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VO  iirge, da mitt fedreland,
min greunG  dXL,  min ealtgrå strc.nd
cg mins bvite fjeller,
- i fredens tid da ga me brød,
så la aeg dele eg dia nød;
nu vwt jeg  hva  det gjelder.
Jeg Vet at 1,ette land er mitt,
cg dette folk eka,1 ve  fritt,w

Y5x noen dager uld en 'rar  det OtåTedagen for iunlever,-
ingen av radle~aratene  1:14-1t eetlandet. / yekere badde tn hetigikte7
med å ta  faia  ces apparatane ville hindro 4as i-å få øe ndre u7 -
kator enu dem de  selv cerverte. Det norake feik £kuIle leve
og vennea til  de tyske aeldingene. Zerved v13.3.e etemningen bli
ere fer iyekerne. Oamund Therenas skrev 3.  *Beigene Tidendell 614-42z
Ihr yekerme kar c, bitter erfarIng lwt --Og dot
moderne  krig tkke 1~4 :f"-~ med våpan y at&t, meu t ordene-,

m041t6emi ttl eu venemUig gre4 bidrar tll svarlegeribet
etriden,71 Dette er nybetuee  lyYtydniug, cg det forklarer bverfe
v-I>:~4teue bI4  twkt c ~rInr henmelige.avieer  blir dt Oit

yekerne bar 1£11A2.ertid tkk prdd d~):f  ein enE1kt, pet Wb,
tolk er 2mamiale u.:„,cierttet cz ckj4)r. Zeree andre bensikt
var Ab&i.de audre D ore p rini x alltid VIEfrt
uåreu løgn bltr c4joutai c-ft  uok,  111:r de i1  sauub&t.  Werferitski

utfrak. fJ1k fa bitre de ene  1.uon on g ea igjen• Men de
virdlitrto  ne'rdrlulusub, dag er deu tysk - £g„  viLciflendtlige atem~
sterkare anu,nw,ne1une, lierclms;upnea naaj,o~nele  er blitt  st;yir
desto år4t. Y 725, Xordka tll fra Ireetlandeta Wywr'  til e>
grzleen, 6vr,41t laraker uaajcualak£1‘udrng  atemulAg.

bux Lært' betle prls på frlhaten, emulugen  1  dag  likner deu
IS.1.14.4>g 1905* riet b.¥7.Wetor batydulng f.->r tyzkornek- at de møter:en
bitt møtetand Bude,  atø:rwe  betydning vil denne stemningen,.:.å 1
av luvasjou* »et vekx eter3;n4agen i ekkie land ved siden av det
lykde tDget tti kuu,laud aoz kuakket verdanatyrwant.

Vi bur lært av krigen* bieZi.~£01Q.0 vtl gå
Im.tret 4g sterkere. Det vll manneynligvis koame au at.›rhetel;id

tr gjeuvmmmet, ik•e au etrbetatld med røvertwktar
en ånewilg k3rt8 -t1d, allk dat falgte atter etveLr

thr4:1. frihet er- vi vant.
Zn mann kan bwre les»r,
det kan i tw.whet
blir ikke e'r1.-n1re aant.
1Pit bar er alcx i catt
at urstt plawa11g blir rtt,
'g Wliti f',):Pbyx t3Re
a bruXe folkavattm*



Kri soverelkt
.Tys.ernes iå1 2 Ruseland bar vwrt  1)4.sette•over'Don

ved:Voroneach, 2) ta hele Denbaecenget,  3)  trenge inn.1 Eaukasus.
Vou P3oks fremarsj går 1 et tempo fra 6  til l ku.  pr. dag, litt Iang-
eommere enu i fjorathøet. ittil har tyckerne ikke  oppnådd annet enn
uerstattelige tap av teknisk materle12 og mannakaper. Qransker _nan den
tyske offensiv nærmere er tkke alt gått etter  planen. Belv  om rasserne
øyeblikket befinner seg i en Ilte behage1ig situasjon, har deb tyske

overkommando det ikke bedre. Deu hadde regnet ned eu ødeleggends Offen-
eiv over hele  frouten. Bare  1  Aukasms er  dette øyenfallende. Ellers er
hele den russiske front  intakt. TXmosjenko hax- ikke latt  seg påvirke
ttl å avvike  fra sin etrateg!, g bar tenkt og handlet påhelt militært.
grunnlag. Itike distrkter er relØj mlztet, uen når man sex på frnte
fwa Voroneaoh  og nord:Jver er t:yskerep_tineplan gWelagt.  Russiske
reserver er eatt inn veddponbøyningen og åtaket ved Btalingrad .er lået
fast. Det tar frauleis ingen russiske fanger, det viser de wvesieke
treppers f-Ale bevegelighet. vic von Book ikke klarer å oppnå en
seir 1.:Aw betey_c det at tyskerne nå øke antallet-av dlvisjoner rundt on.
1 EUropa for  å nolde uroen nede. I veet er sjøvelen uellou:knerika og
England åpen, og store tropperuengder fra iLnet1ka kommer til stadighet
. sannen ued  krigsmaterialI av alle  slag. Det samme  gjelder for Egypt.

Porsyningene  til Russland går som før. Ubåter kan massepwoduseres,  -
men ikke mannskaner! Det engelske luftvapen belwer  løc  på Tyzkland. De
siste bombetokter mot Bar.lburg.  Incseldorf  taler for seg selv, og hva fx
ikke Tyskland  føle nåw også‘merikae mektige flyvåpen blir-eatt Inn vecl
siden av det britiske.

n14esland. Det tyake frs,:zstøtet i Kaukasus fortsetter, og frau-
panseravdelinger ln.r nådd oljefeltet atkop trass 1 heftig .4ot-
fra kosakkene. 1,Øidag ble ueldt at dette oljefeltet er truet,

men russerne gjør glimrende motstand, Det tyske fraustøtet er svinget
vestwTer ved Jel=x1r, et viktig neknutepuL  E4ndagemeldingene
herfra, gåt ut på at det tyeke frawøtet mot aikop - forteetter, og.
•ueeerne nir tw'l.kket seg eu del tilbake. fra .4rualfir# Både her.0 laugs
Jubanelva voldsomme kauper, og tykerne har store tap uten at
de er hlitt stauset. I Donbøyningen raser slaget att og fram, s,,,31.11g
ved 31pskata, Under de siste åtakens vant ' 37.skerne en deI terengr
Tyskerne holdes i framstøtet mot Stalingrp.d.  Bussiske  avdeliner som
hz.r gått over elva ved Voroneaj, fortsetter eine åtak sØr for byeu og
hax tatt•nye stUeIinger. Søndag ble meldt at tyskerne gjør fortvi'lte
forsøk på. å ta igjen disse stillingene, uen de er slatt tilbake med
etore tap. Etter mandagsmeldingene .bar russerne forteatt  sin  freurykktp4„
og befester aine stillinger. Busserne har dessuteu gjort vel.lykte
atak ved Kalinin og Iekale åtak ved Len1ngrad og Volehev. Ved Rbsev,
Brianck og ved Ilmensjøen g4r russerne frau og tilføyer takerne
tap. Tyskerne er på defenstven fra VOronesj tll Zehavet.

En kroulkør i Londonktingkasteren  P4  lØrdag at det tysle-
fraustøtet Mot vest i Kaukaeue er foreØk pa å ozari-åge de tIssi.,;ke troppe
her og.vInne en stor seir, men.ettilIngen på den xiwelbke fxout må sees
lander ett Bitnasjonen er- eu helt annen enn for et eida da tyskerne
truet Moekva. Wyekeruee egentlige mål er å erobwe for e4 å få
fritt apillerum met ' .re.11. og Øyria, 1>å denne baets izå Tysklands tilbud
til Tytkia bli setL 2n annen engelsk krOnlkør sa at deu tyske trueselen
mot er fawlig fox de allierte, men 1kke desto mindre like
farlig for tyskerne eelv. Timoejenko holder VOlga og StalIngrad2 or.1 enn
1:Yekexne bax hatt litt fremgang her. Imene bolder eu hodet klar
Idoekva, og den allierte konferausen fortsetter 4 stor ro ou den kommende
*trategi. Den auerikaneke general Bwadley og general Bteffens deltar



,entfrenten.  Matt tll  fredag angrep en  ctor atyrke brItlake
fj4 Rhur,_4evedmåaet var INilaburg„ som ble  angrepet for lo dager olden.
Plyplasser i Mederland ble  Lametunds bombet. 6 flysavues. Watt til
mandag var kraft1ge  etyrker ktombefly over '<»-babraak:,et viktIg jernbane—
knutepunkt  oi= lnduatrtated, 4g andre må1  l'h.Vayekland. Dokkene"1
Le Havre eNgflrolasser  i Nederland  og Bele14  ble  sametundes bombet.
fly savnee. Det var ez del sprette flyåtak  over Zngland natt  til freaag.
Det  ble gjort litez skade.  HOen få tyske flyvar over  England natt til
ma.ndag. 3 ble skutt ned.

Det ble fredag 1 de eugelake ay1sene •ffentliggjørt
lUftfotoe etter 4taket 114SaarbrtWken. M11dene vleer to bydeler ehm sr
belt tiMadret. pette utrettet bare to av de 411er tyugate tombene. 1
KØln  er  det framleis kaos. Ilemmellge flygeb144er  går, og det f1nner
sted demonstraejoner. Plakateue kau ha Inektipajoner som f.eks.: ”pette
kan v1 takke føreren for".

Amerika har opprettet 3 inVasjonsz-.Tmeer beståendh av
alle våpen. 27en amerikanske generalez'n1114 OlexL 1.1:tglandea  at våre
txopper  kemmer 1  ea  stoxt antal1 at det er ifranskelig a flnue plasq'til
dwx I  W011and ekal alle duer  slaktea  før 1j,august av frykt for Iiivai:ion
,N7mye de advare:Ler ør gått uttll den bolleke befolkning om  Ikke å
yise aeg ute dexsom det koe1 Invasjoui da de ellers uvegarlig Vil blt
skutt.

Det f.erne østen. Ptedag tok amerlkanerne t11 med øt etorstllet ki;ek  pa
641amonyene i det e.v.Stillehav med svære #ityrker. .4taket forteette

det Utvikler ceg tilfredcatilleude for de amer1kauske våpen,
fra lashington aøndag Dttexmicidag. Japanexue gjØr kraftig Motetand.
Den australake flten og flyvåpenet  er  egaå med, Bamatundes med dette
1.1ret Ulir de japt,..nsko beeene pL New QuInea og Raboul uatazse11g

et av det aalierte flyvåpez:, Dette  er  dez største aksjon
clden det ,Itore slat Koralhavet 1 maJ uåned, dør japanerne 1‘.3'('!
tap,. 4<tudag b3 Lx" det i3k  sitt /onz  enice:14:,heter fra a

fYt hetsr bare at operacjwwns fortstter, og dk4 allierte ety4ene
Lnitiati.et a metuzdes rged,dett3 åtket er amorikrze gått til
-toråtak på dD Aleut:teko ØyGne d store styr. Xommun:ik,at fxa

7ashingten lørdaz :f:are3Ae bare at clet gx gjert ce åk på'jpauckfN
4p 1:)g bazx c4t åtaket g4x. tram N42-a mo-tet-,Lnd,

'kmc.tAcanake bombefly bar b ja~k f13,?1,9Ase
tiQn dar 14 japanake fly ble ødelagti het fradagemeldgnne.

ble douno 'n-Tplaseon angrepst 7J;5".,4ot Ley
?3,114Det 15 tonn.bliMber, Zreb var det kraftte &tsaket eilda krigen tek. i.
og a4 var 5 kler1k.3.nake bombe — og 4agerfly ber bcw:bet I Ong,k3
ole det meldt mandag,„ :I.LNkeeue ble hovedstadan i. Zi,tussiprovinsan.krag
bombet. Britiake fly har bQmbot jaPanske haeer i Burmab I ahlangiprov—
tzsen fc,regår det veldzba -rze kamper., å merlkamake fly understøtter
pere på bz).keA med belle

X Bombay meldee lørdag at komitc4en i dez mud. kon6reJf;
aD,w :(Idtat-b G audhle l!eso1usjou 1inl oppfdrdrer brltene tll å trekk

fia India. D an indlske regjøringa bar med en gang truffet
redeler tti å st,ffpe Gandbis 'Iklydlghetakampauje. Lederne av det
kongrespw,1;1, G andhi, Meherum.fl.., ble søndag m:!..rQeert zamStdes r.tY:
~11 det ble lagt zed forbud Mot w,fåter  Etv'1,4Nle kelreackesmiteer,

meldt om nys demonejoner 1 Ind14. grtn. oTemerask
".andh..1 da p1anene var halvferdige. S tore deer av lazdet tar avaz,
fra G andh12

det hbzixe og am,1~1.1ar. Asservex qr
if.jt>mr.4e,1, I lufta, c;.et brItlak virksonbe1 - sa liatruk.

lg . .eugas1 Gr kraftz, bz2bet bt flere ak1p
Xrt p.x-beidsr amerlk„. Ingen1Xstropper ned å helm 26 -

,tore akaeakip, 1 fIjudcAk- Dbm kza t. Goo na g en del StiWd:0



Den engelake flynroduksjonen  antar  dImenejener.  Ved
mange fabrikker bler  det nå bygget ferdig 1 fly annen hver arbeideteme,
og produksjonskapaseteten stiger,trase i fereenee

Verdena farligste eagerfly blir nå massepxoduseet 1
emerlka. Det  gjør 64o km. 1 timen med sine 2.000 bk.—motorer. Det kan
eå 1 en høyde av 12  kme Det engelske flyvåpernet har dessuten hemmelige
jagere under bygguIng. Dlese jagertypene ex de tyske Fooker Wolf belt
overlegne.

.eenklegene utafor emerikakysten er gitt betydeltg ned.
4 leeg1and  står den eggelske bygningsendustrlen framfor

eln seerete oppgave hIttel. eamerlkanske tropper  og  fly strømmer nå 1 så
stoee mengder til England at det må bygges 1eerer i ator sttl.

Hitler har hmtt sine forskjelllge  menIstre til møte 1
8erlin. Tyskerues vansker kaa etter dette møtet oppsumeres slIke

1)  Vansker  nå den indre front.

/

2  Den dårlege  moralen på hjemmefrouten,
MIsnøyen  med  partlete

4  Råwaremangelan  og ziangelen  på arbeldskzaft,
5 Yenansieringen av  krigen og unngå innnsjoa. Osv.

tet er  utstedt forordning 1 Berlin  • begrensaing av
'taZg av jord. Pette er for å stoppe tyskrne t 4 plasere pengene stue
i jord og jordelendommer, noe som er blitt gjort av dem som frykter

neIaseon. .
iødeka4;eagneeu 1 Irrankrike  har  belt foefei1et  malet e,_

'Ød4ne blir nk mwkt med deu aller atøeete sympete.
rea Jegoslavia bler det framleld meldt (5121glimreade

enper, og 1 tyak,troppetog bla aveporet lørdag.
aen amerikaneke kringkastereu oppga søndag morgen at

., seks tyskere som for en tld elda vax satt t land i emerlka for å
elele sabotacje i fabrikker o.l. er henrettet i den elektriske stol etter

ee forutgående retteerdig, men overeehe streng dom. Kr1nekasteren til—
eyeee at slik vil det ge med alle som prøver denne trafikk. Dette er
lerlkaz første evar pa de tyske voldehandlengene, og dut vtl gå på

emme uåte 1 audre Iand.
3 Messersohuldt  er  frlvillig gått ned t de russiske

linjene.
Den tyrkiske statsmintsteren har gitt enlojalitets—

ed<1meing tll england og eagt fra at landet vil forsvare seg mot ethvert
eDk. Von Papeu ekal ha lovd %yrkia bl.a. Persta dereom de gikk inn i

e lgen på akeeus cede.
Paastkivi har undez sitt besøk i Kjøbenhavn uttalt ae

e)eree.let om fred hae vært  dIskutert  mange ganger. Hau understreket
1-, .-.,lande gamle grenser er nådd og enda  llttmer,  så Fennland har
oreelie, det det ønskee etrateglek sett.

Quesling skal Være reist tel Berltu e et hemuelig møte
'-d We,3er for å drøfte den dårlige tudre tront 1 Norge og faren for

7on på Norskekysten. Over fes,erlge meldes at fra 1/6 bar vært alarm
.,. dan norske kyst. På enkelte c't.eder ez det gjort merksam på at dersom
,t nereke folk bjelper en eventuell levasjonsarmel vel det bll tatt de

- rangeste represaller .
evencke avlser aketvel at kong Haakon og det norske

e1k har i—nitt ekseupel og kamp £or fribet og umvhenglgbet rlsset det
eultecte meeneamerke 1 Mordeue histurl.e.


