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lS.~~1 e n't a r e r~
Under fra.rnrykldngenmot Moskvå i lq41 avløste den ene tys.keseiersbuJ.letinnen den and

re. Den Røde Hær ble uopphørlig knust i "tilintetgjørelsesslag" - på papiret. De tyske trop

per nådde aldri fram til Moskva:.Den "tilintetgjorte Røde Hær tvang den tyske krigsmaskine
til tilbaketog. Høsten 1942 r.Y~Jcetde tyske hærer fram mot Stal~ad ved Volga, og påny dpp
lever vi som ifjor tyske seiersbulletiner om "tilintetgjorte" russilske anneer med fantastiske
tall om fanger og krigsbytte. Men de tyske tropper befinner seg framleis 80 ~ 120 km. fra

.Stalingrad , og Timosjenkos "tilintetgjorte" arme,erfortsetter å kjempe hårdnakket og tiløyer
tyskerne så harde tap at den tyske overko~ando fi~~er det mest formålstjenlig å fortie dem.

Skulle de Bgne tapene oppgis, ville seiersbulletin~ne ne,rnligikke tjene sin hensikt som bøl
gedempere mot den stadig voksende uro og harme på den tyske heimefronten.

I et opprop til det tyske folk utsendt av Den tyske folkesenderen og undertegnet av 60
tyskere, bl. a. Erich '.'Veinert,Plivier, Johs. R. Becher og Friedrich .Dlf heter det bl. 8.:
HitIer fører vårt land til et værre sammenbrudd enn Vilhelm Il. Tyske kvinner og menn, dere

har sjøl muligheten å gjøre slutt på denne marderiske krigen. Hitlerstyre betyr en ·krig uten

slutt. Ennå er det ikke for seint. Ennå kan Tyskland reddes. Gjør slutt på krigen, gå o··fra

fronten, la dere ta tilfange eller slå dere gjennom til Tyskland. Soldater, dann soldater 

komiteer, arbeid8re, slutt ~ arbeide for krigen, skap kamporganisasjoner, oppnevn egne til
litsmenn, dann arbeiderkomiteer, gå til streik, dann fagforeningsgrupper. Tyske bønner, W'yt
dyrknings- og avleveringstvangen. Slå dere sammen, dann bydgekomi tee]'.Kall mennene og søn
nene tilbake fra fronten, tenk på der~s koner og barn. Tyskere, idag kan dere ennå redde mye.
De:z.-e K"dn r8Cla", mange S0IUlers liV; i;m;k:" -på d~~ ~e=- --og obarn. Tål ik.keat Hitler forvandler

Tyskland til en ruinhaug og en kirkegård. Det gjeller n:'yskland! .
Også i Italia er stemningen mot krigen dtadig i vekst. Hvor sterke disse. strømninger er

framgår aven melding om at det italienske f~sciatpartis Tåd under forsete av Mussolin~ har

utelukket 60.000 medlemmer, og rensningaksjonen fortsetter. Den rettes mot.medlelT.mersom stem
·ples som vqklende og upålitelige og fascistiske blad øver skarp kritikk mot f1forrederiskeele

J7lentersom kritiserer krige uten sjøl å bære uniform". De italienske bønner viser stigende u

vilje mot å oppfylle kravene om avlevering av-hvetehøsten og andre landmannsprodokj;er. -
I samband med ettårsdagen for utsendelsen av Atlanterhavserk+æringen den 14. august

rettet president Roosevelt et budSkap til Churchill der han bl. a. sier.: li For ett år siden

kjempet nasjoner;e hver for seg. Nå er de alle samlet tU €:itstort forbund, de forenete nas

joner. Disse nasjoner vil virkeliggjøre det som vi sa i erklæringen. Når seieren er vunnet,
skal vi stå sai,menom våre ideer. Ut fra våre prinsipper vil vi skape en be<tteverden. fl-

o s t f r o n t e n.

Kampefie om tilfør$elsveiene til Stali~1grad og til oljefelt~ne i Nord-Kaukas har de siste
dager fortsatt med uforminsket heftighet. ~"fe1dingeneden 13. august opplyser at det tyske fram
støt mot Stalingrad ikze ha~ hatt noen framgang. I Don-buen i Kletskajaområdet satte tyskerne
inn nye reserver, men russerne holdt stillingene. I området norøst for Kotelnikovo har russer-

. n-e forbedret sine stillinger etter harde kamper. Tirsdag angrep tyskerne med en styrke på 300

tanks, lrlende kom bort i noen minefelter og samtidig gikk russ1sk artilleri og stupbombefly
til angrep, så tyskerne måtte trekke seg tilbake In ed stort tap av stridvngner. Like etter an
grep en tysk og en ~~~nsk divisjon og tok to små høydedrag, men ved et russisk mot;.ngrep ble

dB slått tilbake. Slaget betegnes som et fullstendig nederlag'for tyskerne. Den 14. august
opplyses at ~ysk~rne har fått forsterkninge~:ved Kletskaja og at de der er tallmessig over
legne, men a~le deres angrepsforsøk avvises. Tyske styr~er som hadde trangt seg fram på en
smal front til bredden av Don ble slått og jaget tilbqke over ellrd.Nordøst for Kot€lnikovo
har de tyske angrepene tatt av og på flere avsnitt er tyskerne tVQDget over i defensiven. Den
15· august meldes at tyskerne har satt inn nye reserver i l{3.mpenom Stalingrad, men de står
framl~is ":tter5 ukers ka...llp80 - 120 km. fra Stalingn:d. Da tyskerne ikke har l.yktes å vinne

fram mot byen fra vest og sy~, svinger de n~ flameen sydover for å vinne fram gjennom en om-



vei. !'fordøst for Kotelnikovo er flere tyske angrc;p blitt avvist. Den 16. august meldes at
tyc1kerne etter 9. ha omgrup:pert sine styrker er ::,rltt til nye angrep nOrdøst for Yotelnikovo,
r,coCc ·~t~ rUSSf.)rneholder :,;inc iTti~1.ing8r til tros;:: for at de tysh=; angrep skjer uten hensyn til
ta~. btter en ;0oskva~meldinghar russiske tropper so~ var innringet ved'Yjetskaja forbedret
sine stillinger. Syd for Voronesj meldes omny russisk framgang. Ty~kerne er blitt fordrevet
fra en landsby. Den 14. augu<t meldes at russerne har utvidet sin front vest for Don'.'Qge
rcl'F..=t tilbake et viktif; J~rnbanoknute:9unkt iictte avsnitt. 'i'ra kal1:pr=neiNord-Yaukas mcldes

1.5. a'..lgust at russerne .'idel' han motstann og at d2n tyske frarrtryk-:lngen er blitt langsommere.
Russerne har trukket seg tilbake øst for Tsjerkask, men det pågår heftige kamper ved ~ffaikop
og Krasnodar~ Den 14. augu t meldes omkamper ved en by mellom Astraktian og Azovhavet. Tys
kerne. påstår å ha erobret hovedstaden i Kalmykområd,"t,Blista. De tyske angrep ved Haikc)p
:)g Krasnodar er blitt stanset. I de russiske komt:unikeer melds!3omheftige kamper ved "i_ll::J:'
alnije Vodi som ligger p:'3jernbanelinjen f(Clstov-Grosnij øst for Pjatigorsk. rysk~rne påstilr
at de har inntatt byen Georgijevsi(, sydøst for Mineralnije Vodi. Etter russiske meldi~gGr
h'~T tyskerne ved Kubanelva hatt de største tap dl; hittil har l~dd i Nord-Yaukas. Ji'ra d" 0V
:ri-ge frontavsnitt meldes om vellykte, russiske: angrepied Brjansk. )\~oskvakringkasteT meldal'
at tre russiske -u-båter er venc.t tilbake fra øst'.=rsjøen til sine _baser etter å ha senket L~

tysk u-båt og 9 tyske trans port skip hvorav et på 9 000 tonn. I Barentshavet ~r d t senket 3
tyske; skip på tilsaDITlen 28 000 toml.

V e_~.:.J: f J:' _~_~!.~_rl_: __

Bri hske bombefly har angre ,et dim tyske byen Ti~ainzto nett'Jr i rad. I det første an
grep tirsdag natt ble det sluppd ned flere hundre tonn bombc::rog 50 000 brannbomber i løpet
av 46 Illinutter. A:rr,f2rikanskefly har i tiden fra 11. - 13. augu,.st del ta tt i tre tokter ov~;r
fTanskekysten. Videre har amcl~kanske jageravdelingGr deltatt i 20 t6ktsr over sjøen og i 8
over -ngland. D'.mbritiske produ..'k:sjonsminister opplyser a!7 de allifTtes Skipstap ,'1' gått ned
i juli måned, JEenSødel:-;gg",lsGnav tysh, u-båter liggc;r atskillig Over gjennomsnittet. -
~,'i d d e l h a v s f r O~:not e.::r;l. - D,:;tbTitiske admiralitet melcier omangrG:9på cm bri-
hs\~k(,ll;Oyi-dc_;t vestlig:o::T\Td.~llhav pÅ.vc?i til ;';alta. Det lyktes kOhVoyenå bringe J'ram fly
og f'Tsyning8r tilzya, ;,,:n hang:-:Lrskipetj~ag18og krysw'ren 1'1\anchestercikk tapt. Tre i tali
8nGb? kTyss,::re som søkte å grip'" inn Vc.-lldtcorndad8 ble angrepet av britiske fly. senere ble
d,: inr;hGntet av embritisk u-båt SOllioppnådde to treffere. '.nlGri_kånsh,fly har angrepet hav
112 Navarino i Grekenland og rmrmet tr~ italienske kryssc;re SOlli lå der. Britske sjøstridskref
ter angrep tidlig torsdag morgen den esrGs1:eøya Rhodos i det ,:)stligt: j';iddelhav. Dot oppstod
flc?r!..;,bra,rLYJ.er.Debri tiske skip og fly som d81tok i angr",~8t vendt(~ alle velholdne tilbake. 
Fra Egypt meldes ve~cntlig OIT!fortsatte patruljekampr'l'.

~_t_?:-~e h av or.:;t. - Det mddes fra amerikansk sid, at de amerikanske landgangstrop
per i Tulagiavsnittet på Salolonøyene konsoliderer sine stillinger~ Både fra sjøsiden og fra
lufta bringes forstcrlminger og forsyning!;r til troppene. Am rikål1ske fly har angrepet havna
Raboul på Hew Guinea og andre: japanske baser i Q,,,,t sydvestlige Stillehav. ,-

S t i l l i n ~ e n i I n d i a. - ~I;tter msldingE:,nedr~sist(~ dager SynbS-uroligh8t\.)m~ i
India å være i tilbakegang. Detbri 'tiske 3TbeidFJTparti og fagforenings kongress en har s(;ndt
ut en fellf.,s erklærinR der de sier at arrestasjonene i India var en uundgåelig forho':uls:::'_~t;el.
Ikle verden er enig i -Indias l<:'Tav8;-", frihet., !:1enhvis ikkE: d- allic-rto vinr..cr krig~-m, ta;'''r
India. sin selvstendighet og frih_·t '3ammenmed alle andre:;nasjoner. -
Fransk ,g,'esandtgår OVErtil de Gaull(e. - Den tidligere gesandt for Vichyn;gjerinf,cn i "yr-

, kia-;---:-:lIeux-;hirslu{t~-;t sog til de GaullE: or; (~r r'eist fra Istanbui tE Syria. Han er 1"n
40d8 franske diplorrat som b~/terrned Vichyregjeringen. -

Flyalbrm- i KjøbcDhavn. - Den 14. _august var det flyallClIiYli Yjøbc~nllavn,for først'~; gang
side-n: 13.-rr:CliTår: ------


