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RUUSLAND Dagens koamunikd fra Hoskva malder om fortsatte heftige kamper imem.

Stalinerad-området. Under katurene ble to tyske infanterireuimenter utslettet
og flere tanks og enmengde kjøretøyer ble edelagt. fl tidligere koåmunikd
meldte gt russerne hadde gått til motanmrep og gjenerobret flare av byens gater.
Kampen raser nå i en veldig halvsirkel rundt i byen. Tyskerne aneriper ustanse-
lig med tanks, infunteri og toamynuns-skyttere, mens langtrekkende kanoner bom-
barderer den midtre del av byen. Russerne har fått forsterkninger, men de er
fremdeles underlegne i tall. - I moldineor fra frontene i dae ketor det at  tys-
kerne har vunnet terreng i noen områder både nordvest og sydvest for byen, men
v.ROck blir strdig slått tilbalgm i sine forsøk ved å trenge gjennom de nordvest-
lige forsteder og iram til breddsn av Volga, og russorne holder fremdeles de  vie-
tige høydene sc;u ble glenerobret for flere dage siden.

Kampen ved Voronesj-området ved  Svre  Don, øker i heftighot. Tyskerne går til
Sjentatte motangren for å forsøke å fjerne trusslen mot flanken av sine sydlige
armder. I et område på vestsiden av Don, ble lo tyske angree slått tilbake, og
i et annet område led 6  angrep sieghte skjebne. - Nye tyske anerep er også slått
tilbake i hesdok-området i Kauknsus. Terekdalen er blitt den renests dødsfelle
for den tyeke arinds kjernetropeer. Heareh er der frendeles, men ferste stadiuM i
slaget on Kaukasus har endt i et tysk nader lag, siar "TimeS" 7loskvakorresnondenti

På dusn andro enden av østfronten fortsettsr kampene syd for Stalingrad. -
Tross tapst av Novorossijsk oppretthalrer dsn russiske flåte nesten fullstendig
herredesåtet over Svartehavet. - Det er meldt ou et virkningsfullt angrep av
russiske bombefly mot en stor tropsokonvoy SOD seilto ut fra en fiendtlig havn
i Svartehgvet. Konvoyen besto av  -4  store transportskip eg 5 fulllastede forger.

:JID.10=N: Dauens kommuniJd fra Kairo meldor Den britiske patruljevirksom-
het fortsatte over hele fronten natt til søndag. I går var det artilleridueller
i sydavsn1ttet0 -Jagerfly fra Ualtr skjøt lørdag nad 2 fiendtlige jUgerfly over
Gisilia, og østenfor Trieolis ble  2  skonnerter angrepet. Store og middels store
bombefly angrep Tobruk natt til Søndag. -

MADAGASKARs De britiske tropper er nå like ved hovedstaden Antananarivo,
og  det britiske kommunikd mslder at troppana  er  i ferd med å omringe byen. Et
viktig knutepunkt for jernbane og landeveier er okkup@rt. På nordvestkysten
fortsetter framstøtet sydover.

DET FJ2RUE OS1.2,V De allierte ruftanerep det sydvestlige Stillshav fort;-
setter. Japanerne har ikke ejort noe forsøk på å ta kampen opp mot angriperne.
Det siste kommunikd fra gsnoral Mc.Arthur mslder at bombefly kar angrepet Lae,
Kocorda og Suna. - Japanernos framstst mot Port 5.0resby i Owen Stanley-området,
blir frendeles holdt, Den omfattonda natruljevirksomhet fortsetter.

BRITISKå FLYG2Rd har nå gitt nmruera opnlyeninger som viser at det'ble gjort
alvorlig skade i Mgnohen ved bombetoktet natt til søndag. Angrepet ble foretatt
utelukkende av Storbritannias største 'bombefly on varigheten var sammentrenet
til en hatv time.

LOHDOhAVIS:dN NKU[S,.cRwIqLs, understreker i dag betydnineen av da økende angrep
mot 1-ys-klands transport'systemer. Hvis Tysklands jsrnbaner kan bring@s i alvorlig
forvirring,  vil den tyske militærmaskin sta i fare for å bryte sammen. Det er
derfor dat britiske flyvåpen i de siste minnedor har vist kommunikasjonena så me-
get av sin oppmerksomhet, og i det har de hatt stort hell med seg. Hitler blir
nå mer  oe  mer avheneig av kanaler  oe  kyst-trafikk, men også har er han under sta-
dig anerep. Om natten logger vare bombsfly miner rundt hans kyster ou om dagen
blir hans skip ov ferger herjet og beshutt med maskingevær og oftå senket, For
hver dag som går blir Kitlers transnortproblen vanskolieere. - 2t felleskoMmuni-
kd fra det britiske adniralitet og luftministeriet om ieineleeging i fiendtlige
farvann sier at det britiske flyvåpen legger flere miner for hver måned som går.
Fly kar lagt miner i Kielerkanalen  oL2 ae  nøye bevoktede farvann i østersjøen.

FRA SCH.Jvar4 meldes om voksende motstand mot Vichyregjeringen. Det meldes at
høytstående franske politimenn åpenlyst innrømmer at jødeforfolgelsene i det uok-
kuperte Frankrike har slått feil, og Lavaås vedtak for  å  mobilisera sivil fransk
arbeidskraft for Tyskland har vakt harme og motstand over alt i Frankriko,
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Fra første halvdel av august har suislinj, som det na  er  kjent, forsøkt  å
spille rollen av den venli en utstrakte hand mot kirkeny 2n skulle da tro at
kirken i de siste uker har vmrt foroknet for overgrop fra

de,  den  da kjenner en ikke herr cuislined nmentalitet. suisling er en herre som
aldri kan avholde seg fra ubesindie C)(; Sespotisk framfard. Det er bare fortuaddas-.

lie  at hans tyske herrer ikke snard er trett av denne plumpe mann.
La ose, so hva gnislidg forstok sad i aenne tid da han var så  nvonnlig" stemt

mot kirkon.
Det badynte med at han torsdag 1. akeast  davskjadiget u  ingen ringere enn pas-

tor Johs.Hyge.n, Cclos tidlig,oro obnroset, og fungerende biskop i Berggravs sted.

Allerede fsln;ende dag ble dog. denne benTivenket oversky#got av  en  ennå større:
Teen eidlertidies Flrkeleadelse - hiekdnc  nye  styre - ble erklort for oepløst av

Inaeariksrecarte.aenteL. Degne begi'vookat virhet, etter hver sofl den Ole djent,

sod et uhy eli versel  ok  den aforsonlig.e hoicninss staten ville velge I innta
everfor kirkon.

Sandag august ble denno holining desonstrert veo at statspolitiet ble sendt

ni to Oslorrester, nettopo sod de sto i. far:: ded  n  holdo sine guistienestor.
I ukan som  sa  fulnta kadde nt.otsboliliet to andre oppgaver cii utførolse for

det skinnhollige kirkeeepartedont, sok ne:to-p: n, var svært forhandlingsvillig.
ene o-----e v-- s  el'  -,ree•ter  osnt  fra de

bispedonner hvor do var ansatt. baen an, ,a  var  d  beslogleg ar Frestokjolene til
alle de "avsjedi;;ede- trester. pen f(naso op. ave ble rikdinok i ukens lsp
stnllet i boro, 17/2113 den annen  til  ble utfort Led sterste niakjdrhet.

Det var o.ecsai nenne nke at herr gsisling utforte sitt beroadaeliae kirkenunmer
i Fyresdal. Her ankam  kak  i stor affekt til arestegarden,, tordnet løs  oa  bres-
ten, avsatte had  na  flehken oo donfiskerte -likeledes pd flekkon- hale hans for-

due. (Preaton i Fyresdal er en av lanoets fk forduende prester.) saisling skam-
met seg  ikke  for a komda inc  „anne e?icode i efl ustor n  tale, hVis enec-

te hensikt var,  pd  gement Vaa, e svarta kirdens prestoskap. 7.es=stillinen av

presLon i Fyresdel soM  Cfl  Ilt rAar av fattigfelk, var blank lodn.

U.ken sluttet mad et allo menilfeLsrd fr.k beskjed om at de ver oppløst og

skulle erstattes med an "fører e  og: to fl ivere i hver meniå.het -selvsagt nazis-
ter. Denne medeelelso vakte veldig bakymring i. alle kirkeligo kretser.

Den folgende uhe (16.-22. enn.) hls det klert at den kirkelign o6 kristelige
prosse boaynte d nmrnie seg faresonen. Det bln fjent at alle menighotsblad skul-

le søkes stont -selvsagt for  a  hindre kirkem innflvtelse i folket, Inadragnin-
ged av disse uvurdorliga blad for b:Cde prdstar og menigketsr er allerede

Anslaget elot C2.21 hirkelige nrosne ble fortsett  i  ukan ctter. blo :orsk
Kirkeblad. -at blad vesentlig for broateekåpet- stanset.  Forøvrig  bod danne uke
pLn avskjediulse  av  ikko dindre snn prestor, kvorved det saeelede antall  dav-
skjedigede" orester ele brakt ena, i  48. bedelig ble ogsa denne uke den kjente
vitenskapcmenn o krintalige foreyesyr Kr.Sohjoldorep, kastut i fangsel.

a.ed  det stefste  sjohk for  o a nko  kirke !ristonfolk  kom  i ferste uke av
september. Dc ble net --st.n. laf kr gadls o vaddin utbredtde Obrsk disjonsblai,

stonpety o,. det I le daga da dan darske kirke nettoyn feiret :isjonsådisko?sts
100 $2,rs jabileur:. - toeislinectatons jnbilemmseavo:

be,snte ogsa forreddren :do Oalo bianestol, Lars Freyland, d rpre pa
Keaa tod fenlensIrativt til “visktere. kirkskokaae i Osios dend,aneeter.
Da prostene kas, som en dvod.,ddeeseed, ldskop :J.aCaLL: dl sine arkiver,

tilkalts h,1 statsaslitiet, 4.1g -Laflvnrg, vad farns hii aeguag til kirkebøkee
Senare k sertedber er bl.a. :e tnr unga ardster i Ostorde,len sal poliidakt

fj:rnet abia siae denieheter. refledsk, her le etylazer av ds ovonnevnte prestar,
uS, fdtt stetsbolitiets ordre t11 sine njem og sine kall.

Sidan ariver sitt nbill - dlt kd:ns hdn dfiver p,. mad d sleaddle fd i

gang forhandlin4::er ned kirken. Imt er sannelie Undros over nt kirkon
stiller seo- skeeyYsk overfor ,ainkan,-onnten o5 kene stadiek• aenTisninger til
prograeposten -kristendoinens nrnflereier  vJrnus-.  7itdeelif taler et an-
net snråk, sok, tilsgnelateada forhandliou3venalig dask skjule.
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