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DEN VEST2UROPEISKE FRONT: Om den allierte luftoffensiv på vestfronten
blir det opplyst i kveld at det britiske flyvåpen i natt.sendte jagerfly innover
-det okkuperte Frankrike og rammet tog som var lastet med krigsmateriall. Det eh
lokomotiv etter det andre som trakk godstog ved Faris og industribyen Lille ble
ødelagt. Lange rekker av tog sperret linjene. Ved Nantes ble to tog avsporet.

I dagslys igår rettet bTitiske Wellington bombefly angrep mot mål i Nca,
vest-Tyskland. To britiske fly gikk tapt. Angrepet ble gjennomført mens Hamburg
fremdeles sto i lys lue ettet angrepet søndag natt, Fra offentlig hold blir an-
grepet mot Hamburg betegnet som ett av de mest vellykte siden krigan begynte.
175,000 brannbomber ble kastet ned i løpet av 35 minutter. Etter braanbombene
regnet det masser av sprengbamber på Hamburg, noen av dem på 2 tonh. Målene sto
klart fram i månelyset. Store strøk av den gamle bydelen sto i brann. - Derlinaa
nå innrømmet at det var mange døde og sårete etter angrepene og at ødeleggelsehe
var meget omfattende. RomakrinEkasteren betegner angrepet som det vmrste hittil.

8 tyske fly ble ødelagt over Storbritannia i natt da fienden sendte over
en større flystyrke enn han har gjort på mange måneder. De tyske flyene spredte
seg ut i den grad at angrepet later til å ha vært et propaganda-angTep til beste
for den tyske befolkning, - mer en slags repressalie for Hamburgangrepet enn et
overveiet forsøk på å svekke Storbritannias slagkraft.

RUSSLAND- I slaget om Don-bøyningen Møter tyskerne øket russisk motstana
Russernes baktropper har evakuert Rostov etter å ha dekket de russiske hovedstyr-
kers retrett over Don. Russernes press ved øvre Dona ved Voronesj, øker.

Miljanskaja, 200 km. nordøst for Rostov, er fremdeles slagats midtpunkt.
Angrep og motangrep fortsetter natt og dag, både nord og syd fer Don. Russiske
bombefly angriper tyske pontonger hele dagen, mens jagerfly kjemper on herredmr* .
i luften over elven. I norøst, lenger inn i bøyningen av Don, møter russerne de
tyske forsøk på å bryte gjennom med økende og hårdnakket motstand. Det er voldsoe-
me kamper ved Karåk vestenfor Don, og i dagens russikke kommunike hater det at
mange tyske tanka og motoriserte infanteri-angrep er blitt slått tilbake her. -
I syd, i retning av Dons munning, har russiske tropper rømmet Rostov og Novo Ts:J,

kask etter meget bitre kamper. Begge disse byer ble forevart av russikke baktroea-
avdelinger fra hus til hus under blodige gatekamper. Tyskernes tap har vært uall-
mindelig store.

Langs øvre Don, ved Voronesj, øker det rusaiske press stadig, og slaget;
hovedscene er nå flyttet tilbake til vestsiden av elven. Tyskerne ble påført stc—
re tap og stillingen er ytterligere forbedret for ruseerne.

Aucninlee,
MIDTOSTEN: I Midtøsten har generaliutvinet det området hvor det

ke angrepet begynte i grålysningen igår morges. Fiendens motstand har vært vold-
som, 'og kampene i løpet av gårsdagen ble kraftigere.

I dagens Kairo-kommunike heter det; Voldsomme kamper utviklet seg igår
på det nerdlige avsnitt av fronten etter britiske angrep mot fiendtlige stilling-
er søddag kveld, Voldsom artilleriduell fant sted. - Lette britiske bombefly og
jagerbombefly angrep fienden i det.nordlige avsnitt, til støtte for de britiske
landstriciskrefter. En avdeling tyske stupbombefly eskortert av jagerfly ble an-
grepet av britiske jagermaskiner med godt resultat. - Tobruk og El Daba blebombet,
og 12 fiendtlige fly ødelagt, heter det til slutt i kommunikeet.

atora forsyninger av materiell fra Amerika er nådd til agypt.

NORGE: Kulturdepartementet i Oslo har måttet blåse til retrett i strid-
en med forlagene Motstanden mot nyordningdn har vært så sterk at departementet
ble nødt til å trekke tilbake bestemmelsen om lisens for alle bøker som gis ut,
Likeså måtte departementet oppheve bestemmelsen om at såkalte opposisjonelle bok
handlere kunne nektes å utgi bøker. Ensrettings-forsøkene fortsetter imidlertid
på annen måte, bl.a. ved oppsetting av svartelister for norsk og utenlandsk lit-
teratur.
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Norges historie kjenner ingen eksempler på at noen har-reiret en 55-års
fødselsdag under nogensonhelst anstalter dessangående. Vidkun Qu,LslLng grap ah-
lednineen til å være den første. Han hadde en desto større grunn til å gjøre
let. Han vet at han aldri kommer til å feire sin 60-års dag. Ean hadde on ernm.
til. Han hadde trang til å løfte minnet um slaget i Hafrsfjord opp pfj- et,høyer_
plan. Derfor besluttet ban i kraft av sin ubegrensede nyndighet på a~aer
at det heretter skal gjelde som en historisk sannket at Harald Hårfagre vant
seiren i kampen om åisamle Norge til et rike og Vidkun Quisling støttet hamk Når
man husker at han stUtet Nasjonal Samling den 17de mai, må man si at ideen om
Norges eamling til et rike og et folk er vakkert illustrert i førerens liv. Aldet
har en enkelt pamlet så meget og så mange - imot segi

I den praktutgave han fikk av Snorre som gavet Vil han sikkert ved fernyet
studium kunne finne mange ting som han kan knytte nærmere til sin egon gjerning.
"Vik vei for kongens banemann," sa Gunhilas skosvein Kitling, da han så sitt snitt
til å otikke seg fram og ramme kongen. Det var noe 1iknende, han sa den mann som
hadda sin mottagelseskomite iorden den 9.april  1940.

Idag får han lov til å sitte på det kongeliga alott, når han ikke oppholder
see i salveste Gimle omgitt av manndrapere oE treller, og her lar han seg hylde
av Norgee fiendor fordi han fremdeles forunnes å fylle år. Det fantastisk narr-
aktige skuespill sOM ble'Oppført omkring ham på fødselsdagen har gjort sin nytte.
Man fristes ofte til å tro at hans prouagandister ikke tenker på annet enn å ut-
levere ham til hån fra hele den civilisorte verden, Jeg har hatt anledning til
sd hvad den amerikaneke presse, og særlig hvad,franstående norek-amerikanere
ved dette høve. Det har lykkes han og hans-hjelpezmenn k grunnfeete hans ry 90K

den usleste forreder com noe land har fostret. Hans navn kommer til å gå inn
al1e sprog som et begrep som det vil bli vanskelig å fimne sterke ord nok til
definere. I Anerika har alle av norsk ætt reagert med s"tadie sterkere voldsomb.A
mot bovisstheten om at det er en no dmann som i våre dager cr blitt innbegrapet
av all svik mot fedrelandet.- Vi vil gjøre alt vi kan'for å vaske skampletten beet.
Måtte Vidkun Quisling motta det som n personlig gave fra det utflyttede Norge
den første fremmed1egion som ble dann t i Amerika er en norsk legion. Han har
vart med på å samle ikke bare nordmenn. Mot alt det com Qaisling representerer
reiser den frie verden seg med den samMc avsky som kommer til uttrykk også
Norges fiender når de tør si sin mening. Blandt de herrer som ejorde ham nin  crt)p--
varting på slottet i Oslo, er det folk nom forakter ham så dypt som noen, og 20L-

nå vet at ingen har evne til å gjøre fiendens sak så storc bjørnetjenester som
Vi vot nå at det er gannke umulig for noon å. bryte ned samholdet. Vi har feut

en inare styrke som bare herdes ved påkjenning. De som har falt fra har stilt su .
utenfor folket og des blir de stående til de engang får  sin  rettferdige dom. Dot
kan ikke lenger skje noe som kan friste flere til å følge med. Det er mange gorl

gjerne ville vende tilbake til samfundet. Hvis man likeså fritt kunne melde seg
ut av som inn i N.S., er dat ingen tvil om at det vi1le bli et sterkt fall i med-
lemstallet. De 30M sitter på toppen vet at de ikke vinner noen framgang i'folket,
men at de tvert imot for hver dag som går taper terreng. De har bare et middel -
tvang, og de har bare en makt å støtte seg til - det tyske våpen. Nei, aldri har
on mann samlet så meget og så mange - imot seg. Aldri har en offentlig mann mot-
tatt en mer falsk hyldest fra sine arbeidegivere og medarbeidcre enn den som ble
ham tildel sist.søndag.

I Norge råder en apatisk 1ikegyldighot omkring de festforestillinger som
forrederne stiver seg opp mea. Det er i disse dager maget større interesse for de
velsignede potetene som nu holder sitt inntog i hjemmene. - Livet går sin gan.
Folket vot hvad det vil. Det har funnet sin føxer - KONGEN. Aldri gir det vei for
koneens banemann.
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VIR KONGS fyller  5, august 70 år. La oss alle på denne dag hedre ham vea  e
b2ro  en frisk blomst på oss, La denne oppfordilng gå videre til
alle De kjenner, så denne 11113 hedersbevisning kan vinno tilsi
ning overalt.
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