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Tre land som er nær knyttet til det bri-
tiske imperium står idag passive til den strid
som de frihetseiskende folk fører mot na-
sismen. Disse tre land er Irland, Egypt og
India. seg selv er deres folk antinasistiske
mennpa den andre sida ligger uvilje og usik-
kerhet overfor imperiet som en hindring for
at de finner sin plass ved fronten.

Av disse tre land er India det viktigste,
og landet star idag midt oppe i en krise så
dyptgående at det også berører vår kamp.

India er et rikt land, men allikevel er det
fattig fordi dets rikdoin ikke er utnyttet. Det
har ikke hatt vestens rivende industtielle ut-
vikling, og er med sine 380 mill, innbyggere
nærmest et bondesamfund med dype sosiale
klasseskiller.

1ndia er en britisk koloni, og rdet hersker
neppe tvil dm at England har gjort mye
godt for india Men det britiske imperium
ee nå engang ikke noen filantropisk institu-
sjon, og det er vel mest riktig å si at Eng,
land har regjert Indiå i sihe interesser og
;kke i det indiske folks. De vansker England
klag har i India er resultatet av denne
tikk, og en rekke engelske politikere forsøker
heller ikke å skjule dette idag:

Fidhetstranga har stadig vekset seg ster-
kere det indiske folk. De har også etter
hvert fatt tilkjempet seg flere og flere rettig-
heter. Da krigen i Østen brøt ut, sendte den
engelske, regjering Cripps ti India for å
komme til en ordning med de indiske po:l-
tikere. England tilbød India å bli en domi-
nion i stedet for en koloni, noe som vill,
bety at India ville få et utstrakt selvstyre
Med sin egen regjering og sitt egne folke-
valte parlament

Men de indiske politikere, med det store
kongresspartiet i ryggen avslo, og forlangte
bare en ting: Engelskmenna skulle trekke
seg tilbake fra landet

Sett på bakgrunn av at de japanske trop-
per da sto ved den indiske grense var kravet
lite realistisk. Den indiske frihetsrørsla er
sterkt demokratisk og klart antinasistisk. En-
kelte unnatak fins, blant andre de to brødre
Bose som fullstendig har gått over til nasis.
men og fra Japan og Tyskland sender «buct.
skaps til det indiske folk om at aksen er
deres eneste sanne venner.

Englenderne har selvsagt ikke kunnet bøye
seg for kongresspartiets krav. De kan ikke
gjøre det hverken av hensyn til det indiske
folk, sitt eget folk eller de andre folk som
idag er i blodig kamp for sin frihet

Kongresspartiet har oppfordret til passiv
motsiand mot de engelske tropper men de
har ikke fått det indiske folk med seg. Kon-
gresspartiet representerer for det første bare
hinduene, de 80 mill. muhamedanere har stilt
seg på engetskmennas side. Videre har en
rekke andre indiske politikere med sterk po,
sisjon blant befolkningeh tatt avstand fra
kongresspartiets beslutning. Arbeiderrørsla,
som først og fremst er representert ved det
kommunistiske parti, har også gått aktivt inn
,rhot kongresspartiet og først og frernst dets
ledere med Gandhi i Spissen. Det Ibetyr at
størsteparten av de indiske industriatbeidere
stiller seg på engelskmerfhas og de alliertes
side. Ikke av kjærlighet til England, men i
bevisstheten om at den :aksjon Gandhi na
forer bare er til fordel for nasismen, og kan
bety japansk besettelse av landet som vil
være mange ganger verre undertrykkelse enn
India noen sinne har opplevd.

INDIA

Vcien til Indias frihet går idag bare gjen-
nom en alliert seir over nasismen. Og det
er i det indiske folks interesse å støtte denne ,
kamp. Den politikk som Gandhi fører idag
kan bare vanskeliggjøre Indias stilling i fram.
tida og svekke og splitte det indiske folk.

Den indiske frjhetsrørsla har før over alt
verden og også i Engliand selv blitt møtt

med stor sympati. Og ikke minsk i vårt eget
land som bestandig selv har stkt så sterkt
på den nasjonale selystendighets grukm. Men
adag har Gandhi bare sympati kos akses
maktene, fordi hans aksjon gagner deres sak.
Og det later heldigvis til at indierne også
etterhvert selv forstår det, iallfall ser det nt
til at Gandhis paroler denne gang ikke har
hatt den gamle virkning. Men avetvaret fot
de ofre som hans kampanje til nå har hatt
kan bare føres tilbake til Gandhi gehe

,Aftenpostent er den 24/8 dypt rystet
over at en tyskfødt amerikaner er dømt til
døden fordi han har skjult en tysk offiser
som var flyktet fra fangeleir i Canada. I
Europa kjenner vi flere dødsdommer over
folk som bare har gitt litt mat tiL russiske
kr~ger som blir utsultet og behandlet
som dryr i de tyske fangeleirene, og vi har
kjennskap til utallige eksempler på at folk
blir satt i konsentrasjonsleir bare for å ha
kastet en sigarett til fangene.

Hvilken himmelvid forskjell er det ikke
på forseelsene, og hvor mye større grunn
hadde ikke Aftenposten, til å bedømme de
tyske barbarene.

bet cr alminnelig kjent at NS for tida
gjør nye anstrengelser for å eealisere sine
forrederske planer om et riksting. For en
tid siden gjorde innenriksråd Dahl nærmere
rede for framgangsmaten ved oppnevnelsen
av representanter til rikstinget i et brev til
ombudsman nen for næringslivet, den beryk-

tete direktør Whist De fagforbund som var
nyordnet eller som ville bli det i løpet av
kort tid, skulle selv la velge sine represen-
tanter. De ovrige skulle bare ha rett til å
innstille. Ja enkelte, som fiskerne, skulle få
sine representanter direkte oppnevnt av «mi-
nisterpresidenten Alt dette skulle ifølge pla-
nene være ferdig i første halvdel av septem-
ber. Whist har sammenkalt sine spesielle
tillitsmenn til møte i Oslo 21 september.
Ordførere o. I. er tilsagt møte 25 september.
bennedag skulle også rikstinget åpnes.

Men NS har nå engang ikke lov å be,
stemine noe pa egen hand. Erkekjeltringene
Quisling og Hagelin har derfor vætt i lysk-
land for a treffe den astore» fører. Hitler
var imidlertid opptatt med viktigere ting enn
NS-rikstinget i Norge, og de to nasister
måtte vende hjem uten å ha fått forelagt
sine planer. Det er derfor tvilsomt om NS
rekker å innhente samtykke før 25 september.
Men de slipper nok ikke tanken om et riks-
ting og fred 1.1ed Tyskland. Vi kan derfor
i det Minste vente nye kraftige framstot mot
næringsgruppene. Blant de Som står for tur
til å bli nyordnet nevnes bankvesenet i
forste rekke. En nyordning på dette ontrade
vil lett kunne bli en betenkelig sak for NS.
lle norske innskytere vil sikkert ikke ha noen
tiilit til et nasistisk bankvesen.

SLAVELENKENE STRAMMES-
/ Tyskland er det 31 august ofteniliggiori

en forordning om utnyttelse av arbekisk;:alta,
i de besatte land. Det heter at forholda skal
,b1passess etter tysk forbilde og anderkasten
en stram ensrettet ledelsea

I forordningens § 3 heter det at all arbeids-
kraft i de besatte områder så langt som
er skal tjene det tyake krigsbehov.

Arbeidet inndeles i fem grupper. Først
fremst skal de tyske militære og sivile orga
nisasjoner ha tilfredsstillet sitt behov. Som
nr. 2 kommer de tyske rustningsarbeider, så
sikring av ernærings- og landbruksarbeideh
som nr. 4 arbeider av handverksmessig og
industriell art i tysk interesse, can tilsidit
beider som utføres i den okktapedes befolk-
nings interesse.

Minimumsarbeidstida settes til 54 timet
om uka, og eventuelt skal det også arbeides
søn- og helligdager. Forordningen gjelder for
Norge, Holland, Belgia, Frankrike og Serbia.

Forordningen gir et grelt bilde av den
utplyndring nasistene foretar overfor de be-
satte land. Maten blir slettere og slettew,
men arbeiderne skal slite som slaver for de
tyske herrer. Men forordningen gir også et
bilde av de vansker nasistene selv er oppe

det stadige skrik etter arbeidskraft for å
motvirke den synkende tendens i deres krigs-
produksjon, og for å erstatte de tusener
arbeidere som sendes til fronten.

I Halden ble det for en tid siden arran-
gert et vervemøte for legionen med tale av
fylkesfører Hoff, som bl. a. gjentok de vanlige
gloser om at Tyskland ikke trengte noen
hjelp fra Norge, men at den norske legion
først og fremst skulle sikre Norges aselysten-
dighet . Hoff var uforsiktig nok til å kon-
kludere med å be alle som var motige nok
til å melde seg til legionen om å reise seg.
Stor forvirring i forsamlingen hvoretter tre
stykker reiste seg nølende. Dette dårlige re-
sultat førte til nye innlegg fla Hoff, som
denne gang sa direkte at Tyskland trengte
soldater. Men det skulle han ikke ha gjort.
Det endelige resultat ble at de som hadde
reist seg, igjen inntok sine plasser. Forsam-
lingen vedtok deretter samstemmig at ingen
var motige nok til å melde seg til legionen.

Det står stadig en del sprøyt i avisene
bm ,dninisterpresidentensstrålende ide oni
den nye by Borg, Norges tredje største med
70 000 innbyggere og et flateinnhold på IOd
km'. NS gjør seg de merkeligste forestillinger
om de uhyre fordeler som vil følge med en
sammenslutting av 9 kommuner til en by.
Denne ,by vil nemlig for det første få et
mer allsidig næringsliv enn de to gamle byer
Fredrikstad og Sarpsborg, med både aker;
fe og andre- gode ting innafor sitt område.
For det annet vil en få mange åpne plasser,
storbyens lunger som det heter. Og for det
tredje, og det er det mest storslagne bevis
for aførerens visdom vil en få mange km
nye strandlinjer langs Glomma og dermed
muligheter for store havneanlegg. Det må
utvilsomt betegneS som en oppsiktsvekkende
oppdagelse at en byutvidelse skaffer tilveie
apne plasser og strandlinjer som før ikke
eksisterte. Hvorfor ikke like godt utvide Oslo
by til å omfatte begge sider av Oslofjorden
helt ned til Færder. Tenk hvor mange kni
strandlinje en da ville få.

Arne Sunde melder at tapet av norsk
tonnasje er gått betraktelig ned siste måned.



si na går inn det fjerde krigsåret
er •det med et sterkt hap om at det også
bfir det siste. Om mindre enn to måneder
begynnei en ny vinter, og med de store
vanSker Nasi-Tyskland hadde for å klare seg
forrige vinter har en grunn til å tro at denne
gang vi: den tyske krigsmaskin og den tyske
krigShushe,Idning få et avgjørende knekk.

Krigen har vart tre år. For det tyske
folk har krigen vart lenger, for lang tid før
de tyske tropper Mniedet krigen ved å gå

Polen, hadde Tyskland levd på krigsfot.
hundretusener hadde vært innkalt til mili.

negynnelsen av det iere krigsår.

tærtjeneste og atter andre tusener levde på merksomhet mot benveien til England, gjorde
militærvis og bygde veier og befestninger. de denne avstikker og tapte i virkeligheten tid.
Hele den tyske økonomi var omdannet til • Like etter kom angrepet mot Holland og
krigsøkonomi med freist og fremst en hen- B•elgia. Disse land Iste faktisk rent overende
synsles utnytting av arbeiderklasssen. Matra- for Englandog Frankrike kunne yte effektiv
sjoneringen var innført afferede 1937. hjelp, og igjen hadde Tyskiand den fordel å

De demokratiske statene i Vest-Europa Lesee den apsolutt sterkeste Det tyske an-
hadde ikke denne fotheredelse. Man ante at kom med en styrke som brot ned alt
ktigen ville komme og Millioner av knarter på dets vei. De belgiske befestninger ble tatt
var agså gjennom åra gått ut til milibere ved sjohksætoder, etter planer like nøyaktig
formål, men alt var preget av tflfeldighæter ditagn...tsorn de  som  lå forut for angrepet
og både på det militære og polifiske omsåde

'--ree No„.manglet ledere mm med- myndighet kumte Aller;de fra første øyeblikk klarte tyskerne
organisere forberedelsene til å ta imot den futlatendig å beherske situasjonen. De, tok
kommende sMrmflod. Weke i bruk noen ehemmeligee våpen, nten

Dette er hemmeligheten ved Nasi-Tysk- til gjengjetd hadde de tyske troppene ved
lands styrke de første krigsåra: den totale &me seire fått en gåpå-bevissthet som opp-
ovedegenhet når det gjaldt forbetedelsene veide mange hemmelige våpen.
til krigen, og at de derved forsto å lede Og her lå også en årsak til nasistenes fram:
krigsutviklinga inn i det spor de ønsket. gang. Defi voldsomme stimulans seirene

Og fordi de hadde situasjonen i si hand skapte, de følte segusklige.Men grunnlaget
klarte de å slå ned på sine motstandere var faktisk ikke den tyske militærmaskins
enkeltvis. Hvis en ved krigsutbruddet 1939 styrke, men motstaudernes svakhet
summerer styrken hos de land som i dag Det franske militærvesen var basert på
er Nasi-Tyskiands motstandere, vil en finne defensive operasjoner. Den franske militer-
at de var overlegne både med tropper, ma- makts faste punkt og ryggstø var Maginot-
teriell og først og fremst fly. linja. Alle beretninger tyder på at denne var

Den ligger hemmeligheten ved Tysklands ypperlig og at troppene og organisasjonen
framgang: de var overlegne i styrke i forhold var førsteklasses. Franskmennas håp var at
til sine motstandere. Og det betød ikke bare tyskerne skulle forsøke å storme denne linje,
hurtige seire, men også relativt små t5 p. og at dette ville tilføye fienden så store tap

Tysklands første motstander var Polen. at den franske arme siden kunne gå til angrep.
De to motstandere sto alene overfor hver. Maginotlinja ble også stormet, men den
andre. England var ikke i den situasjon at ble stormet bakfra. Nasistenes påstand om
det kunne yte noen direkte hjelp, og Frank- at de klarte å Myte den frontalt er ren pro-
rike I neidt på med mobiliseringa og torde paeanda. Feilen ved Maginotlinja var at den
ikke fe sine oppmarsjtinjer bombet ved å gå ikke gikk helt til havet, men stoppet ved den
til offensive operasjoner. Polen ble slått fordi belgiske grense. Og det var her de tyske
det var totalt underlegent militæet overfor tropper strømmet glennom.
Tyskland. Først og fremst ligger årsaka til det franske

Etter operasjonene mot Polen fulgte en ij nederlag i at den franske arme var fullstendig
pause. Arsaka var sannsynligvis på den ene underlegen. Tyskerne angrep med 200, mu-
side at nasistene framleis overvarderte vest- 1.maktenes styrke, delvis et enkelt regnestykke
at Tyskland kunne fortsette sine rustninger hgens hele 240 divisjoner mens franskmennaadde 100. Til dette kom et relativt lite an-

tall engelske divisjoner. Man andre forholdi et tempo som langt overskred de franske
og engelske. Det er et faktum at trass i at var verre. Nasistene hadde over 10000 fly,

franskmenna hadde bare ca. 1000 jagerfly
de to demokratiske stormakter, og først og
fog et forsvinnende lite antal1 bombefly. Nårremst gjelder dette Frankrike, klart burde

 
det gjaldt tanks var forholdet ennå vene,

ha sett Tysklands enorme slagkraft og den den franske arme manglet nesten dette våpe
nye krigsteknikk som de benyttet, så klarte

re

ikke disse å rive seg iøs fra den sene og Heller ikke hadde de not særlig antall av
antitankskanoner. Når dertil kommer en del-

litt selvgode måten deres krigsforberedelser
ble ført på. Feilen lå også for en stor del vis uduelig statsiedelse og et offiserkorps

i de statssjefer disse to land hadde, Daladier som på ingen måte var på høyde med situa-

og Chamberlain. De var Isegge to fargeløse ajonen var katasnofen uunngåelig.
ETser seiren i Frankrike vendte nasistene

eg lite egnet tti å te ka"en onp Inot de seg mot England. Men det var for sentdristige og hensynsiøse nasistiske ledere. Nasistene hadde i virkeligheten lidd et neder-
1 april 1940 kom det neste tyske trekk, lag i krigen i Frankrike, og det var ved

nemiig besettelsen av Norge og Danmark.
 

Dunkerque.De engelske tropper som var
Angrepet ble utført med minutiøs nøyaktig-

 

het rett foran den mektige engelske flåten. E.resset sammen her sto foran sin undergang.

. Meningene er delte am dette angrep. Sann- engelskmenna hadde håpet å redde 0 0005
og reddet 300 004. Troppene korn tilbakesynligvis var det det første feiltrin Tyskland

 
tilgjorde. Istedetfor å konsentrere hele sin opp- tvdehijmemlmen ikke kuet,otandet uten våpen,  

England led ikke tilnærmelsesvis av samme
feil som Frankrike: De var nok sene om å
komme j gang, men de kom i gang. Da de
tyske flyangrep som skulle innledeinvasjonen
ved først å vinne herredømme i  Infta og
terroriseredet engelske folk led de nede~
det forste virkelige nedertag som nasistene
hadde i krigen. Det engelske flyvåpen var
kvantitativt underlegent i forholdet 1 til 4,
men det var kvalitativt bedre og de tilføyde
08hrings flyarmeer så store tap at  de måtte
oppgi angrepa.

Men en skal ikke se bort fra det viktige
fakta at på det tidspunkt torde nasistene
ikke sette ipn hele sin kampkraft De hadde
en trusel ryggen, nemlig Sovjetunionen.
Tyskland måtte holde store reserver klare,
og torde ildce risikere en mislykket invasjon.
Så valte de først å tilintetgjøre denne stat

Sovietunionens rolle i denne krig var inntil
krigens begynnelse i ost forstått av fa. 1
virkeligheten var situasionen klar allerede fra
første øyeblikk: nasistene ville også vende
seg  mot Russland. De tilstrebte fullstendig
hegernoni i Europa, for 1kke å si 1 verden,
Russland ville derfor alltid stå i veien for dem.

Etter de kolossale seire nasistene hadde
oppnådd, trodde-de at de også vff sterke
hok til å renne Sovjetunionen over ende.
Men det regnestykket holdt ikke stikk. Rus-
serne hadde nøye fulgt kampens gang-i Vest-
Europa og trukket til seg alle erfaringet'De
valte å føre en elastisk forsvarstaktik£, idet
de forsto at de ikke var tilstrekkelig stelke
til å møte tyskerne med hele sin styrke ved
grensen.

Arsaka til den tyske framgang mot rus-
serne ligger i den enkle grunn at de også
her var overlegne. De hadde ondag det
samme antall tropper da krigen begynte. Av
tanks var de apsolutt bvertegne .og av ff;i
var de i alle fall sterkest når det gjatt fisste-
linjefly. Dessuten var de tyske
seierssikre, trass i at det sikkert Ilersket en
utpreget uro blant de menige.

Men russerne lot seg ikke renne over ende.
Rødearmistene viste seg som tvas gjennerit
ypperlige soldater og de hadde en kampuresal
som ikke lot seg kue. Deres våpen viste
å- være  førsteklasses, den russiske industn
viste seg å ha nådd tekniske  høyder sent
få hadde ant i Vest-Europa. Deresflyvåpen
viste seg også å  være på  høyden, og det er
neppe tvil om at det kvalitstivt er like godt
som nasistenes.

For første gang led nasistene alvorlige tap
og de møtte sitt andre eg store nederlag
ved Moskva. Den nasistiske angrepsbølge
ble demmet opp og den tyske bære kamp-
moral fikk en alvorlig knekk.

i slutten av 1941 skjedde det en ny av--
gjørende begivenhet USA tråtte inn i krigen.
Riktig nok skjedde det samtidig et tilbake-
slag idet Japan tråtte inn på Tysklands side.
Og her gjentok historien seg. Japan hadde
lært fullt ut av de erfaringer krigen hittil
hadde gitt, mens Amerika ikke greide å starte
med full slagkraft Men allerede nå har for-
holda forandret seg. Japans sty'rke skil man
hverken overvurdere eller undervurdere, men
Amerikas innsats later etter hvert til i
fall produksjonsmessig å nå høyder som en
ikke hadde ventet

Ved inngangen til det fieæle krigsår er
forlfolda totalt forandret fra hva de var den
første tid. Først og fremst ved at Tyskland
ikke er den sterkeste part. På den ene side
bar de hatt enorme tap, og laigsproduksjonen



Russerne har glemt å le, står det i pro-
m.ammet
,Kanskje vi skulle sende utstillingen bort
e i deml›

bare med de største vansker holdes på
nest nivå og er sannsynligvis en del la-

ere enn den var for ett år siden: De alliårte
har nt i sum apsolutt overvekt når

y, også førsielinjesfly, og produk-
. gar raskt oppover. Også når det
iroduksjenen av annet krigsmateriell

underlegen. De har en fordel
Ig ubåtkagen, men allikevel klarer
senke en brøkdel av de transporter
ener alle verdenshav, •En viktig ting

har_mistet er sin selersbevissthet.
for ingenting at Hitler har

a nye justisntinister fra SS og- at
skal sartere direkte under ham. E må

tropper en ineget sterk kamp-
n den kan ikke semmenliknes med

ie hadde da de marsjerte inn i Paris,
elteda de feide Jugoslavia over eraie i ei

 

fordelen har de dog ennå at de fakfisk
frarri.-is fører en enfrontkrig. Tyskland har
:dag nesten hele sin styrke ved Østfronten.
Etter opygsver fordder deres styrke seg
90 in--antzridivisjo*er,20 naskankseere divi-

Sjoner(3'zinh)og 20 motorinerte divksioner
østfroster, iii dette kommer 40 finske, ro-
meneke, :tallenske og ungarskedivisioner.

1 Afr:ka har de 2-3 paneerdivisjaner og
mekanisert. divisjon. 1 Franktike og Belgia

har de 25 infanteridivisjoner og 3 panser.
divisioner eg som reserve hiemme 25 divi.
sjorter. Dessuten fins det endel i andre okku,
perte amråder, blant annet i Norge.

Men det står en sterk arrnd katnpidar
det engelske nyrike og vi vil nok oppleve
at den oss ikke så lenge blir satt inn med
bill kraft Og om ikke det forsøket lykkes
kommer et nyit. Ressursene er umåtelige.

Nwiemen står foran sitt endelige nederlag,
Selv'om de ennå midlerfidig kan ha framgang

nst.

Ola Hoffmo, tidgere jeurnalist i Arbei-
deren og bror av Rolf Hotho sern sitter

konseetrasionsieir i Tyskland, er skutt under
zuest2sjon.

FORSLITT PROPAGANDA
Oslo har fått den tvilsomme ære i en

måned å huse utstillingen ...Sovjetparadisete
som nasistene forøvrig har hatt rundt i en
del andre byer før, uten at den stediige
folkning har galdet gå og se på den.

Utstillingen er et resultat av nasistenes
egne slibrige fantasi, og står på hwyde mori
kannibalhistorien i Nordland.

Det norske folks svar på Goebbels' for-
tvilte løgnpropaganda mot Sovjetunionen er
allerede gitt, og det er den holdning nord-
menna har tatt overfor de russist krigs-
fanger i Norge Over alt hvor det hor vsert
mulig har befoikningen Itjuipet disse f
og trass i faren for mishandlingen
stapo og forsendelse til konsestinsimadeir
har man forrøkt å stikke mat til disse mis-
handiete men ukuelige fonger.

Varm syMpaii for  de tossiske  tanger, he-
undring for den rode armf .og fmmid fee
hemefolket er mora*otans svar quåairinge-
nes og Goebbets' løgner om Sentetuoi .maen.

Forøvrig er det
lateafdig  redød~r
omgitt av en n6er-
lig nusiparadiset Dest er it ystt  kimtede teg
avstører nasisineas sanne vesen, og  Mgsm av
det nasistiske proor~a -
numre kan bortterM
den.

FLVANOREPA tåen' TY3~44D
1 kommunikeet 7 sept. imter det:
Innlandshavna Duisburg ble uMatt for

veldige flyanfall i natt. Det oppsto en rekke
brander. Det var det 55 angrep mot Duis-
burg. Samtidig ble andre militære mål Ruhr-
området bombet. 9 britiske fly saknes.

1 dagslys ble en rekke mål i okkupert
Frankrikt bombet, bI. a. av flygende festnin-
ger. Samtidig rettet 400 allierte jageffly an-
grep på tyske flyplasser, 5 nanfly late skutt
ned, 13 antakelia 2.kntt ned og 25 skadet,
2 flygende frefmnger emP: 3 alilerte jagere

lkk tapt,

Fra• Ankara
angrep på Budareest fork:
stendig ovenefske,e.e,

f!)•

- -
FORAN STALINGRAD — Bv-rou..

Det var billigere i Paris. Fortetter det
slik er jeg ruinert!

FRA REGJERINGA
Statsminister Nygaardsvold seredte

budskap fra London Sepl hvor han
Nasistene foretar stadig nye overgrep

Nerge. Det norske fOlk. har ytt en motetanff
sorn er beundret verden over, og hnr funnet
sram hl kamprnetomr som  gir r-
sultater.

Alt tyder på at det norske
frandid står overfor nye pre,velne.. C2,e,i;ref
vil snart proklarnere sitt rikstings.
vil på denne Måte foesoke å preneos,,re
folkningen. Det fiesaatitieS'
innta semrne faste verdige fee,e: en?
for, Og ikke inniate aeg på ef.
ner .som bare kan feere fal nye ferro.'n%,;:' •
tirtger frs Gestapos

Soøs våre temerelmiske..
Siteerne ved nin faste,årefrdi 2~. ni .
nom .at layndig-MeMese
sen  omtat oppkaarten& kortstagret‘eadte binda

tri å OPptfe

•

2C-.tt
siAr å keratemene ki5C ast eff .,eOpeee

Inddlertid *ke gttåeiseregre og
Mutakerne nefr fra rsdtee, ,

atenn:gety A W;£11is

ammlig hdde bortelea
fenfil myndighetme ef,g-sk fee
rett

WItrailiMme
stand ffola si,arf -,ker dee,
sefge vflya å f;f-fge, var frr .
nå være-klarovef at-,k '
er sfmipet eNer mv,;:ster, egjx=r
landwinnere ved ikke
SOM vi framleis ikke gåt


