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Samles sa skal vårt Norge påny
som det  seg  hør og bør;
samlea til ett i bygd og by
og samles som aldri før.

Samlet akal Borge syne seg enn,
tone sitt flagg,  sin  rett.
Merket  skal stå, og Norriges menn
akal fylke seg kring det tett.

.58mles skal Norriges rike nxx  igjen,
vinnes fna sted til sted.
Varg er veum tifoldig den
som her  ei vil  fylkes med!

Per Siv1e.

denne krigeriske tida blir Norges framtid avgjort.
Por oss nordmenn gjelder krigen  først  og fremst NOrges frihet. Vi har
bare en  eide  å stå på. Tyskland er  våx  fiende. Bare vet et tyak nederlag
kah vårt folk igien få  sin frihet. Det har gått tydelig fram av Terbovens
taler. Derfor må og skal vi nordmenn gjøre  det vi kan for å  svekke tyskerne.
9. april vekket folket vårt til forståelse av den nasjonale frihets verd.
Vi fikk nasjonal samkjensle. Pra da av, i dag og i framtida må hver ekte
nordmann gjøre kongens valgspråk til sitt: ".U.t for Narget*,-

UZE^ YTT.

Russland. Det er framleis ikke noe tegn på at tyskerne vil  ta
initiativet  fra russerne, og russerne har initiativet i lokale opera-
sjoner over hele den lange fronten. Det er kommet inn en  ny tone i de
tyeke meldingena fra Rusaland. Tyskerne trenger nå noe oppmuntrende.
Den tyske meldinga om ødlegginga av den 33. russlake divisjon er bare
oppspinn. Denne meldinga kommer fra det tyske telegrambyrået, ikke som
tidligere fra hovedkvarteret. kringkasting er mer wktern.  Den
sier at russernes åtak er blitt heftigere, ble det meldt msndag. Pra
22/3 til 18/4 er 890 tyske fly skutt nd not 239 russiske. En russisk
milit,Brekspert skriver i "Den røde stjerne" at  tyskerne har tapt minst
38.000 flygere. let var de beste de hadde. Det var folk som hadde store
erfsringer fra  Vestfronten. Mens de tyske  flygerne nå elje1den er høyere
enn korpotaler, var de tidligere ofte løytnanter. Mra Moskva blir det
maldt at den russiske v:istersjf1åten snart er ferdig til gå ut. Dette
kan bli farlig for den vesle tyske flåten som  opereter i stersen og
som skal sikre forsyningene både til fronten i nord, til Norge og til
.- 111-11,11and. Dat er derfor mulig at Hitler blir nødt  til  å trekke en del av
flåten som opererez  tred Norge til „:stersjøen. I nord er det senket  en
tankbåt på 5.000 tonn og et skip på. 4.000 tonn av den russiske flåten.
Wil den 1. apri1 har den russiske nordflåten senket 85 skip på tilsammen
378.000 tonn. Skipstransportene påVolga  er nå åpnet, og de andre store
elvene i Russland som har mye  å  si for transporten, blir renset for  is.
Det blir meldt fra Moskva at alle veier til fronten nå er fullpakket  ev
soldater og materiell. Det er friske russiske tropper som rykker fram
mot fronten i hundretusener etter en grundig utdannelse. v de 2 mill.
mann tyskerne skal forsterke troppene aine med, er 900.000 mann i alderen
fra 17 til 18 år. De andre er for det meste tatt ut av den tyske industrien.
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På 2virfronten er 2.000 tyske og finske soldater drept
de siate dagene, og viktige heyder ertatt av russerne, ble  det meldt onsdag.
Senere er det blitt meldt at de tyake og finske  tapene  fortsetter her. Fin-
nene var lovet hjelp over estersjeen etter at iseh var gått opp, men de store
forrådene som lå i ladbeok er totalt forsvaareet. Eandag prevde 90 tyske fly
å komme inn over Leningrad, men hele formasjonen ble sprengt av flåtens
artelleri t luftvern og jagere. Ikke et eneste fly nådde byen. Det 8amme var
tilfellet ved Eurmanak. Mandag erobret russerne en sVmrt sterkt befestet
stilling i  Leningradområdet. De fangene som ble tatt, klaget meget over
Gestaooa uhyggelige virksomhet ved fronten. En "norsk" frivillig avdeling
ved Leningrad har hatt stort mannefall. På Earelen har ruaserne overtaket
over de tyske  og  finske troppene. Russerne har rykket videre fram  mellom
Leningrad og Novgorod. Den 20. tyske divisjon lider store tap.For ferste
gang fredag inearemmet tyskerne at  tyske trooper har vært omringet ved Star-
Russa i 9m uker. På nordvestfronten er 1.200 tyskere drept på 2 dager.

Eandag var det  bare minåre trefndnger pa midtfronten.
400 tyake soldater og offiserer måtte late livet. Onsdag ble meldt at en
svært viktig atilling er tatt av  russerne her.

Donetzområdet har et stort tanksslag rast og raser.
Det er det sterste etter vinteren. Hittil  er 3.000 tyskere drept og 126
tanks edelagt, ble  det meldt  torsdag. Den 16. tyske panserdivisjonen fra
Ittnehen og den 14. fra  Dreaden har hatt sarlig store tap. Store,friske
russiske reserver rykker fram også  her. Ved Sebastopol har ruseerne gjort
nye utfall mot de tyske linjene. På Erim ble 8 tunge tyske bombefly akutt
ned mandag fer  de nådde målene aine. Nye  befestede stillinger er tatt her,
meldtes fredag. Ved Svartehavet har en ruaaiak motortorpe:obåt senket 1
kystbevoktningsakip og 3 vepnede skonnerter.

asten. I Burma har kineserne gjenerobret et viktis  sted, ble
et meldt mandag. ,itter 2 dasers kamp slo de seg E4ennom de japan8ke styrkene

som hadde omringet en del engelskmenn. Disae ble pa denne måten befridd.
Tiradag ble meldt at allierte tropper i Burma har gjenerobret en by og
driver japaherne tilbake. Oljebyen  i Burma er gjenerobret av de britiske
troppene, og nye britiske åtak er under utvikling.Ved oljefeltene er det
voldsomme kamper.I Sittangdalen har kineserne trukket seg litt tilbake.
Begge parter har hatt store tap; På grensen av Siam er det hårde kamper.

Et japanak kommunike sier at de flyene som bombet Tokio
og 6 andre industribyer sist lerdag, kom fra 5 hangarskip, og etter åtaket
fley de i retning av Hina. r'ae melding fra Ohungking sier at flyene er kommet
velberget fram. 2okio har innremmet skade på fabrikker.Porsvarasjefene i
Tokio er atillet for krigsrett på grunn av det amerikanske flyåtaket. Tokio
hadde flere flyalarmer både  si8t  sendag og maudag, likeena andre sterre byer
-T  Japan, men ennå er ikke enkeltheter seudt ut.  Amerikanske  flygende festning=
er har angrapet Andamaneya. Allierte fly har hombet Raboul kraftig hver
dag. Japanerne har bombet Oorresidor. Amerikanske fly har skutt ned 15 jap-
anske fly på 2 dager, 2 amerikanske motortorpedtpbåter har senket japansk
krysser utafor Filipinene tirsdas.  Australsk destroyer er sått tapt i Den
bengalske bukt. Lesteparten av maanskapet  er  reddet.

Oberst  Jhonson, Seosevelts uteending india, oppga at
amerikanske tropper er kommet til India, og Ilere er underveis. Amerika vil
mete fienden hvor som helst, ogs;Ze i India uten å blande sea inn i Indias
indre forhold.

3 millioner tonn forsyninger er kemmet til midtesten sida
krigen tok til. 880 km. jernbane og 6.500 km. makadoniserte veier er byggå.

- 2



Libya er det framleis dårlig vær. Temparaturen
sist sendag var 490  C. Det er det varmeste det har vært i Egypt på flere år.
Tttsdag ble meldt at patruljevirkeomheten var opptatt på ny. Predag ble meldt
at  mal  i. Libya er bombet av britiske fly,  os  til lands har britene revet
opp akeekolonner. Nasjonalforsamlingen i Egypt vedtok med 185 mot 5 stemmer
å holde seg til vennakapstraktaten mellom  Egypt og 3ngland.

aand angen ved Boulogne.
ritiske kommandotropPer gjorde et nutt  strandhOgg onadag

morgen reer Boulogne. De bret sjennom kystforsvaret, gjorde sine observasjoner
og forlot ,Prankrike etter 2 timers forløp. Det var amå styrkers og tapene var
ogee små. Flåten som ledeaget hadde ikke noen tap av ekip, msn en del tyske
bevoktningsekip ble  eenket. Ltaket var earlig vellykket, ikke minst p.g.a.
tropaenes mot og cley glimrende sjemanneskap som ble viat på flåten. Ltaket
kom helt overraskende på tyskerne, os britene gikk i land på den faeteatte
tid og på bestemt etea. Troppenm vsdet i land og bret Gjennom Hitlera ugjennone
trengelige mur. Alle etillinger omkring ble omringet og ødelagt. Obaervaajon-
ene  som ble tatt, var evart viktige. Ikke noe britisk utetyr gikk tapt, og
troppene bega seg til avtalt tid tilbake til atranden, der de  ble oaptatt av
flåten på neyaktig det stedet aom var bestemt.

Virksomhet i lufta,
Of isielt blir det meldt at den allierte flystyrken 20M

nå er i Btorbritannia er tileteekkelig til å jevne hatve Tyskland med, jorda,
og nye fly strmmer stadig inn hver dag. England er nå verdae suerete fly-
eentrum, og typer av alle elage bombefly er klar til aksjon. Londonkring-
kasteren sendte tiradag ut en advarsel til det franske folk om å kreve mer
beekyttelse under flYåtakene, som nå vil te til i sterre målestokk både dag
og natt over PrankrIke og Tyskland.

Britieke fly var natt til torsdae over Veettyskland.
Hovedmålet var Rhinland. Andre styrker bombet Le Havre. 4 fly gikk tapt-
Onedag ettermiddag angrep britiske jagerfly Cherbourghalveya mee  hell. Natt
til fredag  var store  styrker britiske bombefly over  estersjehauna Rostook.
Ltaket ble utf;Jrt under gunutige vårforhold,  os det britiske luftdepartementet
melder at skadene var usedvanlig store.  Brannene som utviklet seg var eterre
enn de Lfibeck! Likesom Lilbeck er Rostock en svett viktig by  fo2 forsyningene
til nordfronten, og åtaket var et hårdt slag for tyskerne. Byen er også  et
viktig  jerhbaneknutepunkt.  Britiske botbefly har angrepet den tyske flyplaseen
på Sicilia og satt fly og barakker i brann.

kalta har i uka hatt mange kraftige flyåtak. Lange tyske
maekiner er ekutt  ned. St fiendtlie skip, antakelig italiensk,  har skutt på
en liten landeby i  Lalestina. Det ble  ikke gjort noen skade. På tyske fly
var over 3ngland natt til fredag. Lajoriteten av dem, 2 tunse  bombefly, ble
skutt ned.

Prankrike.
V Laval har holdt sitt fprste regjeringsmete. Onsdeg vac haa

i Paris og konfererte med tyskerne og de franske Zuislingene.Toredag kunngjorde
han  at det franeke politi skal omorganiseres etter tyak menster. Xanada U.S.A
og England drefter  nå bvorledes  de skal forholde eeg overfor Lavals PraLkrike.
Det ble lagt stor vekt på den kringkastingstalen som Laval holdt mandag, hvori
han tydelig oe  klart sa fra at tiln,ermelse til  Tyskland var den ferste  post
på programmet  hans. Laval nevnte iklee U.S.A. i hap om at matvarer og medisiner
fort2att ekel atremme inn til Prankrike. Imidlertid ble 2 fullastede båter
stoppet da Laval tok makta. Det kan også tenkes at Laval  vil prøve å angripe
de landområdene i Afrika som de Gaulle holder, men 90 av franskmennene vil
vere mot en allk aksjon.Cordell Hull uttalte tirsdag at Amerikas forhold til
Lavels Prankrike er ytterst  spent. Ser-Afrikasambandet har  brutt med Vichyt



ble det meldt fra Pretoria  torsdag. Franake konsuler trekker seg tilb&
utlandet etter at Laval har tatt makta. raeldinger som er  lept  inn

til det frie franake hovedkvarter i London, vieer at det franske folk
er tatt til å reagere. retain  har  fått hundrevis av brever allerede nå
med fotografiet sitt revet oveeepa midten. Soldater  returnerer krigs-
medaljene sine 9,ev.aa

30  ieeekt aftler ble henrettet meadag, og 80 andre trues m
med deden dersom ikke gjerningsmennene blir funnet for  det tyske toget
eom ble avsporet. Onsdag  er meldt at enda  20 franskmenn er myrdet
St. rizaire. 15 gisler ble skutt i Parisområdet torsdag. Mange andre
står for ture og  500 skal sendes til leirer i st-Zuropa. 123 franake
gisler er henrettet i denne måneden, et utslag av tyskernes  nervesitet
Det er kastet en bombe mot Dourrieux, en av de mest tyskvennlige
Prankrike.

k4( Arne Ordin hadde utenrikskronikk  onsdag. Han kom ferst og fremst inn
pa ava s maktovertaing og  fremholdt at Fetain måtte ha vært utsatt
for et enormt press når han nå på ny utnevnte Laval, som han ajel hadde
kastet. Hitler hadde ikke lengre noen tilIlt eil Petain og Darlan, da
han forsto at de ikke hadde noen tro på tysk seir, og derfor bare for-
halte tida for en gang å få i stand en kompromisfred når  krigen er
forbi. Hitler har truet med å besette  hele  Prankrike, noe som igjen
vil si at det må flere  tropper til. Von Ribbentrop var meget imot dette
Derfor gikk hans forslag om Daval igjennom. Trass i at Petain nerte
en dyp forakt for Laval måtte'han til eltt beye eeg. Laval prever å
holde forbindeleen med men de amerikaneke ambaseaderene er treie
ket tilbake frå Vichy. Det er neppe aannsynlig at  Laval utleverer den
franake  flåten, men han  kommer sikkert til å  bruke den til konvoier-
ing i adde1havet med  forsyninger til Rommel. de Gaullea territorium
i Afrika kan også tenkes å bli anrepet av Lavale i Toulon ligger 3
franeke  kx  slagakip og en del kryssere, og i Afrika er det et  par slag-
skip, som enuå ikke er  ferdigreparert etter den medfarten de fikk
Dakar. De franske sjemannekaper er avgjort mat å elåaa mot angland og
Amerika. De franske slagskipene er av mindre verde idet Hitler fora-
lapig  fisker etter kryssere og  torpedojagere og havner i  Middelhavet.
Imidlertid er Kanada, U.S.A. og  Stgland klare over situasjonen, og
alle tilfereler fra Amerika til Frankrike er ugjenkalielig stoppet.

Nye forsterkninger er kommet til den kanadiske heee
Steebritannia. General Marshall  er vendt tilbake til U.  S.A. Han sa at
tyskerne nå i hvert fall må rekne med truseleu om en tofrantskrig.
Tusener av amerikanske tropper kommer nå til England, og  amerikanake
flystyrker er stasjonert over hele laudet.  Plyvirksomheten vil bli
holdt gående. 25 amerikanske fly kommer til angland hver uke. Tirsdag
ble meldt at general Marshall  konfererer med Roosevelt.

Etter den store skaden "Gnelsenau"  fikk i Hanalen  er den
nå slept til Gdynia for hel reparasjone "Scharnhorst" ligger framleis
til  reparasjom. "Von  Terpitz","Admiral Scheer" og "Prins Sugen" ligger
framleis i Trondheimsfjorden. De har bar,i et mielykket forsøk v3rt
ute etter britiske konvoier til Murmansk.

Huetruen og barna til den jugoslaviske generalen er tatt
som gislez for å få ham til å stoppe kampen.

2 kjente  tyeke industriledere er demt til deden for å ha
forbrutt seg mot rasjoneringebestemmelsene. Tidligere er en borger-
mester og 1 eykepleierkke demt til deden for liknende forbryteleer,
men dette er de ferete forretningefolkene.



Nyhetene  lørda e  o  sønda  *
os ock ble ansrepet på ny natt til lørdag. Det var

klart vær, og resultatene var gode. Målet var Heinkel-f1yfabr1kkene. Det
ble laktatt store brenner. Videre ble Dunquirke og flyplesser 1. 'rankr.ke
og Bederland bombet. 2 bombefly og en jager gikk tapt. Iørdag ettermiddag
var store formasjoner britiske fly over  Nord-Frankrike.  Natt til søndag
gikk luftearenene over hele Tyskland. Store styrker britiske bombefly engrep
de store våpenfabrikkene  I rilsen  Tejekoslovakia,  nemlag  Skodaverkene, en
•ur på Over  2.000 kne Andre store styrker bombet Rostock fOr tredje nstt på
rad og Heinkelfabrikkene som er lagt ved ;betersjeen i håp QM et  de ikke skul]
bli nådd av bombefly. Iuftfotografier etter tidligere åtak i uka viser at
fabrikkenes søndre del da ble ødelagt.  Under  åtaket natt til søndag mot
Rostock ble de 4emotors tunge bombefly brukt. Bn tredje avdeling bombefly
bombet  mål i ørtyekkand,  og en fjerde avdeling var over Prankrike.  Disse
semlede åtak var s rlig omfattende og viser det engelske luftvåpens evne
til å slå hart til over TYskland. Noen få fiendtlige fly var natt til  lør-
dag over Bngland. Det var tap av mennesker og skade på bygninger. Under
åtakene nett til søndag på Tyekland gikk bare  5 britiske bombefly tapt.

del tYske flY var over Bngland natt til søndaea  5 ble skutt npA. 1 den
historiske byen Bath i Sørengland ble det gjort stor skade, og det var mange
afre. Etter dagåtaket lørdag overfPrankrike tornet søndag britiske bombe- og
stridsfly på nY over Eanalen, og drønnene kunne en høre på den enseleke
side av Kanalene Under dagåtakat lørdag foregikk luftkamPene i 7 kme høyde,
så det var umul ig å  si bvor mange tyska Jagere som gikk tant,  mennfinst 8 ble
deutt ned. De  engelske tap til sammen var  1 bombefly og 15  jagere. Megåtaket
lørdag gikk ever en 400 km. bred frone fre Dunquirke til Charbourghelvøya.
Tysklena må samle større og større  jagerstYrker i vest for å møte engelsk-
mannenes åtak. Bt tysk forsyningsskie ble senket utafor Norskekysten.  Detbar
vert  kraftige åtek mot Ealtal og britiske bombefly,  stasjonert på Malta, har
bombet Sicilia.

,På estfronten er det ikke noe tegn til tysk offeneiv.
Langs hele fronten holder,lokale  russiske åtak tyskerne i virksomhet. Mange
ateder er det flom. 2åErim har russerne tatt  flere  befeetede stillinger. I
lufte fortsetter eussernes overlegenhet over Dle Luftwaffe. Det led fredag
eg lerdag store tep over Leningrad, idet 35 fly ble skmtt  nad. Bllers ble
53 tyske mot 10 rusake fly skutt ned. Bn tysk transportbåt pål2* 000 tonn er
senket inrd av russerne.

wetburma hae keneserne gjenerobret en by og  drevet
japanerne bort trass i keaftige japanske åtak.  Amerikanske tropper  er  land-
se„tt på den strategiske viktige øy NY Caledonia. 11 japanske flY ble ødelagt
under åtak på 2ort Darwinlørdag.

Pre Idbya meldes at aksetropper har vært i. bevegelse
ti sør, men er skått tilbale„ Britene har bombet Bengasi.

engelsk kringsting ble det lørdag sendt ut et op-
rrop til  den franske kystbefolkning 1. snledning de styrker som fra ted  tia
annen blir lansatt i rankrike for å gjennomføre spesielle opdrag. Dette vil
tobeette, og eivilbefolkningen i kystdestriktene blir anmodet om a vwre til
hjelp dersom de kan det uten at de utsetter seg for tyskernes terror etterp
rransimennene vil få beskjed n4r teda  er enne. Det blir hver enkelts sak å
finne en utvei til samarbeid med aksjonstroppene når anledningen blir gitt.
Det ble dog manet til forsiktighetlefor fribetsermeneene har "bruk for fransk
umnmene. ,e

ee General GirWPrankrike er rømt fra tysk fene sel ved* e
Dresden lørdag. Han var en av dem som nektee å avlegge ed p et han ikke
ville fortsette kampen mot tyskerne. General Giron rømte også under forrige
verdenskrig  tra  et sykehus med en kule i lungen, og han kom seg de over til
England.

4 av aksens forsyningsskip er seeket av britiske ubåter
Middelhavet,  de  2 med store dekslester. Skipene eenk hurtig.



art.

Statsminister Nygaardsvold  med legasjousråd og pressesjef
er kommet til New York. Han reiste  med en gang  til  Washinsto# for konferk.
anser. Han blir i Amerika en'eller to måneder og skal bl.a. besoke alle
norske treningsledre i U.S.A. 17.mai skal han tale ved den store norske
monstring i ILinneapolis.

Sjefen for iuftforsvaret i Norge, Stumpf, har  Ilytt;et
hovedkvarteret sitt til Nord-Norge. Admirak Bohm skal antakelig folge
etter. Svenøke meldinger går ut på at tyskerne har hatt store fjellman-
ovrer i de norske fjellene. Dette skal være de forste manovrer av denne

167 norske sjøfolk ble mandag hedret med krigsmedaljen.
Listene over de senkec.  norske skipene som tyskerne nå  offentliggjør,
er meget mangelfulle og til dels oppspinn, meldes fra London onsdag.

Fra  svensk kilde opplyses det at de arresterte prestene,
Oarlsen, 1.1drebo og Wisløff, er loslatt. På ":411islings truseltelegram av
9/4 il samtlige prester kom det svar fra 2 prester. Fin avdeling av
hirden  os  statspolitiet troppet lordag ettermiddas  opp  på Oslo telegraf-
stasjon og krevde utlevert de telegrammene som  de  pasto var underslatt.
Det fantes sjolsagt ikke noen. 713 prester er det som har lagt ned
embetet sitt. Folgende prester i Bergen er avsatt og er blitt forbudt å
bære prestedrakt  eller bruke sin  embetstitibl: Sokneprest Meyer og res. k
kap. Roed, Horskirken, sokneprest Astrup, Idariakirken, re. kap. Soheie,
Nykirken, domprost Hmudsen, Domkirken og hjelpeprest Totland, fui.stad.

alt var det 18 prester som ble avøatt med disse. Riksadvokaten sendte
telegram fredag til de avskjedigede, hvori han suspenderte fra bestem-
melsen om fraflytnins fra byen innen 8 dager.

Det er vanskelig å si tallet på de lærerne som er arrestei;
men sannsynlighetene taler for at det er omlag 1.500. L4ererna på Hamar
er sendt til Jorstadmoen.  Det er  kommet  en liy lokkeskrivelse  til lwrerne
som sier  at i  hanhold til departementets lofte om at 1,-rersamlandet ikke
har  noen innflytelse på undervisingen, bor  lærerne  melde  seg inn. Nesten
samme dag skrev Bergens Tidende; "Hva det fOrst og fremst gjaIder er att
det  nye  samfunn  tømires sikkert og  solid On. Ean må ta deu tid som tren-
ges. La skolene bare stå stengt, for så a åpne dem etter hvert saa
dyktige, positive lwrerkrefter kan settes inn. Det er jo nettopp våre
ungdomaoppdragere som skal forme framtidens folk i Norge. Derfor kan man
her ikke fare varlig nok fram.  Ikererne må siktes på det nøyeste. å gå  d
til forhastet åpning av skoler kan føre til ubotelig akade for framtiden4
På liknende måte skriver andre nasiaviser.

Dlet er masseutmelding av de foreningene som er tilsluttet
Noregs Ungdomalag. Trass forbudet har ikke nasistene foretatt seg noe.
Den 20/3 meldte 95 % av Norges advokater og sakførere se# ut av det nye
nasiadvokatforbund.

Poruten de 54 Trondheimsborgere som ble arrestert fcr en
tid sida, er det foretatt ytterligere nye arrestasjoner, bl.a. advokat
Leynar og arkitekt Tønseth. 30 personer som ble arrestert i Bodo før
jul,er nå løslatt, men 30 andre er tatt. Den 14. april ble det arrestert
50 100 personer i Oslo uten at en vet grunnen. Det var kunstmalexe,
advokater, skipsredere, funksjonærer osv.

Sigrund Nansen har sendt et brev til uisling, hvori hun
fraber seg  Nansennevnet brukt av 4buisling i hans og NS Is propaganda, da
det nåvmrende styre i Norse ikke har noe med Nansen eller hans verker å

gjore. Hun fordømmer hele det politiske system i Norge i dag, ikket: min
da Prithjof Nansens egen sønn er arrestert.



Den nye erkebiskopen av Canterbury, dr. Wfl_liam Tempel„
talte til Nore søndag. Han sa bl.a.: "Jeg er glad  over  at  jeg har fåt=t
dette høvet sa snartx  etter  min innsettelse til å sende en hilsen til det
norske folk på vegne av det engelskd kristenfolket. Vi har med beundrig
sett deres utholdenhet, og vi  er  blitt  inspirert av deres eksempel. Det
er vår bønn at vi i.enhver prøvelse som måtte komme til vårt folk, står
sammen med dere. Personlig har jeg hatt den glede å kjenne flere av den
norske kirkes fremste ,menn.  Searlig  har jag satt pris på dens høyreiste
leder biskop Berggrav. Jeg ser med lengsel fram til den dagen da freden
hersker og det er fordragelighet mellom alle folk. Det er med glede jeg
har sett den ånd som  fylte martyrene  eunå fints i det norske folk.
Hver store lidelsene blir, vil  dece erfare  at Gud er med dere. Gud vil
seire, og vi vil  i fellesskap holde ut til sei ren er vunnet. Hans rike
må komme og hans vilje skje, sluttet erkebiSkopen.

"Run sannhetskraften i en Samfunnsånd
blant gudoppfylte, frid individer
kan løse verden åv de gamle bånd
og lede slekten frem mot lyse tider."

Palstad ,er det  kommet  200 Ierere fra Trøndelag.
-2å Jørstadmoen g Palstad  sitter 900 lærere. 509 lerere  ble sendt norc.
over i kuvogner.  2 ' bie sinnsYke,  1 fikk hj erneblødting og  an  ånnenen
annen, alvorlig  sykdom. Lprerne ble utaatt for- dyrisk mishandling. "Den
SoM ikke vil høre  får føle Skri'ver  Pritt Polk. Svenske meldingergår
ut på at biskop,Stren  Og andre geistl4ge,  !lar'setdt telee'raffi'til Skateke—
og bedt om.at det  må vises barmhjertiT.teet-. ' Svaret kOt -fr
Lær erne er  ferbrytdr  sahafl 5  o pr est ,-ne  bør heller overtale- dem.

Hvilke er  borgeren alminnelige  rettigheter?
"At tro og tale  fritt, at virke fritt hvor loven

forbYder  ei,  og hvor man  tør for ham  deroven,
at nyte selv den frukt som vokser av vår sved,
at  værd sikker "på' sitt gods og på.tersenen,
at-  Sette s'dgmet dan soM kuer rettighet,
ja bar han andog: kronen."

Wrgeland.

Welhaven.

har Ikke tid til  å ankre opp,
vi videre framad.vil stevne.
FOT Norge oss venter i sIuttet trdIpp
og kfevdr vår vilje og evne.
Ja fremad, fremad til seirens dag,
med' solskinn siPmer vår  vunne sakIn

Sivle.

øksnevad talte sndag i tilleggspro$rammet. Han sa
at .tyskerne lsger'  nyheter, som .de nrøver å få folk til a tro .kommer  fra
London‘- Pi enden 'forvansker beldingene  våre for skapeforventninger,
som S- da blar til' Misnøye og Utålmodigjet. Tyskerne bruker 'de verste,

Sa' ,‘',Iesnevadog advarte—mot å høre  tå dem.. .


