kan umulig
Isekirearr [rinpagandaen fra iflor om erneeenS

Lainer nra i øst eg arbeiderne i Vest.Tysk-
tand lean unng ha glemt Goebbels forsik-
rinee  orn at Die Luffwaffe detinitivt var
herre i lufta så intet fientåg fly skulIe kunne
kornme oeer tysk terntorkinr,

DL SELOER RASJONENE VÅRE

Det ur ikke store kvanta matvarer tyskerne
teener den eorske sivithefolkning. Av grønn-
saker, tisk og kjett slippes det bare ot
di :t0Lake markeel‘hva tyskerne mener ef

at befolkningen ken oppholde
iicer

deene bakgenhe må vi bedømme de
el pneen eorn lar seg lokke til Å seletepfee
rake fd tyskerne enn det de apsokatt er tvlan-
get 111. Vi har dessverne sett eisseempler på
rit gieeektet t. eks. har pakket om hele store
evartier spekesild i staabutler for Welmnacht
og vi har sett detaljister som gladetig feller
butter som soidatene kommer med

Folk ftest sier bare tenk hvor shast
det må vare med mat i Tyskland siden sol-
naIene tar med sIldebutter hjern.

Kjegmennas salg utover det de ebefinget
er tvunget til må vi på det skareeslet'ot-
tiorster For ussel vinning selger ele eåra
rasjoner!

Wors k kri g3kumur

ver c19 n s ressen
ru venstre;

De en nasitaler forlet et rnøtelokale med
sine inedaregte tilhorere farn han en plakat
pe bilen: urre burde iallfaiI ha en
ger eg til bilen var dut hektet er: gammel
inøkkakjeare.

TII høyre:
Le tysk offiser la kt for en cldre herre

kupeen ern hvilkeu fordel det var for Norge
et tyskerne var kcenint, sog rear krigen er
eiutt vil vi trekke Oss tilleake sa dere får
Iandet igfen Oel tviler vt kke på,e Ind

mes ville lei heldt hvbs tyskerne
Isadde Yeeire, ?

:Kulturdepertemerne. har forelopig gjort
ei tharkeskritt i  Forlern4c Som k;ene
nektet alle forkeerene In ken tvangserga-
Ilisere den ned NS-Sererinn, og I Ikesa å Ia
s ne beker ereikjennes a15. ForInge kan
nd sende baket eter Ineera  ng I ikesh kan
de senee baker ti3 bokeenalle: e sten atår
NEmverteliste.

Forlegger Ame Itautre Pr arresteat cak
eandt til Tyskland.

Nas:stene hadUe tde sendt ut riste nr. I
over feabedæ Søker. Pete nr. 2 og
komenet, De om fatter arreg herarfe edve,
derea boIker skal hereas fre Oiblioteker og
bokatsalg. Blant de reirdke Striettere som
ra vr terleudt er: Ska„ ehairnar Weage,
Ifialvard Lange, Arne Cading Mis johal
Ruud, Seheldrep, Bernt A. Nissen.

Dee ermsee grdeere har otenetippeoet
et dokument sten er sendt til alle heyere
tyske ofliserer. Def ser opptinrefig lagd
august 1940 da Hider fone seg sikker på
seiren, og ble da sendt bare til et atvalg,
blant andre allegeneralene. Dokamentet inne-
holder en redegjørelse for SS frembdige
arganisasion. Det heter bl. a.:

Det frenaidige Seortyske rike vil ikke bare
inneholde. vennligsinnete folkeelernenter. Det
er derior nadvendig å opprettholde SS som
statspoliti. bare helt utvalte folk skal bli opp-
tatt, folk av det besIe blod, og de skal ikke
blande seg med maesen, SS  må  ha en soklats
rnentantet og ma derbr de/ta i den nåvæ-
rende kfig i ferste rekke.

Det er ikke tyd ora nt det orobila SS
skal gruenes en ny tysk adel, som ikarek
skal skille seg ut fra delket». Og det er
også på grunnlag av denne organkasjon,
som aderede har ferveldt så meger redsel
i Europe, at det rnye Europaskal beherskes.

En britisk korrespondent har skildret
et besek på amerikanske flyplasser som nå
vokser odp over alt I England. Blant de fly
han så på flyplassa var de veldige flyende
festninger, I  går  tilbragte jeg fiere Emer
ct av disse store 4-motors bembeflye• sier
han, De menn aule flyr disse maskiner er
haraeseer som bare venter pa et ord for

bespoese sia offensiv, 1 unevia kar ae nå
studert det larifieke flyvåpens metedet. Både
arnerikaaereog bdtrr lærer aV hverandre og
deres felles kunnekap og dyktighet blir rie
nyttet innIi1 man teslult tår sveset sammen
en makieg ancreessterke.

NS har sendt dt ext iIiegaIa avis aore
,bIir sendt i posten. Nr. I et for jme, ote

heter -Friikeeterneeni. Avisa er sele
psakt fer eamb=mdee og det er neppv auta:
riSearl ikke gjennomskue,  den,

NORCiEe
fra Teppe 01,eneeptle lat nre

Viten tea ar .tv
:::115 hell 11'.1.1-: evre nfrar rr„

larld r.an reae- senlku aa tar
si lrri.lv Carne rfrrab.!

britaurna Te, St.•hasdnitettlet tt: rskel t
madvais ain rt'spekt ht- ttr nesaata ott, tst:
aak vek i livve rerr dipicanahstc
repersentrieren ni andarsaatears derg.

SdHetrairrealdria LE!'1111S! ermiee
like rer Solet,eas10&2V.111-42: ei 111)-; giae rera

erm en heflee gest Lel seee en serteenglee
fen Oal nemaa lolks glvtderadi 1:g firr de:
norske :r litderktkT lert to: .:1
cli ktir :dkelartuk prdgragarldn ariedgar

feren osL

rbeekdea De dareete :frrereci, ddt.ilkirkek,
Mat og Sovjetedinveldet gang: lak distS
najt rien atvatydigste sidta at tad
norike hatks fdbet uon-dvieiePer. lefie-
mel eære nok bf tiss

BRITISKF FLYANOREP I PlEal(te1/21,:le

11 aug, Kraftig angrep på det vIktige kie-
banekeutepunkt Osnabrikle Hene angrep
pa lyskokkupert område:

13 augn En stor styrke bombefle angren
Maina, Angrepet var meget vellyfdret,
hundre tonn homber bk skppet nerl
over 30 6V)0 brannbontbee

14 aug. Mainz ble på nyft angrepet knkig
16 aug. For første gaeggjorde en arnerikansk

bornbeflyavdeling et  samlet angrep gå Veree-
tronten. Angreget gaIdt milittere rnå; I
Ronen, i tyskokkupert Frankrike,
ble ledet av sjefen for de emerikeesko
bembefleavdefingerEngland. Han utralgr
at angrepet som ble forretanav tlyert e
festninger var meget •rdlykkel heree Padde
benyttet de nye amerikanskepeileenperene
og hombene var falt yett i malet
Ingen av de arnerikanske fly bee efiedee
2 alv de eskortexende sugeblet jaene eek-
nes, I tyåke jagere lelet skuteodd.

IT aug Oseabtnekeg endredelettetv Nekej-
Tyskland bomb&

fe aug.angrefe 2 arsneriknnvki Itesneed;viairs
tmdtatIrk%ria;1301eårtski srttr.:1.?:aendokr,i-no'

fly oeikk "tapt. Britisie te.seree, tret-
"eveldaed, terse og fiee'e ?.1,eeeiene:.

rly sakees.
Reefiefis angrep

voldtsr ale'ada.


