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tr,C, M n,T7,  „ Fra Thuldon blir dat ouulyst at det var 4 b r ifiske boubefly
som vok y;- -2 t't ?5,  tO vel-
berget tilbake,

Noen få tyske fly kastet natt til lørdng bomber på Gnglonds sydkyst. Et
tysk boubefly ble skrtt ace.

Det blir meldt f2s, Tinusn at intot Log  ha  anlerpu Gller forlate Budapest
etter k1.20 på grunn av  fo.211  vod ludet:uvrep.

Dot bli r  nu opplyst at den. britiske holvoUen som kjempet seg fram til nord
rrssiske havner i den forlene aUo, vur dmn stcrote aom noen gang har satt av-
sted til Rusoland. Den hadde ued smg: etatyn for ikke mindre enn 9 divisjoner.
Den russieLo mreeup hylur de kolddloljge kratiske marinGfolk og det gode sjo-
mannskan sue datetlefåto,Jm tudo ker V'ed j fore konvoien vmilberget fram.
Den Rocb dtjmrno eUnivek; "flt tystm aUste2 eh kby bar ingen bedrdfbef å opvise,
og hvor vor de tyske i:W5.(:)2,2 I tils:ss or Storbritania sterkere enn
noon sindo. Den tyshe oderkeakuudu Udos celv sd::t et det var dan, største
konvoien som noon sinde CY1' dandt og AC''h.t0 aunace de beklnselise tap som tys-,
kerne lea under sine ferso ld  ph htilindatujmlo den, Admiral LUtsow's akentli-
ge kroniksai tysk radio dene tkelta eges nan hadde gitt den tittelen
"konvoislag".

RUSSkikaFb mosjenko's stfumo en kodteet Stmlinkrnd tal unnsetning og har
vunnetTerreng nordvest fer byon. I dea boleirede by har russerne gjort ster-
motangrep 1, do nordvestlige forsteder. fyskorne gjør framdsles forsek  pa  å
rykke fram gjenn'oM  byens bovodsato, men deren  å'igrup  har ekko hatt deen frum-
gang. Stalingrad er Idag kraftisorm fetuvar enn for en •be siden, erkltertJr

Times's korressonaunt I  'fi.e.av,
forlirk"dio innrømmet ldrdag at flmisjenke foretar kraftige angrap nord-

vest for byen. For å mot@ denne trussel mot sin venstrå flanke har tyskerne
fort fram store forstorkninper, moli dC323s motansrep er blitb slått tilbake med
storo tan. Dagens andsalske kommnnike velaer at i et avsnitt hnr russerne inn-
tatt bedro stillinger etter å ha tilintetsjort en tysk styrke og ødelagt endel
tanks og kossonen. Ifelge en snnen aeleIng er 17 tyske tanks blitt sdelagt un-

der en kahp Offl on hoyde soa nu er i russol'fles hmader og behersker et betydelig
orsirde, I et onenet avsnitt neadde russishu troaper lørdag frautil den andre
tyske foravarslinje etter at do mod bajonett ok handgranat hadde drevet de
tyske forsver.ero ut av denos stillinger. I en senere melaing heter det at
Timosjenko's arme har avskaret tyskernes sambanaslinjer som  går  fra nord til
syd.

Fra naukaaus mellus det at tyskerne har kastet nye trenber dnn i kampene
i .koodok ourådet i sitt fromutøt mot G2osnyj oljefeltene, men alle angrep er
bldtt stnnset av rusderne. De tyske tropner har, ifolge den siste Moskva nel-
ding, mattet trekke seg tilbake til sine utgangstillinger.

På den andre kanten av den russisku front øker kampene i området sør for
Leningnad. Opperasjonene her i dagehs koumuike, omtalt som megot viktige.

Midtøsten:
Det britiske komuunike fra Kairo uelder hovedsakeligoom øket

alfiert luftvirksomhet. Fientlige flyplasser og transportkollonner er blitt
adgrepet. Over Malta 19.2 2 fientligo jagerfly blitt skutt ned. Siden begyn-
neabon av juni måned ha2 alliorte fly i Midlelhavet senket fientlig tonnasje
på ialt 60 tasen tonn. Det aeldes videle at britiske ubåter hur senket 5 fient-
lige forsyningsFip og skadet  3  aadre i ;aiddelhavet.i de siste dager.

Fierne .0stene: Allierte twooper på  ky  Guinea som for første gang var under-
støttet av lett artilleri, kor lvnnoot jspanerne til å trekke seg tilbake fra
noen av utuostene i Owen Stanley fjellene. Allierte fly har bombet japanske
flybaser fonsyningslinjer, likosoo do hur angrepet og bombet japanske stil-
linger på. Salomon øyene, hvo2  3  jabanske transportskip ble truffet.
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Det er 2 år siden • on OS med tysk hjelp overtok styret i Norge.

landsforrederne sitter fremdeles ved menten, mon d deg vet. ve  at de har sett
sin lengste tid. Hver dag bringer den nærmere oppgjørst og dommen for de for-
brytelser de har begått og fremdeles begår.. Det hjelper ikke om forrederne
strever alåxi så meset for å ekaffe seg et  Slags  rettsgrunnlag å stå på. På-
standen om at Joa sakalto nasjonale regje2ing stetsrettelig er dagnet  na  et
norsk rettegrunnlag er det ingen soa loggon noon vekt på.. "Statsakten"  pa
Akershus og "riketinget" som wed  ea  megen pomp  ou  prakt var planlagt til den
25.  september har ingen rottslig eller statsrettslig betydningå Etter alt de .
som er hennt, ler vi  OSS iake langur nsrre. Allikevel kan det nå, otter de
lepne 2 år, være rå sin plees  a  nenme sm en åel kjensgjorningerz

rar:mege ble overfalt sto allo eode nordsualn  esemen  om å. resprettholde ro c>
orden og dan offentligs alministratjon. beal lo. enril 194C orpnevnte Hoyeste-
rett administrasjonerådet, som  rå  loduns eg forfatningens urunn i samsvar med
folkoretten overtok landets styre. AderUnistrasjonsrådet ble imidlertid tvunfr.:
vekk. Tyekerne nadad aldre teg at  at sktlee administrerse ester folkore,
tens reglor for malitmr otkaprojon. berrs glan var å “ange 1T0rge, soM sn an-
nen vasallstat, OVer på tysk side i. nrigem og med albe midler hensynekeet ut-
nytte landeto blolpemidlur eaohomisk og mdlitmrt. Det var på dette grunnlag
Terboven den 25. Irept. 15HOD slapu  eLuisling-styret til.

Everledeo har så Oette sgyrot vart? - ar kaog.i  trygt si at quisling-styret i
de ferlønne d_ ar, betoøner e onoote kammt-  her ående rekke av fonbrytelser mot
det norske folk, landet ete Ylenstaud for L :11 systematik utslyharing: -Okkupa-
sjonsmaktens konto i iTorees bank or nt overateeet 5 millierder kroner. - Rorsk.s
borgere blir tvaInget tll å deboido fo2 den tyske mdlitærmakt. Worsk ungdom set-
doc til øsfronten for k Mjmn.3)e',3a=" -tre ist-'dts  fiender. Samtbdig oves dea
verste te-ro- m e t befslkniagern. Pottssad.aerhot og personii: sikkerhet og fri-
het eksisterer ikke lenger Crunelov eg lov er krenket på frea groveste. Fler:
tusen av våre boste menn sitter  a  dag i fongsel eller konsentrasjonsleir uten
lov eller dom, dteatt fore vilkånlighet og mishandling. Det er i mistenkeliL

mange tilf e;:e r hondt at ungG,  snune og  storke steau plutseliø er avgått ved
døden i fengslet. Tot sr arge's tel å r‘o et ds er nint ihjel.

Det må vmre klort et et styre og ot enesti som er ansvarlig eller medansvarg
lig for slike tdlotander, intot annet er can forbrytere. Det gjer ingen for-
skjell at quisling nå kaller seg 'ministerawesidentil og hans hjelpere  nministm:'
holler ikke st aen sakalte e nadjounle rogjdming eitter å Dele Slott  oL: kalls
sine beslutainger for lover. Het 02 hstegmsnde  sd  de flesto av hans lover
sbal gjeldu nten hensyn til grearlovons ocstemmelsex om at de kan prøves av
domstolene. an må derfom ei at dea er den rene rettloshet og vilkårlighet ser.

rår. Ingen lar seg leasfer emgonero ov euislengs lover.
.'Statsaktudg. ga ekte suisling-stymot ree rettslig grunnleg. Derfor ver

så meget oa å r,i0To å få avholdi det plentagto  r makmatinge.  ndn det sier see-
selv ort et -rikstiuL H  saheenkalt av onisling under den tvang og lovIøshet sm=
i dag herskdr i Norge unamr en hver omatendighet ville  nre  uten noen som
rettslig butydning. "Fidetiumetcr nå utsett inntil videra. Men det er 1iku-

vel betognende for seallineo AL  2  L-1"3 styre har så liten tilskat-
hink innen Set  norske  fclk at de  iters  ban  eå. eastsenkalt en forsamling, som om
ean bare formolt, kunne gjore tjenestu 30:11 trlkstin&2".  Han mangler ful/etendie
det norske folks tillit, og kan vil haller eldri få den. Mostanden mot ham
hans styre us urokkolig og vokser 22a dag til dag. Dette viser høyestoretts-
donnerres vedl:ggelse av eine ekbsbom, a'rkons oes lmrernes hultemodige kamn
cg rra siet arbeidernes, findegjonarenes og alle andre yrkers
motstand mot samband som skulle annne ewunnlaget for hans uriketingi%

Det noreke folk har hittil måttet fiane seg i alle quislings overgrep,
svindel og komrussjon, mus hals folket stdr samlot mot hem. Det er vilje som
ligger bsk folkets motsterd og detto lelder mot=t oppe hos do av varemenn soe
i dag sitter i fengse: og krksentrasjoasleir. Vi skal husku dozi. De skftl iT»
ha lidt forgjetoe. Det norske folks metetandsvilje er en sterk linje og den
vil holde. quasling og hans Sjelpere vib oldri bli annet  enn  forredere. Dut
hjelper ikke hvor mange . fantestisks krumst2ing og påfurne med nstateakt" og
Hrikstang', han flnaea'nå.
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