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Det hersker spent situasjon 1 dbt okkuporte Frankrike. Liket av ek-
spod1sjonsejegen som igår ble funnet på jernbanelinjen 50 km. øst for
Paris, er ført inn t11 hovedstaden og ettorforskingen ledes av innen--‘
riksministeren peruonlig. DEAT, som man husker fra attentatet på ham
og LavE,1 for en tid simlen og som er en av Frankrikes mest beryktede
quislinger, holdt igår en radlotale til Vichyregjeringen og spurte om
dot var så å forstå at det franske folk og regjeringen hadde forsøkt
å-vinne tid de siste^15 måneder ilpåvente av at England skulde bli til-
strokkelig st»erkt og at Amerika skulde komme til hjolp, Han oppfordret
til at man straks gikk inn for fullt samerbelde med Tyskland da Frank-
rike ellers kunde komme til å miste sine kolonier og at landot stod 1
fare for å gå til grunne. Mens han talte ble det gjort innbrudd 1 hanc
kontor og den eneste mann som oppholdt seg der ble angrepet med barber•
knlvor: Man mener innbruddet er foretatt av medlemMer av "de dødsdømtes
klubb" hviss onpgave det er å rydde quislinger,av veien. Nylig ble 11-
ket av en kjent fransk quisling funnet i Seinen mod V-tegnet skåret

pannen, Tyskerne hevder at mordene er utTørt av det enge1ske
-Socrot „Servio og som en følge'av'oberst Buittions oepfordring sisst
fredagm Oberst Britton oppfordret 1midlertid 1kke til mord, men bad.at
nan me:'ket sog de forrodere han,navnge. Han sa ogeå at forrederne måt-
te være forberedt på det verste og forfllte.hvilken risiko deres-skit-
no arbeido innebar. Videre sa han at ferrederVirksomet og annet quls-

• lingaroaide'boretter vilde bli de$ farligete levevei i-Europa. Det er
loVet bøye belbrilfinger-Itor-rå~se  Lav- medlemmpr  - av ovennevnte klubb
• Det togner til politisk krise i Danmark. Et-parnazistIske riksdageL
medlemmor har fersøkt å få vedtatt anti-jodiske lover, men har fått
blankt avslag i Statoråd, Selv Stauning nektet å fromlegge forslaget
fbr kongen og Scavenius måtte gjøre det selt. Kongen nektet å skrive
under før dat forelå enstemmig riksdagsbesluttning og Scavenius ba ham

-sette seg ut over loven 1 dette tilfelle. Kongen nektet og har truet
ned å abdisere  hviss  forslaget går igjennem. Nazistone var på forhånd
så sikre på at ferslaget vilde bli vedtatt at de hadde instruert po11-
timestrene om hvordan lovene skulde hevdes. For øvrig ekcisterer det
1kke noe jodeproblem i Danmarki hvor det bare er 6.coo jøder.

RUSSLAND, Rueserne fortsetter sin framrykking langs hele fronten,
I den øvre del av DonetzoMrådet pågår det voldsomme kamper. Tyskerne
blir stadig mer truot rundt Mozaisk og har måttet tilkalle forsterkin-
ger fra Polen og vest-Tyskland i all hast. Nord for Moskva pågår et an-
nct slag og 400 km, syd for hovedstaden- presser russerne seg fram-mot
Kursk. På sydfronten utvikler det seg kraftige nye angrep over en bred
'frent. og på Krim kanirusserne nå banytte flyplassen ved Feodosia og
or.eorfor istand til å la stupbbmbere herjo blant de retirerende tys-
kere, Så hele Kertsch-halvøya or nå renset for tyskere. På 2 dage
-har russerne gått fram 72 km.. Russerne a=iper de finske styrker lexe -
e1va jvir. New York Times skriver idag at det tyske tilbakefog er både

-pin1ig  eg  kostbart fur Hitler som har miotet meget store fordeler. Han
maktes ikke å fravriste russerne initiativet og de forstår å utnytte det
fullt ut. En tysk krigsfange fra Leningrad-fitonten fortalte igår at
de tyske soldater ikke lengerct drømmer om å erobre Leningrad- Videre
fortalte han ab Brauschits. avskjed hadde hatt uheldig-innflytelse på
de tyske soldaters moral.
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bdokeden hadde vgrt så effektiV. Tyskerne må. rt3 bruse. 2So, Hpa Iset-
t)l.der 752 skudc-flige kalkstefter og fettmergolen gjØr at sellatene
tade  or skitne og frysur.

LISYA. Do allierte rettcr stadig harde slag mot aksestyrkene I Ha1-
idir-cmr4det. InJtt meddelte London at Solum skulde vere evakuert av
italIenerne,jc&ag men dotte or ikke bekreftct idem, Rundt Agedapie opp-
rettholice tryMket på de tyske styrker, mer man mener tyskerne har
fått forsterkinger fra Tripolis-

EMYPt nar avbrutt den diplomatiske forbinuolse mcd Vichy, Pulgar1e
ag Finlard. Dot melles fre Amerika at både Egyot og Sjekkoslovakia
nå 2kal nyte mcdt av låne og leieloven. Egypt har sen1t Roosevelt tak-
ketelegram,

STILLFHAVEg, Japanerne har litt et kraftim nederlat ved Shang Sha
Honen-pravinson I Kina. 4 divisjoner er Wilintetglort og resten er på
vill flunt. De ble lokket 1 en felle av kineserne, På Malaya kde alli-
erte trukket seg tilbake on dol påde på vest og øst kyston, På Phili-
pindrns har jorsnerne bombet festningune i Manlla-bukta, men glort li-
ten skade. Amerikanske fly var beldigere da de bombet japarsk skips-
fart utenfor Mindanao, En jager ble senket e 3 fulltroffcro ble opnådd
på et slagskio, Andre skib ble skadet. Ranggon har vart utsatt for
javansk flyanurep, men det ble voldt liten skade,

SISTE. Vi har nottopp hørt president Rocsevelts talg til korgres-
son og hen se bl,e- at det nettopp var vedt2tt at produkkj0nen ev  fly

1942 skel utgjøre 6o.oco, hvcrav 45.oce bombomaskiner, Produksjonen
skei økcs sa dot i 1943 produseres 1fl5.ose fly, hvorav loo,000 kampfly
Produksjoner av tanks skal i 1942 være 45,eoe, t 1943 75,nes. Av anti-
luftskytskanoner skal det i 1942 lageS 2o,000 og i 1943 35,00e2 Det

'21 bvggos 8 millioner tonn skipstonnnsje i 1942 og lo milliener
Reenevelt up,at dIsse tall viser litt av hvad akeeeraktene satte

isving ved angrepet på Pearl Harbour. Erigen vil bli hore, lang, blo-
dig cg kustSer, sa Reesevelt, Vi må helde krigen borte fra våre kyster
9g føro dcn i. fiondens 1and, sa han videre. Vi sier med Iondenurno:

kan klare degt" - og føler til "vi kan gi dem det") fortsatte pre-
si1enten.. Videre sa presidenten at amerikenske styrker skulde angripo
Dienden levor de kunde komme til. Det kundu godt hende det ble dofonsiv
krig til å bogynne med, men den skulde også bli offensiv. Do alliertc
gAtte bredusbro så overveldende meget materiell at fienden ikke pa noen
som heist måte kunde komme op i mot det. Amerikanske land, sjo og fly-
styrkor vilde bli stasjonert i Englend som skulde bli en eneste stor
festning.

LCKALT. Vi har fra festningen fått beskjed om at alle de kostbare
jaktovær scm var lagret der etter våpeninnsemlingen, nå er brukket
stykker og sendt til smelting. Alle de gamle kanoner som stod på fest-
ningen er også sendt til smelting.

VESTFRONIEN. Sent ikvell molles at britiske fly igjen har angrepet
Dreut og Onerbourg. 3 tyske forsyningsskip er sonket, derav ot uten-
for de Drisiskc øyer.

Vi her de sidte dage fått forespørsel om å skaffe gemle nr, av L-N.,
blant annet angivorlisten scm ble offentliggjort for en tid siden. Vi
sender imidlortiO ut alle ehsemplar eg gJimle nr, kun ikke sxaffoo.
Vi har cgsa fått vite at enkelto ejefsr sot får aviscn, iodu ltr ny-
hetene gå videre til sitt personale til tress for at samtlj±c er anti-
nazister. Dettex er ikke riktig og vi håper det blir eu forandring,
Erdellg ber vi fått vite at enkelte som får avisen Of• Derteller nyhe-
tove viders, legger til en del som ikke utår i avisen. Tottc er å spre
falske rykter og vi har de siste dage stoppet avison til ficre ev diS-

se lesere. VI mener vi nd har advart tIletretkelig mot rykter og det
or tusener sem gjerne vil ha avisen eg refercre den riktig. Endelig
fhgl vi advore mot enkelteksjoner. De som kommer i knipe  På  grunn av
djuesimdIg enkaltaksjoner kgn ikke gjøre regninr mod  hjelo  file vil
for eller sieon IL nee å gjøre - inntil da må man forholdf feg avventend

GED BEVARE KONGEN OG FEUnELDET.


