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kUSSLA11.1);I. dagent russisne kommunikt,* blir det meldt at nærkamper er under
-t:dkring vc i Stdlingrads nordvestutkrnt. Det vcddsomme angrep mot byen har n!5,

yt i 49 d-ge, uji dag beskrev kringkottstingen i flaskva kamrere som spent og
ayn_  e 1 et tilloggskommaLdkc t  Leter det at tyske tropper vepnet med automa-

,' [entr'.,r angrep de russiske stij1iner byene nordvestligc utkant. Den
sLe evdeLing ble onrdnget og• atsLettet, Sydaast ior byer ble et kombinert

og Lrfantor-angres  shatt  td1hake 1 I avsnitt. Den noffiselle tyske  petd-
•tane som ihe mjort tiersdag kvrld om a ha erebret kovtdjornbane:tasjonen i Sta-
1in,sad 9 er thLe bldSt giontatfr De sens nendtu van antakelig at en framskutt
nlehlnL• fwa  sc avost treagIe sert Lnn t detning av en otcsjon på linjen som om-

ilier Stel 4ned-r,  elen 1irg,cd: 13 kn , fna hodiedstasjonen. - I Kanhasus har rus-
errne urchrst an landahy ttl 111.927 de iiu 1.angroiret'ats  foretok pa sydbredden av

2erek-elver, der tytrhorna  gjdn  hrsmgaktIrs for sok  na  å hrenge fram til oljefel-
tene vce Groonyj, - Vret-L'aukasuc har tyskorne dkke hatt ny frangang i sydlig
retning fre, jovo=nsijes fienati-j_go angrcp d Voronesj-avsnittet, scm tok
sikto på å få nusterne cd1 i1 allaho pd oiuo stiLlinger  hå  vestbredden av
øvre Doh or 7orono4, er allo shaet ellba1r. - pat heter i en melding•fra Koskv:
at rå Rsjsv-Viazra 'ronten er tyskottnt -:••?tt ,2ravet bort fra an viktig forsvarS-
lirje. - Ognk d andw evendee  Lam  de rhdedaRe styrket fbrbednet sdne stillinger.
Vel Lrlidnrad hsr 11-Lisergi -arønt onnd  ee  hcfestet fiendtlig støttepunkt-. I
lufthamprr oder krndhgrat i eir ble 1 tvske fiv øebelagt.

V2STFRCEjTaU hru hritdslås iåyvpre 1:Jrutok i natt sitt 9. kraftige angrep

sot Tysk1and i derne manod. En sarlig ster otyrhs bombefly angrep mål i Ruhw,
'hduserisontret i Hiblcrz rtRe. Der oppsto uango branner, noun av dem megot
EOre. Tidligert hadda lette britskc bombcf1j,• son flelyOver Vest-Europa i
asmorkot, mil I ostwadet voi, W.osbeion. 39 bonbefly gikh tapt i dissr

ragæcil pd tufthwdgens område sior at deb eritdske 1uftvåpens bombo-
' nsiv mot Tysklamd er komuet opp  pa  et nybt plan i maktutfolde1se0 De 9
kt:'nte, luftan t)torp met Tycklaral 1 scrfunbot har kostet i alt 128 bombefly; en

ter dcl  av  de storo styrker son nå herjsr Tyskland. Moldew går ut på at
nc  sr  stor at ue tyskc -fetStLgheter Irm funnet det umulig å rydde opp i de .

;tykker-boMbede huoene. Hole uistrintar or freadeles uframkommelige. Gater
de viktigste trafLickdrur om abiftotomtew en en enestc masse av istykker-

orongt murverk. Jen arbetdskraft sem  dr  1,:jon i de ødålagte byer har vist

helt ute av stand til  a  hamle opp med problemet.
var nosn fd fdondtIdge  fly ov(:r 0::t-EnTland i natt. Det b1a voldt liter

•tde, Ingen motatoshow lea everlast.

:IIDT@STEd brielddager fwet Nord-Afatl'h forol1er om britiske luftangrep mot
niehdens  aorsyningsbaser. Rrnghasi ble bombet i dagalys i gdr. 2 fiendtligp

Jorsyninguskdp  Ilr  truffet, og et ai tkit:na satt d brann. Tobruk  eg  fienders
stotte,nufkt Keedåkflen  pa  Leeto, ide k2LetS,T, homhet natt td1 onsdag, 3ortsett
fra rabrulje- og ariliold-ensksemhet, en det fwamdeles stille i kampene'til
lands. - bndcr luftkamper ovew  slcrgenwadre d gar  ble 2 fisn5elige fly skutt
hed, pr Dkos tniiar "17.1"

D2T  KårhaiC3dM:s s1ag er r i gohmt på  Ny  Clunså dor forsterkede
jahansks troopostyrkew forsøker å gjanoohta nfamstdta oVer Gnan Stanloyfjelle-
ne d retaing av Port foreeby. Kamoew melior eterke britisks og japanske styr-
ker foragar omtrent 53 hm. frå Port jr.orosev. Allirwte fly ctøtter landstyrkene
og bomber fiamdens crnbaas3dnjer.

d'A Salehoneyere  ew hamrofle thko så  Lu.tige. -2Jo amsrikanske marinesoldater•
holder sine still1nger mat jarnskarmes foåsøk md mjenerobre Guadalcanarøya.

'I do'. nordligo 3tilLchav harame r jhånsho s",r  rettet et kraftir angrep mot
Kiska i don ileutioko gyer'repe I rldirgen fra ':Tashington hoter det at

, jranhder  minsfsidra blr  cenket, e .Je 0: o  tare Ladelstaltim skadet, 6 fl,
utt nåd, 500 jaoadrire cller sarat 0L,7forcyrinmslagrot satt brann.
's,RA2I1 ew gatt til mehildscring og s]lo reservestywker bar fdtt,ordre
n-holde sog klår. - Førsehammende lsrdatt skal eet holdes et stort moto i
,andna, for a gi uttsvddc for lanahts seltdaritet med 3rasil.

dryv VVir



-4±11.0EALF ØKSNISTAD genfølgende opplyaninger i radidek  fra  London fox leden dac,.

Tyskerne, smrlig alle de sivile tyskerne i norge, her sin spesielle oppgave
i dag. Alle hitlers partifeIler biir pålagt å gjøre alt de kan for å  få  nord-
menn til å molde seg til Warfen SS, og de har mottatt en skrivelse med de ret-
ningslinjer etter hvilke 3e skal gå fran. Den beste måten er å driven.dencsdn,
hviskepropaganda sOm ble brakt i Tyskland under nazistenes kamptidi heter.det
i skrivelsen. Dst ble også månnet QM at tyskerne drev en meget vellykket ops-
klaringskampsnje i Eolland og Flandern, en propaganda som gikk fra munn til
munn for 2  år  siden, da tyskerna la under seg Nederland og Delgian

Det som nacipartiets medlemmer nå skal gjøre •1 Norge, er å knytte forbineen
aed unge nordmenn, nazimedlemner, gå dem hvervenateriale o.s.v. Waffen SS har
bruk for alle menn i alderen fra 17 til 40 år. Med det hemmelige dokument
fdlgte propagandemateriell, hverveskjena, fullstendig reglement for Waffen
tandarte Dordlsnd o.1,
Det som man skal friste nordmennene med er at de skal få tysk riksborgerrY

pa  toppen av sin norske statsborgerrett. De skal også få fortrinnsrett ved ss -
settelse i staten Og politiet. Videce skal de få anledning til å overta bondc-
garder på fra 25 til 30 mål i østen, d.v.s. i Polen  oe  andre grensestater. Dc
skål bestyre slike bondegårder og da skal utdunnes til dette fine røvererbeid
på Waffen SS' bekostning. Den frivillire som bosetter seg som bonde i østen
ved krigens slutt, vil, heter det, bli likestilt og likeberettieet med de tysn
kanerater. Den sOM blir rettløs, er den som bondegården blir stjålet fra, men
ået er en side av saken som det hennielig dokument ikke belatter seg med.

Det er langulktige planer oom tyskerne treneer hjelp til, og de trenger nam
ge folk. Dat  er  bdtegnende at tyskerne ariver okelse i Valdresfjellene med om-
kring  1.000  muldesler,  oe  st de  pa  innojeene i fjellene driver øvelse med motor-
båter og prannler. Tyske offiserer bevder at disse øvelsene skjer med sikte  pa.
å utdanne tronper for krigen i Esukasunfjellene. Det er langt fram. -

For en hver nordmann bl±r det heretter, SOM hittil, spørsmål om han vil
kjempe for å beholde oin norske statsborgerrett, eller om han vil hjelpe til
med at frie nenn blir tyske ststsborgere. Fer quisling og hens medskyldige er
det ikke lenger noe valg. De har solet seg bil Tyskland, de er helt på tysker-
nes side, og de kan bare holdesseg ved makten ved å lystre de ordres sem de

Det er meget naturlig at hvervingen foregår nest mulig hemmelig. hitler h
sine gode erunner for at det ikke skel bli alt for sterkt i øynefallende at
ikke kan holde Din krig gående uten at han skaffer seg stadig større forstert-
ninger fra de undertrykte land

Forrederne kjamper for Tysklsnd og see salv. - Mest for seg selv, for del .c
ingen ting annet de har  n  frykte, enn Norges seter.

vvy viny vvy
ANM ORDINGB utenrikskronikk 15/9-42.
Den 15. september 1940 mistrt net tyske flyvåpen 185 fly over Storbritanni

mens det britiske bare mistet 25. Det var det dramatiske høydenunkt under sl,-
get om Storbritannia,  oe  dette slaget var dat første og avejørende vendepunkt
under krigen. Tidligere hadde det tyske flyvansen gått fra seier til seier.

Det tyske flyvåpen vandt cin førsto spore under borgerkrieen i Spania, og
det bla satt inr med full kreft undur ielttoret i Polen. Det var-skole-eksenl-
let på on lynkrde med anmarbeid mellom etupnombefåys tanks og motorisert infnl-
teri. - OnEå felttoget i 'Jørecc var i forste rskke en seier for det tyske luft-
våpen. - Under felttoget mot nederland, ble den fåtallige nederlandske flystyr-
ken ødelagt på marken. Fallskjermtrosper spilte en viktig rolle under kampeno,
og under bombingen av Rotterdam opplevde man en fryktelig terrorbombing av en
stor by. - I Lelgia og Frankrike spilte oeså stupbombingen en viktig rolle,
både ved å bane vei for tanks, aneripe troppekonsentrasjoner og ikke minst til
å  terrorisere sivilbefollmningen. net frnnske luftvåpen viste seg å være helt
ubrukelig. Det flyvåpen man hadde her, ble Seller ikke rasjonelt utnyttet,  on
en stor del av de franske fly kon Dver hodet ikke i kamp Du britiske fly son
tok del i kumpene i Frankrike, gjorde en god innsats, men de var for få til  å
spille noen vesentlig rolle. - Den fsfste gang det britiske flyvåpen viste hv4
det kunne prestere, var under evekueringen fra Dunkirk. ner  slo  de britiske
jagere tilbake sn rekke masseangrep fra tyske stupbombefly. (Fortsettes i nest

GUD BdVARE  KOnnni  OG FEDRELANDET.


