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'Gi meg  cbi  rene remke, de faste og sterke menn,
Da sem har tålMod OR vilja •g aldri i  livet gåx hen
og seler min store tanke, men kjamper tiI døden for dan.

Gi me de brennends hjerter som aldri gir tapt for tvl,
com aldri kan kues'av mismot og trues av sorger ttl hvil,
men møter hver celer, hvert neaarla med det øamwe

usårlige
Rudolf  Nilsen,

atter er en ber(Rnser falt  øøm effer for ie tycke .krax*
ovezfulemennene, Denne ga4;en var det PaUl:Kvamme., Vor dem sem

' ente ham og hadde lært å sette pzis på hans.velsen, var det e.t etozt
umertlL tap, et som først og fremst emrpreget ham, var -11Nr,9breD7.

Han ofret helt fer de akene som hadde vunet
lieze, net var tor det pcsiJsive i livet han arbeld:lc Han5

'7UZ' 0n k£1.4):) mt (,at scm bringer elen,dihet ver menneskene,'

'vold, Ein 1-11.-.man.ta3re oppzave fy*te.han E1,nsk.-zetr Edx ilip:hritenema, da gore bLe tD:umpe.'c mader
av de tyske burrene 1113,te han'han,1:1,e, iWisa hen

vnz e av de best redierte eu: Ve'lekrovne i11eg a7j.sar stm
er *bItt gtt ut i landet, Den hade on stor mtsjon V. kan takke

det e1det han 'ettførte med den, Om ham kan en mad
be(-.j.ze zett enn en inne el at han ft1g appellon

"R:emp fer ult hva du har 1-cjmrt,
det gelder,

da blir livet el cå
døden J3cke heller,"

ez i dafyit med Serg over Z'aul Kvammes bort?;ang.
Z8GWV=e dde ban så altfor ung, ye hadde han ennå å utratte, cg
dTt er poS1,tve J.delister som ham landet trenger,:lian dØde

Han ga it ge liv for sitt land, for friheten
e:J.= ')rge som vi alle f,loker. 4an er ikke "elant cse

=r i. 7d,re -1-6.rtt-. 'T1 ke.,:u til o for Xvamme

fe, (Z-r? Xredar,

mer, tinu
ceJm

er da11,1,

a•t.



N  hetine freda *  1  *tz)'" 4 ' 6 6-42

qiitftot/t. • Her har  tyakorne natt inn  nye reeerver framfo: $ta/largra4
nger  som ltgger fra  80 til 120 km. tra byen, men,d6

h, dt og  lIder atore tmp •  pe  har  så 4 st  de  emmme wt11/5.ngent  •om
16,11hdtle fOr 5 uker eida. Tynkerne prØv.er seg nå med framitøt S. •ea
tutrltgla flanke, det vil si saMme taktikk eou miSlykkGlesc 1 fjor fram».
frr Metkva. 1 nOrdavenittet av denne frnnt  ,  vedjacpukals, ex kampene
nardet, 411e  tynke åtak blir slått tilbake ned btore tap for tyskerne,
be  er kaetet ut avetillingene  sine og utover steppeno. Tyekerne
hadde fredag ved Zlepekatn. 1.5oo drepte. Tra andte omr4der 1  dette
kamvavsnIttet blir det  meldt on åtak og motåtak og  at tyrkerne er
på deteneiven,

1 Itaukaue vecl Erasnadot ved elva Zuban ng ved Matknp
er det  voldsomne  kamper. Tyekernes åtak er  her etoppet. Rureerne
bruker hrtel1eri som er evakuett fra Irtp østafot møter tyskerne
etørre Ö.  ntørre  notetand i rin fremryknin mot Otoeny.

Ved Voroneej har tuseerhe utvidet eltt kn.:',:,..'xå,rø,
'$ør for  Voronesi  hadde tyrkerne fredag 7on  diepte,  og  rerrerne er1 ferd  mod 4 ryde opp blant reetene av tyskerne på den ørtltge
bredd, der de fortvilet pøver å knnne:unna ne':': tanke n;.!!.lignende.

2 rUneiske ubåter  er  nettnPp kommet  1,havn •tter å ha
4enket 7 fulInstede tyrke fnrryningeskip ned tropper ().: 7 utetyr 1
Detetejøen.

4Tyekerne har prøvd eeg med ntnpagandn.r:ot de  tyrkerne
enm lever 1 Ilakuorådene ng  bedt  dem on 4 ga over ttl tyrketne orz
fri eez fnr elaveriet. 1 nffteielle kretaer t Tyrkia evarer en
bNre  nt  dn ese  menneekene nC.4.få lov ttl  å leve  i fred, ng tyekerne

kkT 1kke nne de  ekulle eap..tfør de glr mer elkre beviner på hva
:nbet  ur eelVetendIghet betyr for  T4.en enn ri.e har gjnrt hittil,

511k proPaganda  vieer bare  tyøketnee vansket,

*'ra Zng and Zen etørste mannekapskontingent eon  noensinne or satt
nver At anterhavet fra 4nerika, iandet 1 god behold  1 Zzl.lnn ,. .  toxs.
4.15,gned fullt utetyr. Overntknnmanderene for de anerikanske trotpene
1 Zuropa, general elerk, na 1 samband med detto at det er troppenee
etørste ønske rnart å få olods. Det blir trenet trnnner uavlate11g,
og ofZenstven vil enart ta til, tilføyer han.

Det var llten flyvirroet nver :w:l.s.a, ,,ir-te 1.øE.,n,
ble .let lellt 195rds., 1 tysk fly ble ekutt ne,d 0.:1 unrgenen. 368
m..,nneeker ble drept c).; 800 eåret under flytak over England t junt ud.

(^invOten t Utddelhavet Det britleke aduiralltet har eendt ut ct
ko, ntke nu operue onene 1 i..tddelhavet, aou reeu1terte t at for—
.tyntnger c.). foreterkntn,;er til i4alta er kommet frn:.1 t ;;:r11behold,
.1,keene et bentent antall jo.erfly. 1..onvolen ble an‘k7rfilet i det

44dtre i.iddelhav, der det er e;.ialeet for ubter, e—båter e) fly.
Xn stor kryaeereekadre v.r os ,. på vel ut, .:el.1 eaudde fort la en
bl.e aDvi.reDet av fly og victe ue ikke e.or, '$ekaren ble_forfulgt
ik.v bzttee ubter eom ftkk fulitreffete å ;=tr,c't 2 av kYscerne.
ill venter nå på. keizmunikeet frs. o-,)exnejonene 1 lufta, Det blir z.:e..1.

1 u,IxIli.-, eltt fast at aksena oppgave nver brttteke tRP er — fe'r å
tke et ',:,1.1dt uttrikk — .;e:;et hverdrevet. g ubåter og kryeeeren

nksheetmtu er 4:,-ått tapt, ht etete 43X12et.b.l.e.tet crt1.et, uen
'Wk 0,, akte1,.)4. ,e-t vls.x 'på, ,eoo thnn,Det ble ttl~ -at eltke

0 ,*".24olurt -v —nult. ktlxk Z,C& •wtel,-1, Nall 4 -rzp. kw-i. ?),. XsAlLroi...~
vel tem.
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*e britlake avlseno beekjeftiget seg lerdag med de*
britiske  kcynrcien,  De fromheyet  offlgerenes og  mannakapenee Ovar-
ordentlige  dyktighot. Pør konvolen drog, ut, fikk hver kaptein 134
handegeklpene et brev  fra den admJxall hvor1 dot 14a gjort
klart  at  handelsoklpene vIlle bli hovedmålene fox  flendens opera-
gjoner. Konvolen sto Under kommando a-T  dan admiralen oom bisewAtie
kadagagker, og han fullførte oppgaven mod små L nar
detaljew forellcger, vll det bll gitt full,stend1g krnnike, rt181

fra Za1ro ble alierrede lørdag meldtat på 1  natt britlek'4i
fly ned minst lo flendt'lige mazklner. Bellr  mistet 1:2-1ene L. fly
Aksemaktene pA$tår framleis gtore seixe fox 4 Skj'a,:i.e £31.t akRffese.
Over at  On av de drIstlgat planlagte konvoiene 1 denne krlgen ex
kommet velborget fra4;

Bombinis. En'stor'.amerlkansk flåtestyrke har bombardert i g,Iøesk
havn med 5eo kgbomber og twuZet 3 kryssere. En kryzsor fikk
fulltreffer, en ble gatt i brann, cg ombord den tredje var
en yoldeom eksplogjon. Br1t1sk flåteavdeling  bombarderte toredag
morgen gammen med fly flåtehavner på WiCd051, der det oppsto  trk)re
branner, Ellore er  en flendtlig flypiaos pa Rhodog bOmbet, Og'
bombene eprang mellom 30  aksefly p bakken.  Bkaden Yar gtor.

Pra Italla. I italtenere or dømxt tll døden for  iiiplonamiè 4£94T-
en me ng  fra  Zetanbul.

66.oc)omedlemmor av  fasistpartlet 1 Italla  er  utetøtt.
Opprt,mekinNen fowtsetter, melder prealdenten, Alevaklende pergoner
Skal ut.

Afrika. Det blir herfra meldt om ut$trakt patrUljevirksomhet,
aUlewte haw hver dag velIykte bombotokter oyex flendens llner

os foreynluger. 3 '1EAtere ble seuket torsdag. rredag bIe 2 stor
tyske troppetransportfly skutt ned, *et er tatt fanger  fra iyeka
og 1tallenske reglmenter com nettopp er kommet til Afxika.

StIllin-en 1 . ndla er tatt tll 4 bli normal  1gjon. Det  imr  bare en'
del m ndro fredag. Lørdag  var  det Ikke noe nytt frwind.3.R.

t f  erne Amerlkanske marineeoldaterbefecter  st1111nsene
t*Ins pa Ba amonr‘yene, og  japanexneg vikti.ste flyplaas her er  beaatt.
n4to og fly gikrer forsYningsIlnjene. j'pLnerne prøver  1 all  haat
å f4 forsterkninger fxam. Terslag sonite  japanerne ut øin  hIttl
mest fantastleke beretnIng om slagot  ved ELlomonøyene. Etter denae
skulle 25 allierte krigsk*p være seaket, 10 transporteklp og 58 fly
ødelagt. Meldinga betegnes som det rene oppopInn.

2t etor t. efl&ert bombetoldi mot havna Xx.kka i boul
at 4 sklp ble gatt 1 brann.  Andre fly har angrepet

paneke sklp utafox few Gulnea. HoIlande  undervannsbåt hax  genket
.;'oxsyninsgskIP.

3 noxdm^nn til  or blItt mywdet av tyskerne, eg 1  er
dømt til lo åxg fenul or 4 ha hjulpet  wueelike  olk. exeø
minne vil bli nordmoun tg ruseere.

•
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Nyhetene eøn aften.
uee ed er det voldeomme kamper s.ø. og n.e. for

Stalingrad, men ruceerne gjør kraftig motetand, 04 tyckerne hax  ikke
hatt noeu friemeang.OekrIng Kohtelnikovo har tyakerua hatt øtoro tap,
og de  er her  på defenciveu & et  eller  to avon1tt. Tyckerne kaeter
liea nye rererver og forteetter sine åtak, men utea resultat. leuøserne
har ved KohtelnIkovo gjenerobret 2 høYder, Vee Xlepekaia har rurcick
artelleri t1lføyd tyekerne atere tap. 1takene her er slått tilbake.
Ved Vovoneej  har- eyake åtak ariehelet, 'etaserne elkrør her eine
stillinger. I Xatkaeus ved Krocnador har tyekerne etore tap. Tyeke
betongbruer over Xubau ex ødelagt. Ved Malkop recer det heftige
kamper, earten av den tyeke framrykulneen  or  elekee meeet. Det
tyeke frametøtet mot Grocny hatleatt lett framgang Det er eluttet
en ka tømmerhandel mellom etorbeitannia og Ruse1and. Rureland  skal
levere alt tømmer det ikke brukee tll etorbrItannia, der det v11 bll
brukt I ruetningsindustrIen.

elete døgn har amerlkanske jagerfly vert oter Kanalen
og Frankrike sammen mod kaaadicke jagetavdelleer under letitlek over—
kommando. endre amerikaneke eagetfly gjør konvoitjenecte, Det brit-
iclke flyvåPenet bombet I aatt mål 1 vettyskland.'5 fly aavnee, 1
tyek jagerf1y ble ekutt ned, øveretkommanderende fer flyvApenet 1
Amerika uttaler.at dot gAr medraske ekritt moe målet2 nemlig å
uteenne 2 mill, mann til 165,000 fly,  eom skal være på alle froneer
vetden over.  nSunday  Timeen ekrIver at bombinga tar  til å kjennes

Tyekland. Goebbels hece stemme lydee nå com musikk i våre ører,
Yans eiste artikkel vieer at tyskerne or i vansker, Hans uttalelse
em konreateering av treftene er tyskernes måte å innrømme at de ikke
ear nok fleee Det blir utreeetet ctor ekade eyekland, men een GT
ikke noe m6t den Oom vel bie teeettet når rentallet p å  de deltakende
fly kommer opp i —ciffrede tall. Til eet teenger vi camarbeid med
amerikanerne.

heleineer fra Warhinetoe vitner om et optimictick syn
på Glaget på ealomonøyene. Amerikanske marinesoldater befecter et11—
lingene på 3 av øyene. Japanerne blir hindret 1 å få fram foreerk—
ninger. Det eekommet amerikanrke fly tll  Aurtralia. S.ø. kysten
av T iMOT ex bombet. Det blir nå gitt Irermere enkeltheter fra
åtaket på Åleutene. 1 japansk deetroyer og 2 handelsskip ble senket.
Alle batteriene på land ble brakt til tatehet. Det ble autent etore
branner. Ameeikanerne brukte 3.000 granater. De mirtet ikke noe
pkip, men 1 fly,

ednet 13  av  de fiendtlige flyene som angrep konvoien
eil Ualta ble skutt ned, hovedeakelig var dd t bombefly, I £1

kommentar seter det:  peeelta  tjeeew foreløpig defenelve ecemål,
eee eya ligger bare 15 minutter fra etaliar Aebillee ee33,1 "Jet

ti flyvåpeeet  haT vairt virkeeee over ecrdeeeeee, e!teeer den
_,eeeeee kyet ee 5 lektøre eenkee.  Jet er eå byge ee eviegbru
eeee Jeez, elik ee det er direkte forbindelee a lealeo tle  Syrins

5 eeeeneure ew skutt eom gisiee, Det var heren for en
bombe mot ee teeeeeAee 7. auguet. Pra nedeeleadek hole blir det ut—
talt at slite beeeeeeelser er en ekamflekk på det tyske folk. Za
gang vel det L. jeeejelde på rettferdig grunn.

Det ekal nå foretas undereøkelde av naeivirksomheten 1
Sveriga,


