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NCRDAHL GRIEG f at det store slutteppgjgret ted nalsmen frandeles er I full garg, og

ER DDD den ganlefitenick ted operesjon på de irwre lInjer tfltsler at man tr
Den norske reejerIng meddeler at Nordahl Grieg under banbeagrepetenGa. et dt gargen. Detiran i kke Tyskl and g jgre.

mot Berfin natten mellom den Z. og 3. deseobr vr zed et av bombefly. Idussdiril sa orgalg •h gsten 1938 at de statsmem som begynte kri
ene. Det fly gordar1 tring var med be skitt ned under agrepot, og gor_gmIkke lem til å være ted den dag fredstraktaten ble undertegnet. Og
dr1 tle ercut. I en elnretale over avtIgde uttalte Sigrund Skard bare hers egen skjeterne har vist oss hvor merdulig riktig hen så. Hitler
bl, a, at aordohl grkg visste at  våpen og brutalitet ble tvunget I våret har I menge år vært på det rene med at hva Tyskland for enhver pris rra.,
hender, mon han haddc en ularytelig tra på det gode. Han knyttet del bes- te umgå va- en tofronters kråg og så har han lftevel fgrt en så k1osse-
te i  ykt  folk saren, han ga uttrykk fee selve klemen, selve pclItikk l hal snert id/ oppleve å få tre, for fkke å sI fire fronter.
elsen vårt fel k. Itee haddc 211 tid Ihrge 1 sItt hjerte. Og derfor varestrat71' sVanr earlltiVe ;ySkere, nar de hgver ca retretten på
kaskjc dct mect tringsIgsc vcd hans bartgeng rettcpp d e t • at han tistfronten. ton sely ea det virkelig skullegå 1 oppfyllelse hva Hitler
ikke ckal fi se igjen gorce, dette landet hyds folk har elsket si inder- I sYke sim så fanaftsk kin seg til, ville Tyskl and like tdgjertallell
11c eg verst. i Ltcns og I deders stund var hat i fglec red det rorske ha tapt krigen, forell cht tyske folk forlengst har m1stet den aller sts1
fellesskap, og ; det skal han og leve med i det nee rkeree sorn skal rest av tillit og akte1se som errå var tIlbake hos deres europelske na-
relse sce ovr O'Nenc. boer. For all freatId har det forsplIt sIne sjangser tfl en leirstlllh

1 Europa. De sjengser som 1dag vIlle ligget et gedt stykke lenerfer det
oppråel1ge em tyskeme hadde fortsatt å arbeIde 1 fred på det
grunnla; som var lagt til le august 1914. Koster det virkelig :Då nsgat
å lære at krIgen Ikke er merneskets eneste aktverdige beskjefftgelse7
Cg at det å beherSe andre, som nå dessverte er stomaktenes sål, også
kan gjgres a:d ganske andre eadler og på en hclt annen måte enn gjemer
dot nazIstIske skrekkreglaente. ånerikas forente stater nadde proktisk

talt aldri vært 1 krig ftr 1917, og allIkevel var dets prestisje så be-
hIcoer vire statemenn er stftt- overfor. Den freden valstenden vi ar_ tydel1g at den keiserlige regjerirtcHelf:Iters denne gerg, asrentgte
beider for, kan I;erare 111 bere pg. dets rettferdlge og surne seg til det ytterste for å urned å publikken til fiende.
For hver deg bl!r det stedig rer rfidvendlg å Itise dette probleuet. Tysktrne ha- aldrf forstått hva det virkelig drelet sdo o nårdet

For å være opprikftge vet vl at Russlands holdnIng frolig nek kom-
ner 111 å bll utsle;ogIvendc ved cYgjgrIrgen av do ona grensestatcns
sajobno. VI kan neturligvis Ikko pa-virke don tek1 opprauntre tft mIstro
til Russlend 1 ;;årt land. Det flnrs bare en måL vi kan håpe å vInne ge-
f;dr for yerc ideor 1nrom denrUSSIsko otenri kspolitikkç og det er
ved å betrekte Russland sont cii Jerbyryllg og en v1 Unsker å love sarmen
mcd. Vår holdnIcg everfor 1andet fl være forruftig og 1kke pregas av
terdemer eg fglelscr.

Ved neskya 0.1 Tchritoknferorsen fikk Russland k/art for scg at vi
ernrer et epprikfig lliko cc at landat skal b11 en fortundsfelle 1 dot fått svar. Det er det satne,svarsom llestaropa allt1d har gitt til et-
nyaswifirnef av frk nesjorer. Det ligger I Russlands Inter;se å falge hvert forstik pa å ortplante orlentalske ideer og sanfunksyn til dots ler
de;ec vefen for det å je oppriktig gneke fred for å kenne 1:;ege opp s1t; T11 tross for den aller grusarste fom for antIsemitsme er nazimen
krigMerjett 1.cd. Frec re1zette veI en son inncbacer crobrkg yerdens_i hele sitt vesen en nuget chrlig tIlsIgrot orlentalisme. Ned alle de etaI,

elser, og hele den fartiske intoleranse som er  klassisk vcsteur opelskrevolusjon vIlle jo til slett lede tft kr1g med-hele den fida-kommunkt-
1.ke verden Inklusive crgelsleemene og oss sely. Det ftnns Irgen grerna ånd så freemed, men som allerede var utformet I fult bInnst f Persla

da det sendte sine tallase legIoner not vest for at  den ferstetil å tno Ikke RussIerd skulle ha til hensiktå falge fredcs sik- '
kerhoters vel I verdersforbundet ken for en internasional ongulti1ratjens I Indlyldraltsme. Siden den t1d har kanpen ellt1d vært stående, t11
frengerg er medluestatcnes frdhet og jatyrd1ghet det vIkt1gste av alt sire tIder riktignok så svak at mat nesten Ikke nurIct den, men tll an,

Dette 1rnbarer at vårt frytste mål så blf å evertale Rts1 and til i Igjen så o1dsom at dm synes å skade selve de grunnodllarer nvorre
å ekseptere og g1 grrentier for tryggIrgen av en alm1nnelig orgenisasjon vesicuropelsk kultur eg sIvIlisesjon va- rdst. Scl v em deit ofte
i hy1lken russern og vi sely boggc skulie være medierter, heller em , mörkt ut selret likevel Europa I hvert cneste slyttoppgjgr,sofndet cg !
å suke å teskytte stt  (-„ et  land gjernom politisk og m111tær: kontrell v11 seire over Hitler og hans åndsfrender i dan veldige styrkareve vi
ovcr tftgrensande orråder, har kjarvet med 1 . Sel vsegt er det riktig at madkanpal, både territe•

1.årt folk nærer I sle helhet don varneste b•arndrirg for den mote rIaltog blunordsk er en drivfjer I all politIkk, men den eller de be-
Aend det russIske folk har satt Ler oot Hitler. Vzirt tolk erkjetmr eg- går også en skjebnesvarger fell sOra fror at de er de eneste bosternAle
sa 1 sin helhat hclt instinkt1vt Russlands bet;dnIng for USA's frerat1d1- faktorer. SkunskavIcn på btAgeteppen er de, men nedcnunder arbdider

ge velstmd. ge drtsicr å stA satte fortc•;1 tr;f Rusif aid som Jrc krefter sem hverken kan måles eller bercgrus fordI de 1kM tilharer d
stater. Det er deite fakta vi har å tekke for de franskrItt sean hItt11 denne,:mon anders verem.

er glcrt. Det er felketsSeW

IrtgELL '111,LKIE: StrikSTAbYttillEKETg4 LUSES 1 SARAR8E1D
KED RUSSLAND

Et av de rest brencende spgratål for ce siå stater i turopa er hva
ffersslard akter fcreta scg med hensyn tll de små ndoostatenes Integri.
tet kesten alle, vi mer har tilrådet cii formittIg inistillir dl Russ.
lare 1 stedet fer en fuleleesbetort har hele tiden skjght at desfrå eu-
mpetske stalenes frattdigo status elgjgr et 24 de mest gmtalelbge pro-

• !  .!  !
Etter de forskjellIge opplystInger som i de .iste par råneder er

til fl ytt oss fra en rekke kll der begynner vi nt i dot minste å skimtet
emrIsset av den pollfiske organisasjon som skal stikes gjememfgrt etter

kricen. Enrå er det Imlifierlid " - 11d11å å nå detal 1 ece:åav FIRn nrunn

NR. 15 - 4 MG. ANIDAG 7 FERKI 191.4

gjaldt den store kalp em gkonorrisk og polltIsk mekt i verden. Aldr1 latt
hensyn tft andres ftgolser, aldri kunnet begrtpe at andre sto 1 same
forhold til sItt fedrelend som do til dores, og stst men ikke minst,
det egsi t storpolifikken så herske en vIss kleafttet, selv om den bary
er en tynn ferniss utenpa egolemen, som DIsmarck sa.

Verden fikk aldr1 vl te " hva Preuesen for tidlIg vIlle lære den",
VIsse uttalelser, tade fra tyske universIteter og tyske forfatteres

arbelder, peker I retnIng av nazianan alt så tidlig som I slutten av
ettlarene. Og var det bare dotto, har altsa bk1e Proussen og Tysklad

IfYIETEW FRA LONLION 18,30
Ntfronten. Den russiske anne som på mkttfronten trenger stadlg cly

pere imvi i Polen fortsetter å drive tyskerne tilbak rrot den linje hvorf
de I junl 1941 begynte agrepet rot Russland. Russerne står I dag fkke
fullt om fra denne linje. Tyskorne er på tilbaketog rot vest i retn1n
av knutepunktet Kovel på jernbanelkjen til Arest Lltowsk, og de faller



så tlIttake rt aret, den vIktIge forsynIngsbasis p den jernbane soz ft1r- ledes engrep flendtlfge flypimser, skjlit ned 10 tyske fly ogtepte selv
er forsyninger ttl tyske tropper I Dnjeprbtlyntrgen. Kavatlerf og mobi- 12 masktner. - Et rorsk reasquitolly skjlit 1 dm ned et tysk fly utenfor
le kolemer ftrar at 1 forftlgelsen. Garskalk Stalin leavgjorde 1 går I ol4trkai'sten. - Det brittske getetralltet melder at lette hrttlske flatestyrka
embnIngen av byene Rcam og Luck. Dessuten var en viktig by tfl Idet saof går morges kom I kaap med en tysk destroyer og flere mInefetere ved reve

me avsnitt (9eogi1oign  og ,230 endm tettbebodde steder blitt befridd. Rus. t1Dge utenfer kysten av Nerdvest-Frairtke. De briltske sktp flkk inn flere
sane tok 2000 fanger, hveray etskillige umarer. Gjenrombroddetmsom förta tr:ff pa destroyeren, sem kom seg vekk 1 full fmt 1  lfr  av et rtikteppe. åtn--
til at Rowno og Luek faIt ble foretatt ever en 150 la bred front7benytte letorne trakk seg tilbake til kysien; en av dem Lem 1 brann og n annen va-
med russemesOverpt, orr elve En reldc gcdt forberedte tyske forlskadet. De britIske sktp hadde hverkm tap eller skader.
evarsverker ble nedkisepet. flyen luck ble tatt ved en ategående bevegelse. AmerIkonske berobefly eslertert av merlkanske og errdske j erfly an-

St111fronan for de 10ånringedåtyske tOwfsJorter I anjepretlynirgen blirgree også j deg tyske flyplasser I FrankrIke. Dessuten ble mIlltare mål ted
stadig mere oe mere deeperat. Russerne har straneet rta3en011,de fneet- Desde Calais angrepet.
tede eNvIsjoner ende tettere, og tyskerne har tept stn stste stilllrg ved I natt bonbardorte britiske mosquitofly Berlin og andre I Vest-Tyskland.

breddat av Dmjepr. De fortvflte tyske forstIk I går på å bete ut av den nes-Andre fly la ut mlner I flendifig fervants. Et tysk fly ble siett øSt luf.
siske lertaing slo foll på samme ristte sam de Innbitte anstrergelser for å ten. Briterne hadde IngenteP. Noen få tyske fly flity lnn aver kystan av
knekte rItgen utenfra.Bere unnsetnirgsferstIkene kastet tyskerne 3309 f31- England 1 dag, og kastat reen få bember. Befolknirgon hadde trgen ofre og

ne forutea nesten 100 tanks og 22 transportfly. Md disse fly er tfl S31111(317skaden var ubetydelig.
106 tyslat tranwortmesidner skett ned pa Detfronten slten onsdæ.

Den tyske general Zeitfiltr scm52012191ed den 66 anse ble tatt til Det f;srse Dsten. tkeerikenere her n herrectanet over tre av de
farge ved Staltrgrad sendte I går gjersem den frfe tyske krIngkestIng i Nos-ste Atoll-syne I Irershallgruppen t det aIdtre Stillehav. Dermed dlssonerar
kva et budskag t11 sine oredrgade ladsmenn i Onjeorlanyringen. Han uttalte de en tloåtbesis, to sinflY6Ser eg en fhPlass.
bl. a.: HI tlers skjebnesvangre Innblanding I den odlitære ledelse her fitrt
dentysicehær fra nederlog tfl nederlag. Dere står rå overfor katestrofen,Surfronton. De brIttske tropper t Italla som står nordtest for Anflo er
eg hr Ikke rere rce oa unnsetnIrg. Ranct og1.1/ek er falt, jernbmen Innviklet i ha-de kamer medtyskerne.Rriterre lonsoliderer sine stillliger
fra Domm ttl lbwel er avbrutt pa flere steder, og baten Odessotwom er tru.som forberedelse for de ventede tyske retaterle. Ved Clateme helder tråkep-
et. Ved StalIngrad totnne Hitler raddet en ase på 1/4 efIllon mene, I dag ne eå å grave seg ned I forsvarestillInger. Elyaktlyiteten er relativt ltten
er det dere som enra kat reddes. Adlyd ikke Hitler, men nedlegg såpnene! på r.unnav de slette varforhold. 4 tyske fly ble skttt ned f går. De al1t-
Det er I stste nyeblikk. Generaten lovtedeø til sluttfull stkkerhet hyls erte badde IneentåP, - I dE0 har allierte fly bombet trsasParteM nore for
de overge s€9, matt huslyogklEer. Rowm. Ved den Ste arses hovedfrent fortsetter de fieft., gatektopene 1 Cao.

På nordfrånten foretr russerne opprensknIngsaksjoner på nstbredden stm. bord for byen har tyskerne fått forsterknInger. Notangrep her
elva Narva, steenåsnaft er helt på tussemes hender. Idet russiske trepper hunget de all lerte til å trekke seg tilbeke nst for Terrel. 3 lee vest for
allerede står vad nordenden av Petpus-sjsen. De rykker dessut:n nærmere byen1131aserIkaneme Inntatt det 6C0 m huye AbenIte-fjellet. Tyskerne I Lan-
not byat Igga, som ogeå- er truet yeden oagameh bavegekte seirfra og psjoy, sino-området har forberedtsel) for en lang og hård beletrIng.

Den tyske sivilbefollattng I Estirds hovedstad Tallin holder nå påå Dr1 tiske destroyere her sentat fire ftendtlIge skomerter ved den dal-
forlate byen. Sklp fra Stettin og Kubenhavn er kommet for å fere flyktnin. matiske kyst og tatt fanger. BrItIske fly fra I talla har bombet mal på to
gene ttlbake ttl "das Retch", jugoslayiske nyer I Ach-faterhayet.

Også 1 Ukratna er tyskerne pa flukt vestoyer. Tysk Telegrambyrå raelcker General T1tes noveckvertr aelder at to landsbyerf  BosniKrisjetto eg
at de tyskere som hadde slått seg ned largs Svartehavskysten allerede for folntka er gjenerobret av friskarene. Tyske agrep I Sloventa, Istrfa og
lerge siden her ttltradt velen tilbake. Nage har foretatt det 1030 Ia læ. Kroatla er slått tilbake.
ge veten ttl Tyskland til fots.

Fra lieskva meldes at den fnrste utnevrelse som fdlge av den nyert/S. ' 14-S PAR13ET SKAL OSCLIDERES INK4D.
siske krStItusjonnåhar funset sted. Det gjelder Alexrder Komettsjuk sert kasjonel SemlIngs rIksledelse utylkler for nyoblIkket ster aktIvItet

• er blitt kotedsw for uterrIksanliggender for sovjetreoublIkken Ukraina. for a korselIdere pertlet Innad, samtldig sco det I sanarbetd med de tyske
For nom dager siden tradte kaeitsjuk tilbake fra sin stilling som uterrIkemyndIgheter gjenimmfUrer en PlammessIg desentrallsering av nagInfstra-
tammiser fer Sovjetsanteldet. I denne stilling hadde han vesentlfg fort4n- nen. Dism desentrallserIngsbestrebelser henger uten tyll samen med fryle.

' delse fied Saweldets slaytske nabostater, oghanhadde for eks, mye å gjure ten for eyentuelle kar4nadl irmer 1 Norge. Nasjonal Safings folk skal I en
med de fugowilirgersceffir-te tll den russIsk.tsjekkosloyaldske trektet. sl lk situesjen knyttes til de tyske ortslonorianters staber og bIsta det
lbalbftsjtik zrgIft INd YaSil jerska som er leder for de palske patr1oters tyske militærlåelft1 1 dets vfrksetebet. Cklislinne nye retninnalinfer ved
farbal tbskva. - IhrsOtrontcles keienitenspondent i WInterton te- etstr'ekte fullsrakter fer fylkeslederne og fåsIkeSteennene var et ledd
lege riferer t11 BBC at de foretatta leansthusjonelle endr1n9er 1 Sovjetsaardenne ert nng. En fortsetter nå å styrke propagandal edernes st1111na.

må telkas deMen at de ertkel te republikker ailftært, Incnomisk og Disse er Pretaidadeprtementets representatter Innen de fortlfjell Ige
kulturelt nå får bedm atdler ttl å utfolde aln nasjonalfblelse. Men end1.te.fy1 ker.
gene er Ikkm så vieltrekkende som enkelte utenlandske polItIkere er tilbnye- Eylkesfnrer Abrahmsen Ololmj 1 Oslo hm kraft av clIsse "fulleakters
1Ige tll å mene. Satedes de republIkatske asseer utglure foremjoner alierede fmkalt en relk nordnem tll Inkyisltorlske ferhdr. Abrahaesen går

• av den rtkie arme, og forevarszintstrene yll fa sine viktfgete dtreksjonerPådenee naten statseolltt og "genoral" NartIrsem I nærIngen. De fenkalte
fra sentralregjeringen 1 Neskya. - News ChronIcles tt~ndent i Ankare,bl tr forittrt ay fyl kesfurer kbrahantsen personl fe. Det er de sane spnramål
PhIllp ..brden, telegraferer at man 1 Tyrkla 1kke trekker paralleller mellow som går Igjan fra forfinrene hes 6esta:o og hos statspolitlet, nemlig om ved.
det fcrhold regjeringene I de britIske doztnions står 1 tfl regjarirgen ; kaanendes stIlling ttl Sovjetemoveldet cg om vedkommende anerkjenner ouls-
london. og det fortdd sovjetrepublildwnes regjeringer står 1 til sentral- 'llngsetyret 0.1.
regjerIngen 1 hipskya. —

JUSTISDEPARTGIIITET har ntt fått offisfell beskjed fra ReichskomaIssar
Fly- og  Ilåteantrep. USA's atlItære hovedkvartr aelder at 37 tyeke at fdlgende nårske torgere er skutt:

fly ble Sdelæt på bakkenved de altverf kanake argrePflot tyske Dayld Glllej Lte FeInstlber, Marlus Karlsen, Jem R1Mard Monelek.
flyplasser 1 Frenkrike I går. Dessutat ble 4 tyske fly startt ned ay hombo. :pisse tre skel wære skitt 3. sePtember 1043 kl. 7.26. V1dere ble ArIld
fly eg 6 av de eskorterende jagere. - Svare brIti ike flystyrker som lIke- ; tistby slutt 9, september kl. 5,31,


