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DE FORSVUNNE RASJONERINGSKORT er det ståerre
samtaleemne landet over. Det er imidlertid opplagt at selve tYveriet  I
re var en kjærkommen anledning for de tyske myndigheter til å iverksele
en nedsettelse av rasjonene som lenge har været planlage, og som vi i
merens løp har fått flere antydninger  om i  pressen. Tyskland har i
tant enorme landområder og taper daglig flere. Derfor skal de okkupe
land settes  1)å.  knappere rasjoner, for at tyskerne skal . kunne få sine r
sjoner ubeskaret. Blir den bebudede nedsettelse virkelig iverksatt vl
det komme til å bety en kelossal påkjenning for oss, særlig da for bare
og ungdom. Allerede nu får Vi bare 2/3 av de kalorler som vi trenger.
Med ennu mindre næring vil situasjonen bli uholdbar, og vil vil råde m:
dighetene til å betenke sig både en og to ganger før de går til et
dristig skritt.

DEN TYSKE TERROR. Aftontidningen i Stock-
holm offentliggjør en statistikk over det tyske terrorregime i Norge og
Danmark, og av denne framgår det at 272 nordmenn og 39 dansker er blitt
henrettet. Til dette antall kommer det imidlertid et ukjent, men betyee-
lig antall nordmenn som er blitt skutt "under fluktforsøk, som er dgS;rt
til døden uten at domuene er blitt offentliggjort, som har beeått selv-
mord og er blitt torturert til døde i fengsler og koncentrasjonslairer."
I tilslutning til dette skriver avisen i en lederartikkel at den blodejel
som tyskerne har skaffet sig i våre broderland kanner til å bli
en dag, den saken kan man føle sig forvisset om. Man skal huske på at
disse henrettelser har funnet sted i et land, hvor dødestraffen har være•
avskaflet og hvor en humanitær vesterlandsk rettsorden har beskyttat
landets borgere. Nu-er rettløsheten satt i system overalt hvor nazistene
har slått sine klør i folkene. Regnskapets dag ser ut til snart.å skulic
komme. Fra de henrettedes graver løfter det sig anklager mot gjernines-
mennene og deres medhjelpere. Et hat uten grenser vanter eå å få sin ut-
løsning.

FLERE TYSHE OFFICERER i Norge er blitt ar-
restert fordi de ikke vilde bruke nazihilsnen som nu er blite innført
Wehrmacht. Det forlyder også at generaloberst von Falkenhorst skal he
stått i forbindelse med de hengte tyske officerer, og at det er grunnee
til at han nu er så ivrig etter å bekjenne sig til der Flihrer.

EN BERYKTET ANGIVER, Rørvik Nilsen, er ny-
lig blitt innhentet av skjebnen. Ran fikk forleden en postpakke, og dfl
han skulde pakke den opp, eksploderte den og drepte ham selv og såret
hans familie. Rørvik Nilsen er kjent fra de tyske Trøndelags-myrderier,
da han angav sine landsmenn og sambygdinger ved Majavatn. Slik kommer
det til å gå med stadig elere av den sorten.

JØDENES SKJEDNE. New York Times har en r:31
ding fra Genf om at 1.715.000 jøder er blitt myrdet i leirene Auschwit
og Birkenau i Ober Sshlesien. Av ofrene kom 900.000 fra Polen, 10.000
fra Rellas, 50.000 fra Belgia, 150.000 fra Feankrike, 60.000 var tyske
jøder, 50.000 fra Jugoslavia, Italia og Norge, 30.000 fra østerrike,
50.000 fra Tsjekko-Slovakia, 120.000 fra Ungarn. Eksekusjonshallene I  r.
to leirer klarte mellom 2000 og 3000 pr. dag. Fangene blir ført inn
cellene og få2 ordre til å klæ av sig, så blir rommet fylt med cyanid
gass og ofrene er døde i løpet av 5 minutter, hvorPe likene brennes.



-NY=EXF,  FRA  LONDON.

Stor, ny invasjon fant sted i Syd- Frankrike ved der,
gry den 15. august. Før dagen brøt fram stevnet svnte konvoier fram
mot den franske Middelhavskyat fra sine baser i Italia,- Nerd-Afrika og
øyene i Middelhavet, smrlig Gorsica. Landgangen fant sted på Rivierme .
mellom Nizza og Marseille, oe de hardeste kamper skal ha funnet sted m,
lom St. Tropez og Toulon. Hele den 160 km: lange kystlinje mellom Mar,
seille og den italienske grense ligger under uavlatelig ild fra de all
erte flåtestyrker r  som beetår av britiske, kanadiske, amerikanske,- gre
belziske og franske krigaskip. Ca. 1A.000 mann luftbårne troppor er-b:
landsatt et stykke inne i landet. Kampen gjelder nu i første rekke å
ene da tropper som er landsatt på kysten ned dem som er landet lenger
I  landet. Ifølge de siste.meldinzer er fem byer blitt orobret, en crv  r
ligzer 8 km. inne j landet. Allerede.nu er det tatt over 2000 tyake
gur, som glade vandrer inn i fangeleirorna. Motstanden var helt fra
te stund forbausende liten.De allierte tropper som foruten britere oc
ametikanere, også består av en sterk fransk arme, har fått fast fotfeste
på kysten. Luftwaffo har rkkc vist sig. I et opprop til det frnnske
felk kunnglør øverstbefalende i Middelhavsområdet, general Maitland
.at det nu atter står en sterk fransk arme i Frank•irce, og at hensikten
er å forene sig med de tropper som nu rykker fram fra Normandie. I andre
appeller fra alliert side til den franske cieilbefolkning blir det undmr
strekat at folk må holde siz borte fra voiGne oz ikke sørko ovor til de
allierte linjer. Do må nøie følzu de instruksjoner som de-får zjennom
alldert kringkasting.

Det store innrigningsslaget i Normandie fortsutter
med usvekket kraft. De to tenger i knipetangen ngermar sig stadig hver-
andre os efter de siste meldinger å dømme skal don- åpning som er
vmere av-liten verdi for tyskerne, da den kun.er 1 1/2 km. bred. Kana-
diske tropper-er nu 1 kamp med tyskerne I byen Falaiso. En del av den 7.
tyske arme er komnat sig ut gjennom åpningen mån den største delen av
troppene er tilbake og en ny Stalingrad-affmre er uundgåelig. Dot meli •
at i løpet av de siste 30 timer har ikke mindre•enn 400.0 tyskere overgY:
sig. Over denne sekken befinner det sig natt aom dag storeflystyrkur,
scm uepphørlig slipper sdne store bombelastor over de tyske stillimger.
I følge tyske meldinger skal det foregå kampar mellom amerikanske og
tyske styrker i traktane omkring Chartres og Droux. På Bretagne-halvøyc,
er all notstand opphørt i Dinard, men i St.  Malo  kjempes det fremdeles.
Stillingen ved Brest og Lorient er den samme, - General de Gaulle har
nylig oppfordret Qetfranske folk til alminnelig roisning og bedt arbei-
derne am å nedlegge arbeidet. Maki-styrkene Øker stadig sin innsats or
bidrar på'avejørende måte til å lamme de tysku militnre beveselser.

Igår foretok 4000 britiske fly krigens største ang: •
met Luftwaffe, idet det kastet Y000 tonn bomber over flyplasser i Holl,
og Tyskland. Idag angrep store amerikanske flystyrker flyfabrikker,
raffinerier og flyplasser i Magdeburg og Leipzig-områdene.

På østfronten foretar tyskerne fortyilte notangran
langs hele frontlinjen fra Riga til Karpatene, Kampens brennpunkter c.
for øieblikket vest for Pskev i Eatland, øst og syd for øst-Preussen,
ved Varsjava•og vest for Weichsel. Syd for Øst-Proussen har russerne -
byen OssoVets og gått over elven Bobr. Tyske meldinger forteller at rr
serne skal ha oppretPet et bruhode på vestsiden av Weichsel nord[for dr
polske hovedstad. Russerne forbereder.nu den siste eg avejØrende stod.
offensiv mot,Tyskland, en offensiv som vil bringe dem inn på tysk jord
fram til hjertet av Tyskland, Berlin.

Foruten generalfeldmarschall Paulus, har nu også
-tyske generaler Muller eg Franek gjennom kringkastingen i Moskva oppfc:''
ret den tyske hmr og det tyske folk til å kaste Hitler og slutte krit


