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Norgeg DemrIng.

1. årg. Yor fwihet og sannhet.

Dttt løfte for Norgen
det ha x. du trofast holdt.
Om v.  7).4. torgot
og
om vz!.= o:11 b•4,f-
deg
Du box%;.; sen klasse,
msn hele (2.1ket t11.

Til K 0 G Z K.

4101

Mot usgeldommen, eviket,
mot niddinge leiesvenn,
står gamlet hele rIket,
vt venter deg lgjen,
Ow v'Spen1øge, evake
vt h,Ader ennu gtatd.
Vi ven',er deg tUbake,
her er ditt A>lk, ditt land.

KONG U.bKON 70 •

S11k skal vår konge Virrs,
så rollg og gå rank.
Du er v ogen u*ve,

og blank.
1J tunge Jagen

da ekj cs;. verEt.
og da vår v zgen,
stod du fremdele4 fast.

3,1S- 42.

Mandag 3. augugt fyller kong Haakon 7D år, og alle
ekte nordmenno tanker går t. dy=3n, avholdte kongesom 1 dag lever 1
landfIyktighet, Vor tes nordme er Inn bittt et symbol på vår
nasjonale  frihet Ved  begelgtig ble  mfAtatt da han kom• 1  1905
etter at landet 1 flere hundre Ladd .att fremmede konger. Hau
fylte oppgaven ein på en ypperllg xi t  1.jeden, foIkellg tg
gjorde han  gln'plikt, og  for et  demok yar det neppe mulig å
en bedre kOnge.  Han  var Ikke et  hergke,2 . cver staten, men  en tjene
for folket. Han be elsket av elne landemetn, tg kOngefaMillen
en stadlg bredere plags i nordmennenes hjerter,  Så kom 9, april,
ble kongene dag t...amfor noen Q  Lealuttsom,  eterk  og med  etuovike
fedrelandokjwligliet oto han iram  og TIorde  sin  lnneatte,19:
lærte nordmennene å kjenne de egenakapne som bor 1 wb: konge. 13"3 —
verre måtte hun f.nate ,andet, det laadet  eom  hat y7r.
og gom han vlle for, og da han forlot det, vuT det fr å
fortgette kaupen utufra rot''Iandets flender for at Norge Lter
atå fram ftt og uavheng,a,. Utrettellg har han olden kjem-, t for
Norges eak. an ha,s'ikke g73. elne krefter og oin J..d rJr 1et var
noe hat kurne Nordmaer.e vt1 f eln tribe tlAbake, og kongen
vil atter Lir lass sowatatens tjener et sundt og fremad re

demokrat hileer øin komge på fødoelsdagen hung;
takker ham for d; han glOrt tbr Norgeg sak og ønsker ham
lig tllbake til e i le4ad0
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Teredeg ble meldt  at  aleetott  hr evakuert. Det toregår
oxbt rede kamper ved nedre Don 2oo km. n.ø, for byen..Heftege kamper

foeegår egeå ved Krek, lekeens vedroubøyne%-en, der en rekke tyske
åtak er slå1. elltzeke. Stellengen i diese områdene ble teredag beteg-
net eom kret,tek. Senere meldenger går  ut på at den ruesteke motstanden
ved Dian bltr bårdere-og den tyeke frammarejen et eZakket en del av.
Zeredag"ble meldt  om voldsomme  kamper påeeørftonten, Bffiellg  ved
Datalek. Tyekerne gjøX ettt ,ytterete for Aefå flere foreterknenger a
over Don, men de reseeske motåtakene b1lr voldeommere  og veeldeommere.
rredag badde tyskeine framice-  ettt'framgang  ved nedre Don, og jern-
banen  libetee-leeeekeees kan b1e det meldt ee
voldeomme 'eeeper e(e Voronee eee: .eeeeene va: e:ett over elva på et
nytt eted ee tatt ee viktIg 1andete, Jenere ble ..-1;edt  at  dee ruselske
preseet vellvrelJen øker fra time tte timee ZJeeerue uebeeger hee
atIlleugene rredagsmeldengene fortalte om fortsatt  reestek  peee-;
1. emt4dene vee loroneel.. Ce tyeke tapene cr ttote. Tyeke motåtak CY

hvegerilg el6et  ti1bake.
Zn rekner nAiat fØrete temen aommerolfeneivee

er over. Trass i framrykningen utn er tkke Hitler kommet et akrlte
marmere målet, da Wtoneej og BtalIngrad er eekret. BIndeleddet me-;.
lom de ruseteke hargruppene er lutakt. Det ruusleke telbaketoget e
øør bar vart utføtt  med stor dykttghetø og noen omringengeelleg  bal
ikke vaxt tale om.  Den'røde arme har vacttUaeOnen voksene tet
måtte gå, *4 denne måten i aør,  d%  tyekerne e ttt førete BItta-k
kjørte på med a1t  de hadde av paneervogner, MC4 na etter bvert er
ensetøke  motetenden  vOkeete og tyekerne er kommet i kontakt med  steee
euesteke bovedtropper.

Iliandag ble at russerne bar gjort  Aye tahkåtak  vad
Belansk.  nen 10e tyeke metoeeeecte diveslon ble ber helt opprevet.
den eenere ted bax  følgende  eeke dieeejoner ledd etote  taP4 Den  71.
fra alldeshelm, den 42‹.,  den y eefaneeeldevun og den lo, motor-
teerte dtvtejon.  Genere me1dinge:, Eåm at  nok 2 batal»ner av  den
atetnevnte dtvlejonen er øde1agt ved der ruseerne framleis
bar  tnttlattvet.

«crer Lenengrad bat  tyskeee eeetet ned flygeblader om
at byea  mAkoverge seg, da den  enatt vt'e bli tatt. RAsternes  ever på
dette var 8 We'Vze 5. gang voldsomme Atak aom trakte tyekerne lengrE
vekk'fra  bYen. I  Aord bar feneke tropper hatt store tap etter mee7e,kqe
Atak.

'Itten røde  stjetnel ' of£deellgg»rde fredåg  atalthe  AppeW.1.
te1 ao1datene.Appe .leen  gåreit på at eLleve'e aoldat Må blt på G1 plaee
under mottoet "aelee eller dah":tehne a;-;:e.elen ble ogeå gItt 1 fjor
under de eeterteke kampene *andt lbekva.

rout • 2. ?a offeelelt bold t London har en oppgett at front nr_e
kke er no(iTT eemme11gbet, mee tY.d og ated v:1 b11 avgjørt av de mIlt-

taire ejefene, 1Daele akrev titedele em nødvendegbeten etV

ny front, eem 414 kae eemme ner aam helet. Ove7 hele Zngland og Skote-
.1and foregår nå steeJ eanievre med henblikk på dennye frontene rly,
ødeleggeleestroppee, eeeee eeeeleravdelenger oev, deltar. VOn Rundt-
etedte etabb b«Ikeeer nå forevareverkene t Ytankrike. TXoppene e
Prankrike er forsteeket med' flere etvlejoner elltetropper, som er
trukket bort fra østfronten.

C
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e to et,e e ukene r ettumajonen p4 den ruseteke
aørfront vert  og er meget  krtlek. Ved muernee åtak  Ved Voroneså bar
de hindret tyekerne i a gå  åtak  mot StaLingrad fra nord. Traae
de  etore t yske tapene foregå den tyska offenelven med voldeom kraft

RoetovomTådene. Zer skal tyekerne etå 70 km. fra 9tallngrad• 1 vest-
llg retntng, men stillIngen ner er  tkke helt klar.  BOveriåtaket føree
fram i iona  nedre del og rundt  Belmjanekaja raser  det forbitrede
russiske motåtak, etter at Zoetov nå er erobret, ser .dat ut  ttl at
tyskerneno er kommet over Don p to steder, Langang fra  sjøen vta
Kertej er heller tkke utenkelgo  rn må slå  fast at tydkerne i dette
området haT el„;p124d(2. øtore tater i den diete måneden,  idat noen av
Rsalande g ligger framfor dem.
Verdien W)LiLv- da :r.igger  i uiner,  og
alle masker og foc ge e:hden box't, Byen har
nå bare ve 4 wom «:4.raknutepunkt. 3't.al,ingrad og om nedre
Vblga er ti og her bar vi Rueslande rikeete korndletrikter, Men
meget  kan  zkje.  Det ftnnes også en  del mindre oUefelter i dIsse
områdene, eum dog har mindre betydning. De størete  oljei'eltene  Ugger
1 Baku, og d:,b8e er naturlig beekyttet av KaukaeuefjeZlene.  ekulle
Voka og jernbanen inn t Muesland bli aveperret,~ oIjen fra Eaukair
blt ført  oVer det gaepieke haV ttl ymee havner.  Men dette vil  bety
foreinkelaer Og lange  omveler. Den rueleke arme or  tkke og vil  ikke
blt eatt ut aV  apillet  om noe s',11kt skulle skje, men armeena offenj-Te
evner vtl lz,11 en  del nedeatt, tn -rekner med at tyekerng har ca.
mann  1  Routovområdena, videre lo paneardiviejoner med ?,000  tanke  eg
en luftflåte p4 .1.5oo fly. de stiøkene tyakerne  nå erkommet til
  il  det lkke gå så gl,att med. t.yningsinjer e, da velet og jernbaner
her er gaml.e og umoderne, :fo:T Ie å enakke oM de enorme vanekene
som avetandene akaper. Timoeåo ført troppene  stne ItZbake t  ftn
orden, og hele,den røde armeec e::;.e€kraft er ubeTøTt.

Det store epø',2swe'., n4 hvoxIedee en beet kan komme
9ov3et til hjelp, X Afrika enge.J.eennene sttllingen utmerket
og er tatt til å g på igjeu, er ''. oe;lenkoe venctre fløy, og der
holder. KanoneT, t4nke og fIy et,- mmer  inn til  Ruesland fra'
&gland, Dessuten bar England øeg til en front nr.2,

•

tkke noeu vet nAr den  kommer. Det ',J9mmer de alliertes"militT7
EQefer, men at don kommer hereker det  ingen tvil om. Op
orse n i Zngl.an d og Amerlka krever  at en nå ekal slå til. Den
pre4uksjenen bar ex...c:tatt fantaetla4c6 dtmensjoner, og atatene.har 14
3 /2 mill , mann fanene. Upstonnasjen ør også en viktig
men det Qr et gled(7,,tg teo'n at det prakiøk talt bare er de 1,;besk“tedt
akipene tyekeIne åbeenke. Amerkeneke tropper vl i e::,ete
Instans avgjøz-e krJsz.u., men de er ennå ikke ferdigtrenot, eng-
eleke troppene må ørste tekke praktiek talt ta støyten aZene
må sametundeQ Ikke glemme at ved eå 1andsetning blir mange og etore
krefter i de okkuperte land utlst.

Luftkri on, Matt til søndag Var ruseieke bombefy for liredje gang
orx ge Ilke over ø.3-,-,-Prøyeer., etore briticke boMbef.',yetywker var over

Rhur- og Pb:inetdt7J,xtenee var hovedm&j.i.c. £nke),te britJaTke
bombefly som var jey1 søndag morgen ug_el.app bomber,
stanterte at branie gaug i etor sti særlig t havnecarådene.
flypIasser i RolIard, Prankrlke og Belgta be eametUndee bombet.Ztter
alle operaajonene gikk l bombefly og I jager tapt.



Det britieke flyvåpenet bombet Hamburg  natt til  maa
Det var det krafticte åtaket tynkerne har hatt  ei•en  1.000 fly-åtaket

forrge måned, ætih var bra, og skaden som  ble gjort, enorm.
Det dec mtNnge f cre f"-iy tyckerne noen-gang ba f‘endt over eng-
land britl.cke flY sikk tapt. ;:,-)-y-Plasser
Hederande Fwankrike ble ogSå bombet, Britiske jagerfly angrep
natt  tll med etor vkning sodutog og lokoMot:tver i"noz-5- Frnmk
rike.  dagulidu angrep engelske bombefly  mål i  n.vayekland. Det
obeervert branner Hamburg etter det store åtaket natt til mandag.
Hamburs ble atter azgrepet EAD en stor etyrke britieke bombefly natt
til onsdag. Itawet vr overckyet, men flyene gikk under skydekket traes

kraftig Ac3.. 1 e observert stor qkade og etore branrer
aser . z,ierrauene, ,c t7uk skipcfart

aL,utunc3t,:.' J,L,tet '? iïat til toredag
var Det cka. L fØL bombefLyea
aom kom i gang ctore »canner, som i.en fo.
hovedetyrken, C3M fulgte etter. Bare 9 briticke
og jagerbow,:, j Utførte om dageu et kraftig åtak over :;-'rank:-Ike e,
okkuperte o..-u.,cer. 16 lokomotiver og 11 godetog ble rammet og øde":„_
1 fly  gikk  -;apt., 7 tyeke ble ekutt ned. Hatt til fredag jer.
m Prankr,3„e og Neder1andene bombet og fly fra kystkommandoen •

grep tysk skt4.,fart utafor de  Prieleke øyerte. Vra  toradag morgen 7[:
br:Alske jagu:t.e over Nord-Frankrike. Dette åtaket fulgte etraks 3VY,

det atore bombeåtaket på Gaabwr.,kon, et av Tysklande viktigste je-
baneknutepunkter.

uka har det vb 1:t-redte tycke åtak over Zngland,
Mi(n.and ble (let natt til fredag gjcrt en del ukade.

Luftzarekalk H.e,rrs har sendt ut en advarsel til de'
b,Tuke fk.,*;1( og gjort me:kt-am på at det britieke flyvåpenet vil komne
G:1  å løa  hvew eneeto tyck by *.s.nnt det tyske fo1k
Qeg med Laeismen. Dy for by v5,2 bli tabt, s -1,et 71 var-e umulig
Tyskland å kunne :Cortsette ken, Lår r,,et er pe,. vEer bomber vi om
na'-tap. Når det e7.• ovobkyet.  li 'n, dagnn.kke noen del av
Tybkland ekal U. u:Ucke^1. Det idd ,:yneu v. er fallt, men det
vil blokne mo4, dot Lom kommer nå, o flyproduksjon  Zn-.„-
doWes og tre(ILbles, sluttet han,

f ic.1:1£2A2_ britiske  marinekr. : har rrt i kaMp med 5
ibrte—tyrke uom aUe ble tr., kinet en gikk

og de  andre  kc v-"Kk i oterkt have-Tert - and, Dt britick skip ble
skLc''et og eler t land med sår Under dette åtaket te
de  brItiske sk4euten  virkn5ng angrepe'.; fra lufta og
kystbatteriene fr een hollandske kyci;,

Z. Bra,_ riticke destroyere fra 11 tlI 23 :,,,edcatc;€t
en konvo!‹. til Muru.i.ok uten at et eneste skip gikk ta-„?, var
kommet nn i drivuen, de angtepet av 3 itore modelle
.gelakmennew ga på 90")oe fots avetand, og etter an ka74.
trukk tyekerne seg tilbake, britick dectroyer ble c.,:zadet, men
fortsatte. Etter c.41 konvoie wc kommet inn angrep tynkera
på ny, men de fikk tar ekad, på båtene cine Y,,aeKOril igjen, men d var
det bare et bruke kanon--&.e aine. 1Yekerne
vekk etter ea kor og ,:sroten var red-iLt. Den briticke
sjef er blit dek)- ,Ler beliriften ein. Kwlekje far vi enart 1iA7-
at nok "t.to.reg.tonn er oenket.

-
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2 bevepnede trålere ble mandag angrepet av briticke
rjøetrjitakrefter uta±,;? r;berbourg. Den ene  cank,  og den  annen aøkte
havn i Jerkt ricret ctanri.

har oenket 3 anå akeeokip.
3o, jur, 6.1760000 akcetonnacje aenket. Videre

har ruzcer krigen tck ti1 cenket 3/4 mi11.tonn. Deccuten er
44 akceskip rgt i cr-.Smerika.

ålErika,t. Fra søndag vs,r det voldromme kamper i isf2ka etter at de
WITI7ke troppene ny gjkk ‹,kcjon cærlig på nord.fronten, Den
briiske fronten e- lette bOmbe- og jagerfly underctøtter
t:(,:pene pz: 'z,kker, cffekti. =e brticke ctilJuene ved

.,kke :;g.;e1, rkr de før var
uj'yre 04.)r,1kommer
å ,'ng fol ;.meT_ke„
zt2ømme2 :u ct")-e mengder, de nye hu•xt -,gåeL2:
riste dageL det vært meldt om patrulje- og
De brj.ticke ._-cue har 'afrika vært meget flittlge, aæ:;kig er
ut over Tobog  51 Dabas ellerc  er Kreta og Mål i  de Jonicke
ogaå bombet . aletnevnte hav fikk et akip torpedotreffer. Det har:.
væct liten  t73k virkcomhe't over kaltas

Det f erne øzten .
kandag h.e detmeldt at kampena er blucRet onp Igås;

til lande på N  Gir,ne=3. 40 k;11, 1n:.4e i 4andet fra  Buna. Senere
om allicLt vIkeomhet ok; :c4p-/..rne er drevet tilbake.  I KID?_
viker j,4,panerne f'z4u.

Til t3jø3 h um(-1?-krlacke undertannebåter cenket
e.?e 5 ja.-paP,ske sktp ner116. 1 dectroyer, tankbåt og

.i.acte4. uta.fc- a'al.,11,n0pJw eT kraftis angrepet.
W3w-Zea4andoke ot;Rmin:,,n1;eren, aø4dag t de
denalve kamp-ne Stl,,,ehaqt-4„  ktt c a,Lierto trf)kker stylk
eno  eine  nr for ofrInve

: det v. . alkert virkcomhet. Japawkc,
baser er krafg bombet, Onzdag W,r„'Ap -:crw-ne :Port Darwin, mek/
de prøvd(:. augripe byen torcda6, t." 3agerf-,3,j etraka
åtaL og akjøt z4ed 9 jpnske fIy. 2t jaEerJ.ly Elkk t.415t,
U.;:ior New Gli,ta ",)le et japan•k trant ;,_:ukip  etterlatt i brann,

Gmånytt. Unir kanpene 1. ,,fka b de't funnt hemmelige doku,
som i  uto,-) trkk røpe r (,,Jukernz:s  pluner om oppbyggen

E-,Jxvpa etter krig. åde innaor ot; ,,,JrJ.for riketc grewer skal
oppretteu ea 12,y kJe, det såkalte st.xtepoliti som
t'unnet 1. orde7s uye k1assbn, heter det videre, 11)4, gjø.J..e
seE til vennu med g_olicLriatet. Londonaviaene behandt;-.. Eig 13-1L-
-;å(tnde dsse r,ye ty-hke Itocia.eht planene i det framtidie C.=e1Z"-t:PD,

Op,J7eteicen ar Gernunia $S i Nerge er sikkert ogs4 et 4tedd uen
planen,

Avde.',nger av if en SS'phrnderte ttroda i rankrike.
De bkal vwre trukk, fra østcy.orl.en p.g)a, uro12 i laodet med de
3oo.00o flawnce akal til Tyske.. Dett er nøyakti
etter oppakriften (9:7; Le1.,2-t.age dokumentet som blb fannet
hvoretter $S i nolde all opin:,on nede.



de første 6 etånedetse av 1942 fq,den amerlkancke kelefee
preduksjonen 1/2 gans t11 då ctor'som 1 fjore  ;  mal bysde såledec
amerlkanerne 15,00 tanke  og over  4.00d  flY. På 24 timer er  i krysser,

destreyer og  I vakteklp sjeisatt 1 U.S.4. Gjefene.for Amerikas haar
og Martne  var ttrsdas hos  pretident Roosevelt.

2 amerlkaneke armekorps er kommet ttl  Eng1and  os  Austra)
uten tap. Heller tkke kanadiske  fercterkninger  Gom laudet  1 England
onedas hadde tap. De  høyerestående  amerlkaneke offiserer  fee det
amerlkancke luftvåpenet et kommet ttl-England. De amertkaneke  styrkene
1 Bnsland  vokser fra time ttl ttme.  Det  et nå  bygd,fereeleeee  for 4
skaffe plass, Pereløpis er ferdtge, og 5o nye er under  arbetd.

Denemerlkancke kryceeren_"Baittimoee" på 13,000  tonn
ble sjøsatt e  emeeke terse e , Den er byed på  måneder. I  fredotider
er byeee'eel 2 meeder . eeeeeke. eeekereet adee iLge av dtsee:kryc—
serne unee-1 byen1,1  Det ex de sieeete keyceewee noen nasjon bygger
eller  hax av denna  :e?.pen. De er kr%ttle panceet og har eeer akcjone—
radtus.

Jan Mazaryok har sendt.en advercel  til Tyekland  for ell
da tejekkerne som er blItt henrettet.  Ban  lovet tyckerne gjengjeldeee
Og loven skal skje fyldest.

personer bleLe2.1e£eg t Parie onedag.
7 svencke forretnIngCMenn  1  Polen er  arrectert  av  teee

bl.a. den  svencke  generalkonsulen. Den  tycke  regjeringa  kan lkke  :_eee
grunn ttl den svencke føl*eaka er undersøkt.

Det amerikancke hovedkvarteret  på Icland  melder om ee
ny trefutng mellom et notek fly og  en Yokker  Wolf—masktn.  Det tyck_
flyet flkk fulltreffere på loo meters hold og flyktet  vekk i  skyene,
Det norcke  flyet ftkk ikke  noen skade.

Kronprtnsecse Wertha kom onadag med fly fra Amertka
Bondon for  feiringen av keng Ber.,koen 7o  årsdag.

Det er glte ut et peektfu;ile vark ov  pref. gellhaug,
Worm—Meller, Ording og Deesen  e  ueeednine kong  laakens  7o  årsdaG.
Boka er 111ustrert om Rorge  keee  og Den er en htlsen fra det
norske folk  til kongen.  Bjemmeeeten  os ejømannen  har også fått en
bred  plass Hee bokas  ånd er  ge,eeneomsteemmet av  kongens valgeprog
"Alt • for Rorge;"

Det bar  vært hOldt bispereJte 1 Oolo. 6 av de gamle
btskopene vax tll otede. Btskop  Berggrav var representert ved doeeeer
liygen. På dette møtet ble det bestemt at den norske-ktrkee ledelea
foeeøpig fåt naveet "Den mtdleetidtge kirkeledelee". Det cr sendt ut
preklamacjoner om  dette, hvert det bl,a. heter at det nye rådet er
klar over de oppgceeme som ligger foran det.  Den nye  ledelsen er v1115
t1l  å tre t sambaee med departementet under ledelee av ellee btekopee
med Berggrav i cpiesen. Ledelsele v11 vwre lojal overfor okkepe.ejone-
makta, men kirken vil arbeide fritt uten tnnblandeng fra etezene stde,

rorlegger årne Damm, Oclo, ble arrestert 9„jeli og ble
sendt tel Tyskland dagen etter. Rulturdepartementet har blåst reteett
t forlassetreden. Alle forfattere kan nå få tnnlevert oe trykt bøkene
stne, men sjelsagt elstkeeer de ennå at bøkene kan bll 1::%claglagt os
forbutt.

25. june ble camtlige menn på Møgeter arrestert og fee
bort, Ikke noen vet hvorhen.



N hetene. I r o cøndq...54
nytt sto7t olmg ble rettet 4Öt  T yskland natt til lørdag_,

idet itoe styrke brit1ske bombefly angrep DVJeclidor'f. sentrumet:for
Tyckland ac-;t3.:,prodl•,&ejon. 4, tiet Var kraftigere enn det' mot HambUrg
for en uk€: Hele det vi:rkninsfulle åtaket vmr over 1:)4en time.
Flyplaser jernbaner i Holian4  ble  sametundes bombet.  3o  bombefly
og 1 jmger Før disne Oneranjonene var bombely i dagnlyr
over Frankrike. Det utviklet tiI et stort luftslag. lle bombefly--
ene vendte hjem. 11 Pokl-er Wolffly ble skutt ned. 85  Spitfires savnes
En del tyske fly son var over  11.'n1and  natt til  lørdag gjorde en del
skade.Natt til aøIr var t  4.iske ntyrkerm7  ftv jaerfly over tyskokl'un-
eri område. Trke21..e var •en fly over katelbyen Nor71oh. ,

x, rt  I det sørlige
avunitt,  4:,3HcIne uør  SøndN.,  L-Le  meldt om fortnatte
russisk  utV;ak i ljanskja nå n  s,v.  sic mv Do I det
lige aVsLtt drevet ti'4.bake. Ved Batk er 1.71ske r11-
siske  troone-  att inn  Og  det fOre;:,..år blodige-as,Tkampe Ved VorJ!“„rj
-r).4vestbred av Don har tyskernetmnt flere  forsvmrsverker. Et
tysk triangelak er ber helt knust av rusisk arteileri
I søndwsmelgene heter (!et at ruserne utbyer stillingene

Voronesjomdet.
Pta Km:;.ro meldten lørdng om  store sandstormer  sor bar

onerasjonene. Det har vrt arteli.eridueller 1. det nordlige avsnit
Søndag had'e det v!firt fortsatt britisk patruljevirksombet nå alle
fronter,i Zgynt og allierte Ituftåt-k mot  fiendens skipnfart.
tuage fly bade boTïbet handelskin nord for-erna. 3 tyske bombefk.,;
er skutt-lwl

Fra (?)sen ble meldt lørdag at  ali lerte fly har  satt 1 japanel<
krysser  1 brazfn ved bcjna, Jananske baser Ne Guim4a er også
ibet  ,bg det ble satt c 2 . styr-u brauz,f,:t,  bøndmei,dingene

at amerikanske fly had lom'oet dc j. e maraevertet
Hougkong. I s.ø. Kina har kinesern stanset de ja)anske troppene.

Etter forsimg fra Sovjetseld,  vil det istedenfor
og  sendemenn bli onprettet russis,(  u;y: ambasadør i de 2 lan,Ine,
Trygve Lie hap på  kon2;ens og rejerin» 7egne takket for tilbudet
og gitt det sn,  tilslutning.  Det t e er  2,j,.)t  for å hedre det norske
folk  1 dets  beltemodige kamn.

Det første budskmn I anlednin kong Raakons 70 årsdag siu
nådde London var a den noruke front hjemme.  Det hylder koner
som sjef for det n.)7,ske demokri o sutter med ordene: Den  nor3ku
front gir seg aldr:„ °Times4 skrev  lørd9,g i anledning dagen at den
markeres ved et  fo2: i kmmn  rundt sin konge. I 35 år1-11-2 kow Haakon
stått 1 splesen  fo.7 et liberalt foll'estyre som er
rtkere og mekter i soulal rettferdigbet og folkeorrsr, I

kongen fam  som et symbol  nå  landets uavbengight  og
aldwi 'ham,  skriver °Rmes."  Kong  Georg har serdt konn sin
vmrmeste Det  norske  -'(Jk og de norske  s3me ar  itztkt bmne
dyneste beunIng nier kon  Gv)rg og han Eir  uttryk for sln
over at nerdmnnew Str samion med erwlende::ne,President Roosev,
har byldet kongen r nevnt Inm som et eknemn,A for det norske
Svenske aviser hy1ri. sine vtikler kong Ra-,kon, og fra atski111
givere i Sverige k',;mmer det gaver. Detvil bli hoidt høytidsgudstj-
este i Reykjavik, og ogs4 ellers på Island vil dagen bli felet,
Norgesbus vil bli innviet og tet NOrgesprogram i den islandske
kanteren vil bl.a. Wordahl Grieg ‹Ng Wer~ller delta.


