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Vi vil oss et land
som er frelst og fritt
og ikke sin frihet må borge.
Vi vil oss et land
som er mitt og ditt,
og dettevårt land heter Norge.
Og har vi ikke det land ennu,
så skal vi vinne detp jeg og du.
(Per Sivle.)
Lærernes faste og mandige handling har på ny vist
hvor sterk den indre front er. Her iBergener
det ved den høyere skole
bare 5 lærere som ikke har sendt utmeldelse til lærerforbundet. Det er 3
ved Kathedralskolen og 2 ved Phils skole. Av folkeskolens lo2 lærere har
95 eller 96 sendt utmeldelse. I 'ana har samtlige lærere, så vel ved den
høyere skole som ved folkeskolen, meldt seg ut. Dettem er et oppmuntrende
resultat. Fotograf Bøbak trøstet for en tid siden seg sjøl og sine få kampfeller
med at folkeflertallet
aldri
har gått
med på det nye riktige.
Nasistene har stadig vist sin mangel på historiske kunnskaper. Når det
4elder vårt nasjonale liv, har folket
alltiÅvist
sin frihetsbegeistring.
Vi kan nevne de to nest sentrale årstall i Norges histotbp 1814 og 1905.
Vi er stolte over vårt folks opptreden den gangen, og vi vet at framtidens
generasjoner vil vre det av oss som lever i dag. 1814, 1905 og vår tid vil
bli nevnt sammen.
reise i Norge, gir en den samme kjensla som den Kristian
Fredrik følte da han i 1814 lærte folkets stemning å kjenne. Vår indre
front har vært sterkp og den vil fortsette å være det. Et folk som holder
sammen er uovervinnelig. Hverken tyskerne eller quislingene skal kunne bryte
vår idealisme og vårt frihetssinn. Vi vet at nsamhold gjør sterk!"
Nvhetene til mor enen 28 2-42.
På grunn av uoverkonmelige
fra onsdag 25/2.

vansker kan vi dessverre bare bringe nyhetene

Russland:
Ved Star-Russa, like på greksen til Hviterussland s.v. for
Ilmensjøen, har det radt et veldig slag, son avgjort nå går i russernes
favør. Slaget fortsetter, og en meget viktig by er tatt, samt et enormt
krigsbytte, tusenvis av kanoner og vogner og uhyre mye ammunisjon. Dette
var en av tyskernes lagerplasser for våroffenstven. Hittil er 12.000 tyskere
drept, og mange fanger er tatt. Slaget vil få stor betydning også for Leningrad. Torsdag ble meldt at slaget fortsetter i russernes favør. Hittil er 3
tyske divisjoner smadret. Vest for Star-Russa har russerne foretatt omgående
bevegelser, og 96.000 tyskere er fanget i en felle.
Det er geners1 Boeks
arme. Lørdag morgen ble meldt at tyskerne gjør store anstrengelser
for å
befri den. Videre raser et stort slag ved Smolensk-Vjasma. Her har russerne
tatt viktige strategiske stillinger. Et tysk regiment er tilintetgjort.
Predag ble meldt om stor framgang for russerne på Krim og
Midtfronten. 16 tyske divisjonsarmeer er tilintetgjort sistnebnte sted.
Den første frie greske flyekadre er på vei til østfronmten.
51 tyske fly ble nedskutt på Østfornten torsdag.

østen: På Pilipinene har det vært heldige loka1e amerikanSke utfall.
Amerianerne
har tatt fremakutte stillinger. Fredag ble meldt at McArthur
holder de erobrede stillingene.
På Java inskrenker kampene seg til aktivitet i lufta. Britiske og
amerikanske styrker har forsterket forsvaret av Java.
I Burma er stillingen alvårlig. Japanerne samler store styrker ved
Sittang og går mot nord, men ennå ikke noen trefninger. 51 japanske fly
nedskutt i de sidte dagene.
Japanerne har samlet 170.000 mann til åtak mot Rangoon. Stillingen
her er alvarlig. Japanerne forbereder stormangerp. Et stort antall japanske
fly er nedskutt.
På Batavia-halvøya har japanerne trukket seg meget tilbake.
Utenfor Oelebes ble det tirsdag senket et meget stort troppetransportskip.
Lybia er atillingen uforandret.
"Scharnhorst" og "Gneisnau" ligger henholdsvis i Kiel
og Wilhelmshafen. Kiel ble bombet svært kraftig onsdag og natt til torsdag.
"Scharnhorst" og "Gneisenau" er mer skadet nå enn da de lå i Brest.
Siden september har britiske ubåter torpedert 326 fiendtlige skip, herav 64 krigsskip. Allierte tap i konvoier beløper seg gjennomsnitlig til 1/2 % . Av skip som prøver å komme gjennom den engelske blokade
blir 30% oppbragt.
Britiske ubåter har fått torpedotreffere på 3 akseskip i
Middelhavet, og en britisk ubåt har angrepet tysk krysser •på Norskekysten.
Utafor Sognefjorden har britiske ubåter torpedert en tysk slagkrysser og
flere andre krigsfartøyer. Om de er sunket vet man ikke, mmn skaden er i
allfa11 stor. Siden Amerika kom med i krigen har amerikanske fly senket og •
skadet 50 japaaske skip og ødelagt 410 japanske fly.
Italia blir presset etter flere so1dater og arbeidshjelp.
Brasil har beslaglagt 6 franske skip. Vichy-regjeringa
har forsikret U.S.A. om at den franske flåten ikke vil bli tillatt brukt av
andre land.
Kjøbenhavneravisen
skriver at det går rykter
i Berlin om engelsk-amerikansk invasjon i Nord-Norge og at den skal v re
begyndt. Derfor trekker tyskerne krigsskip nordover.
Landets samtlige bisper har i en skrivelse til Kirkedepartementet av 24. februar 1942 nedlagt
estyrelsen av sine embeter. Vi
siterez følgende setning fra skrivelsen: "1„ fortsette det administrative
samvirke med en stat som øver vold mot kirken, vilds være å svikte det
aller helligste."
Svenske aviser kommenterer biskop Bergravs avskjedigelse.
Han betegnes som nordens, ja kandQe Europas mest geistlige personlighet.
Pra Rio de Janeiro blir det meldt at den østerriske
forfatter Stefan Zweig og hans kone begge har begått selvmord. Zweigs bøker
var blant de første som ble forbudt her i landet. Zweig var født i Wien i
1881. Siden tyskernes innmarsj i østerrike har Zweig vært bosatt i London.
Por ikke så lang tid siden reiste han til Brasil. Han har skrevet både
diktsamlinger, dramaer, -essays, biografier og romaner, og regnes for vår
tids ypperligste formbegavelse. Vi minner om romanen "Ungeduldtg des Herzen"
("De utalmodige av hjertet."). En slik betydlig personlighet som Zweig med
sine kunnskaper og sin klare tenkeevne, måtte komme i konflikt med nasismen.
Skjebnen hans minner oss om en annen tysk dikter, nemlig Ernst Toller.
Også ham drev landflyktigheten til selvmord.
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I Russland er 3 store offensiver i gang. Ved StarRussa (grensen til Hviterussland) kjemper de 96.000 innesluttede tyskere en
forbitret kamp, men forgjeves. De klaxer ikke å bryte ut. Enda en tysk
divisjon er her nesten utslettet. I Ukraine fortsetter den russiske fremrykning, og på noen dager har tyskerne og rumenerne hatt et tap på 7.500&
falne. På Krim er russerne gått kraftig til angrep, både fra Kertch og
Sebastopol med store styrker og rykker, fremo.ber. Feodosia beskytes nå av
Svartehavsflåten. 25 tyske mot 5 ruseiske flv nedskutt.
Fra østen meldes søndag at slaget om Java er begynt.
Japanerne har klart å landsette betydlige styrker på nordsida av øya. De
underlegne allierte sjøstridskrefter kjempet en heroisk kamp, og de japanske tap var svære. 15 transportskip ble senket 19£ 24 timer, 1 tung krysser
senket og 2 andre skadet. 3 destroyere ble satt i brann. 2 allierte kryssere
(hollandske) gikk tapt. Det regnes med at 50 transportskip er kommet til
lands.
I Burma er det en pause. Ved Sittangelva har japanerna hatt enorme tap. PL Celebes er' det håred kamper med store japanske tap.
Auatralske flv
., har med hel1 bombardert Raboul, og Nord-Australia er forøvrig i krigstilstand. Amerikanske aviser krever at Amerika skal gå til full
aksjon med en gang,
ra Kairo Meldes om heldig britisk batrulievirkschmhet.
En ødeleggelsesaksjon ble foretatt lørdag morgen av
engelskmennene mot kysten av Nord-Prankrike. Her landet fallski ermstropper,
samtidig som det ble landsatt infanteri. Forut for angrepet gikk et kraftig
bombardement av det engelske flyvåpen. Fallskjermstroppene trengte 1 km.
fram før de møtte motstand, som ble nedkjempet. En meget viktig radiostasjor
ble ødelagt. Det var også en av hensiktene
mad angerepet. Denne hendiga
slår i hjel myten om at det er umulig å komme i land der tyskerne har
befestet seg fra Nordkapp til Prankrike, noe Hitler uttalte så sent som
desember.
De britiske styrkena kom vel tilbake med små tap. Det ble tatt
mange fanger med til England. Ikke noe fly eller skip gikk tapt.
iel og Wilhelmshafen er blitt bombet i 3 netter på
rad, 3 maskiner savnes. Samstundes ble mange flyplasser i okkuperte land
bombet. Ostende var utsatt for et kraftig bombardement natt til søndag.
Den engelske luftminister uttaler at p.g.a. det dårlige =et
er ikke
Tyskland blitt bombet sL mye som ønske-lig, men så snaTt været blir bedre
skal det bli en forandring i dette.
4 mill. fiendlig tonnasje er hittil senket.
En 5.000 tvnn tysk lastebåt er senket i Nordishavet.
88 norske offiserer som ble satt fast
blitt sendt til Tyskland meldee fra Oslo.

skal være

Vi advarer på ny mot uforsiktighet. Hold munn med hvor du har nyhetene fra,
og vær forsiktig mad hvem du leverer avisen .videre til.

