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RUSSIAYD: Under statsminister Churchills flygetur til Moskva hadde han'i går
en viktig konferanse med den byd-afrikanske statsminister, general Smuts. "Times"
'skriver i dag at vi trykt kan gå ut fra at drøftelsene i Moskva vil føre-til det
intime og systematiske samarbeid mellom Russland og dets allierte i vest som er
nødvendiu for at de i fellesskap skal seire, Konferansen harimidlertid utret-
tet mer enn å treffe Militære beslutninger. Lederne for det hritiske og det rus-
siske folk haw møtt hverandre og har beEynt på et vennskap cg et semarbeid mellom
de to folk som hviler vå det faste grunnlag den britisk-russiske Pakte. "liravdar
skrev i morges: Det vellykkede wesultat av møtet mellom Stalin og Churchill be-
tegner et stort politisk nederlag fow Hitlers Tyskland. Det er en viktig merke-
stein på Veien fram til en stadig fastere sammensveising av de frie foIk, som fOr..
svarer livet, æren og friheten mot h±tlerbandittene. - Vi vil hindre fienden
å gjennomføre sj.ne planer og beregmLnger og dermed bringe oppreisningen s.dag  sta.•
dig.nærmere, sier "Frexda".

Det tyske framstøtet mot Stall.:Igrad moter fremdeles kraftig motstand. I Kotel,
nikowoavsnittet, melder rapportene, at russerne har kastet tyskerne tilbake-flexe
km. enda det ble satt inn flere t;yske og rumenske forsterkninger. Tyskerne for-,
skanser seg na liordøst for Yotn]nkowo, etter at russerne har stormet og tatt vik-
tige hoydestillingery - Sydøst for Klepskayn kr russisk infanteri slått tilbake
4 fientlige angrep d det siste døgm og drept 1.500 tyskere. - FallskjermtroPper
har falt tyskerne 1 ryggen i Klepskayaområdet. - på Kauka5usfronten kjempee dei
særlig ved Krasnoda??, -hvor tyskerne på noen stedar har hatt framgang, men en rus-
sisk flyavdelinu son samarbeidet med tanks overranket og rev opp 2 bataljoner tysk
motorisert infanteri. Lenger øst har de russiske styrker forsvart sine stillin-
ger ved Mineralnyjawodj. I Voronesjavsnittet ved øvre Don har det fremdeles vært
heftige kamper på den vestlije ejedd. - Russiske geriljaavdelinger er på ferde
ved Karkow og Briansk.  3  tysko troptetoe er blitt avsporet og en bro'er blitt
:sPrengt i luften.

Vi,STFRONTEN: Det britinke fdyvåpen angrep i natt OsnabrUck. Andre mål i nord-
vest Tyskland og flyplasser i okkuperte land ble oeså angwepet. 2 tyske fly ble
ødelagt i løpetav nattens operasjener. 5 britiske fly jikk tapt.

Det angrep som amerikanske bombefly foratok mot Rouen i okkupert Frankrike i
går ottermiddag, ble ledet av sjefen for den amerikanske hmrs bombemaskiner peri.
sonlig. -Han uttalte da han kom tilbake fra toktets Vi er alle vel tilfreds med
de resultater vi oppnådde på toktet. Resultatet av bombingen har bevist at det
veldige apparat har svart til forventningene. De amerikanske flygeres rapporter

[viser at hele bombelasten ble kastet rett not målet. Dette er det første bombe-
tokt som er gjort av den amerikanske hmrs flystywke i Europa. Det ble loretatt
av amerikansk3 maskiner av type "flygendo festninger". Bombemaskinene ble eskor-
tert av britiske og allierto ja:zerfly. 3 fientlige jagerfly ble skutt ned og 2
britiske-jagerfly Eikk tapt, Alle de amorikanske bombemaskiner vendte uskadd til-
bake til sine baser.

DET FJERNE ØSTEN: 2t Washington-kommunikd nelder at de amerikanske tropper saa
gikk i land på Solomonøyene har satt seg godt fast der. Landsettingen kom så

overraskende at 18 japanske fly gikk med i kampan, og 18 andre ble ødelagt. på bak-
ken. Japanske krigsskip gikk på i nmrkamn og ble tvunget til å trekke seg tilbake
med sVære tap. Lustralske bombef?,,y har atter angrepet Timor.

MIDTØSTEN: Svære amer5lanske bombefly angrep Tobruk natt til søndag. Tidli--
gere angrep de en konvey i Middelhavet  ou  sate et skip i brand. Det amerikanske
flyvåpens hovedkvarter i Kairo meldor at fientlige jagerfly nå undgår kamp etter
sitt første møte med svære ameri transke bombemaskiner. - I den vestlige ørken er
operaajonene til lands fremdelw begranset til patruljevirksomhet. - Dggens kom-
kunik6 fra Kairo molder at 3 fioAtligo jagerfly ble skutt nod over Malta i går.

DET RUSSIS152 ADMIRALITET melder om vellyLkDde operasjoner av undervannsbåter
utenfor norskekysten og i Middenavet, Utenfor Norge ble 2 skip i en konvoy ram-
met og er antakelig blitt senket, I Middelhavet er et stort fientlig skip blitt
senket, et fientlig forsyningsakip er rnmmet  og  antakelig senket, et tredje for-
syningeskip er torpedert og et fjerde stort skip ble antakelig rammet.



THORALF OKSNEVAD,  tilleggsprogrammet søndag 16/8:

Det er ingen hnnen forskjell på vår hendelsflates og våre sjømenns stilling
i.denne og forrige krig enn den at vi nt er i krig selv og kan bruke våpen mot
fienden. Nordmenn er ikke nå et like lett bytte for snikmordere som før.

Det er en ting som hver eneste nordmann bør huske. Ikke et eneste norsk skip
eller Mannskan sviktet, da vi fra Oslo sendte ut beskjed til handelsflåten om

hvordan den skulle forholde seg etter at Tyskland hadde overfalt vårt land. Vår
veldige handelsflåte og våre 30.000 sjømenn var øyeblikkelig klar over hva.de
hadde  å  gjøre.

Helt siden denne krigen begynte, i september 1939, hadde tyskerne behandlet
vare skip og sjømenn i samsvar med sin gamle tradisjon. De skulle senkes eller
jages bort.
- Den 9. april var det med en gang  1:la4  for sjømennene at valget sto mellom

kamp og underkastelse, mellom ære og skam, mellom Norges sak og fiendes sak.
En del norske sjømenn befant seg på norsk område og det lykkedes ikke allo dem
somgjerne ville komme utenfor fiendens maktområde å komme ut, så mange av dem
nå nå gjøre tjeneste, som de føler som noo meget værre en slaveri. Men det fin-
nes selvfølgelig enkelte som har solgt sin sjel. I alle yrker finnes det en-
kelte som har sviktet vår sak. De er blitt belønnet med fiendens gunst og med
alle nordmenns forakt. Det er en ynk å høre dem når de blir trukket fram foran
nikrofenen i Oslo for å forklare grunnen til at de ble forredere. De skal en
gang-ttå til regnskap for  sine  kamerater, de som ikke søkte dekning for segselv
men:etsetter livet inn for sitt eget og for vårt felles hjem.

:T.Yet er  sikkert en stor glede i forredernes klikk hver gang de kan få en for-
henVærende siømann til å snakke, Han behøver ikke å ha andre kvalifikasjoner
enn donst han har lagt oppe
--Sjomannssendingene fra Oslo Radio er således av betydning, De hjelper sjø-

mennehe til å holde regnskapet i orden. Men selvfølgelig er sjøpennene også
klar-oVerat de hi1sener som blir sendt ut i stor utstrekning er falske. Hjem-
me,kan man ikke kontrollere hva som blir sendt at i kringkastingen. Det er jo
bar-3 nazister og noen få utvalgte som får lov til å lytte. En sjømannsfamilie
som benytter kringkastingen til  å  senda en hilsen kan aldri vmre sikker på ou
den får en nøytral form, eller blir utnyttet SOM fientlig pronaganda. Det er

mange sjømenn sdm føler seg helt everbevist om at den fientlige kringkasting
Oslo har misbrukt deres families gode navn og rykte. De vet at familiene leng-
ter like sterkt som sjomennehe gjør, men de vet også at det siste disse familie-
ne ville be• disso sjemenn om, det var  å  svikte hjem og fedreland.

Naturligvis er det enkelta scm ikke har tålt den voldsonme nåkjenning som den,
ne tid har vært.for dem, De har gått til mikrofonen og bedt sønner, fedre og
brødie om  å  komme hjem for enhver pris. Tyskerne kan den kust  å  skyve kVinner
og barn foran seg, og jeg er ikke et øyeblikk i tvil om at den viktigste hensikt
de søker å opphå, det er å så tvil i norske sjomenns sind om de kan stole på si-
ne nærMeste. Enhver antydning om at kvinner og barn har kontakt med tyskere og
quislinger er selvfølgelig det hårdeste slag man kan tilføye en ærekjær nordmann,
Slike rykter kan en spre gjennom kringkastingen, uten at hederlige folk i Norge
kan-kontrollere dem. Hensikten er ikke  å  skape kontakt mellom sjønennene og de3ie
res familier, Det som er om å gjøre er å så tvil blandt dem som er hjemne og
dem som er ute. - Men sjømennene tar ikke feil, de vet alle de der hjenre ten-
ker med stolthet og takknemlighet på den som ikke leggwr opp, men fører kampen
videree Og de vet at sjomannshjemmene tar sin skjebne med den snmme faste of-
fervilje som alle an3re gode norske hjem,

Det faller i sjemennenas lodd  å  holde det frontavsnitt som våre fiender sett‘
ter alt innpå  å  bryte gjennom, For de allierte nasjoners kamp er transportev-
nen en avgjørende faktor, Fiendens egen transportevne er på den annen side et
av hans ømmeste punkter j. denno krig. Det er derfor ikke til  å  undre seg over at
de alliertes skipgfart 02 utsatt for alle slags våpen, Den tyske kringkasting
er et av dem. For hver norsk sjønann som går i land er tyskerne villig til å
betale en formue, i stjålne pengerc.
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