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Ventetiden
er alltiI
lent
for den som mx
være uvirksom.
Men det er en ster
serni!let
i det en berc(.2
amerikansk
general
en gdng sa:
'Treen
er halve
seiranl!'
denne gigantiske
verdensimmp
teller
i dag minUre enn
fremtiden.
:)en .E..vgjirelse
som
faller
22 bestemmende
_t:or
tiden
Iramever.
Vi SOII _trer
e. rattens
seir
vet at et hastverksarbeid
ikke ma 1d „.(delegge en avgjlse
se-;]. r2er slekter
iramever
betyr
så uen0e1ig
mye. Derfar
lever
*-Nm troen
se:v
cm ti.den faller
lang.
Og vi er ogs
bereat
til
a ofre .cM .nee
hende her.
Vi
ikke 1. andre
kjempe for oss.
vL sirefl,ila
vi ogsa ta offeret.
"Utenem",
sa beygen
til
eer
Nei, ikke dånne gangen.
Det er vår olikt
mot css selv
L; rmtidr.
. Blir
aet invasjon
i Nerge,
er vi 1)eredt
tl:
å
lide.
Irin.
tanke på lidelse
cverskyuer
;.nsket
cm t land
ri for den tyske
bewttelsen*
Dikteren
wner
ejs:
Vi yil
oss et lånd som er frelst
og fritt
og ikke sin frihet
ma borge,
vi vil
oss krt land som er mitt
og ditt,
.og dette
vart
land hetor
Norge.
Og Irtr vi ikkp det land ennu,
så
vi vinnu
det,
jeg og du."
t. c.m.
•

. desland

fredag.

. er ;et
fertsatt
russernes

fremLeles
to hovedfronter,
en i nord der
gar från
og en i sir der lykken
har vendt
til
fordel.
På ,2,et nordlige
fråntavsnitt
er russerne
nye store
angrep.
Det blir
nldt
oTe har,e
kamper ved Lreenecn4 Sr
or denne ur 10 ste,ler
til
erebrut.
I Vjasnaomet
russerne
plandag Dnjepr
og rjkk'et
sa hurtig
Iram not
8iieLeask. Fredag
var halvdelun
v Smolensk
1)a. russernes
hender.
..andsbyer
og byen
erebret-.
Også trus :len mct
rjaLsk er ;5ket.
srr,i.vsnittt
sa?Iler
intereseen
seg cm
kaacene ved eharkow.
Ferst
i afteneleldingene
tirsdcg
ble det
at russerne
pa grurn
av Jet sterke
presset
har sett
re:,scagett til
å oppgi bycn.
Pa 4 dager mistet
tjskerne
ooe elann i dette
evsnitt.
Des, uten mistet
de en ,2engdu
inge.1ske
militærkronik.3rer
peker
på at grunnen
e..Ja tyske
konsentrerte
offensiv
mot Chrkow
skyl(i.es
deres
fer Baikan,
L'jskc familler
i Bulgaria
har fått
cor
kor„me seg ut Pv landet.
Belgrad
skal evakuere s.
W1
e;sa inoldt
en srecppteyer
i forskjelligo
deler
av
3)e ressiske
styrkene
et&blerte
nye stillinger
utenfor
ble det
Qr1 russisk
framgang
både ,cst
:iki
, og torsec
wen.
1.12,-yskerne blir
slått
tilbake
store
tp.
2,hule„:?(Jv er efebret
tilbake
w russernc.
Tyskurne
kar gjort
pa å vinne
:.311 igjen.
Bjelgerod
ved Lonutz
)robret
av tyeke
styrker.
133r fortsetter
voldsonme
re,k3,sj,
og ruseerne
er ner gått
ever til
angrep.

Tunis:
Ercroppgiwrøt
Tunis
lar fremdeles
vente
på
seG, men i uken som gikk har do alliorte
ferbedret
stillingene
sinu.
I nurd 1:nr hellet
akigtet.
Britiske
troppor
haddu f:rst
litt
framgark;-,
sene,re hadde tyskerne
litt
lokal
fragang,
men
de ble sna22t stoppet,
Byen Siginane_vu,d
l'ent du faz b1e forst
ereblut
av (lo aMerte,,seneru
gjederepret
av tyskerne,
men
ble til
slutt
beholdt
av do allierte.
Palten
or.utnevnt
til
;<verst;kowanc!orerde
for de allierte
styrkene
i nord.
Fa nidtfronton
blir
meldt
o svære kar_lper omkring Gafsa,
som ble erobret
onsdag.
Dun ble tatt
av franske
og alerikanske
stYrker
otter
ez fraolrykning
pa
C km. Byen ol Guittar
blu erobret
aV amerikaske
styrker
fledag.
Tyskerne
hadoe uvakuert
byen og trekker
seg sorostev.:r.
I sor meldes
cia intens
artelleribeskytning.a7
he tysku
stillingenu
ved l',4aretnlinjun.
De allierte
har forbedret
øtillingene
sinu i.detto
Britiske
fly har rettet
angrep
mot forskje:lige
-tuder
i Italia,
duriblant
Frosinone
og Ragusa.
Neapel
tar
gjenstand
fur ut dagslysangrep
og et nattangrep
pa 24'tidAler.
idlhavt
hru, to britisko
ybatur
senkot
8 skip og satt
tanksskip
i brann.
Skipunu
vår.\,3 tanksskip,
2 forsyningsskit',
_ hjelposkip
og 2 buvoktningsfartoyer.
Vostfronten:
Siden
1. februar
har dot britisko
luftvåpen
pd Tyskland.
Ijandag ble
at britisko
fly hadde angrepet
byen Abeville
i Frnnkriko.
ornbanemal
i Frankrike
ble ogsa
bombot.
Dut var slJrudt
innflyging
ovor Rhure_lradet.
4 tysko
fly bie skutt
ned over England
tirsdag.
Britisku
be:lbef:y
:_grup
natt
til
onsd.g
vest-Tyskln,l,
bl.a.
forskjullige
Særlig
gikk det ut obur byen Padurborn.
1 fly savnes.
mrikensk
flystyrkur
rottet
natt
til
fro:ag
ut voldsw,t
angrep
met don tysko
ubåtetasjonon
Wogus;._oh ved Braen.
Foruton
en
ubat SOm fikk
fulltreffur,
nedelte
flygurne'vud
hjelikomsten
c) alle
de malene
su-1 var blitt
anvist,
var aLiadret.
Store
tyske jagurstyrkor
Rikk pa vingene
for a moto
A7 Llinst
75 tyske jagere
ble o_o fL. sto skutt
ined. 2 amorikanske
Gikk tapt.
Dut var ,"ossuton
ut sterkt
angup
pa bf,aassluis
Hollpnd.
20 tyske
fly var over Enp,land
tors:_ag. 4 ble skutt
luftc_ngropeno
ovur Es.sun r..eltok
hver gung.ca.
1.200
:apeno
v.r unc".er 4 %. Wilholmbs
trasse
i Burlin
or i on
ik forf'itnin6
at nan må bruke
gamle karter
og fotografier
t.1 man skdl finne
ut hvordan
der så ut tialigere.
2GL.,t

38 angrep

flprne
Jsten
er det frelid.eles
lite
nytt. 3 jpanske
ootnsortskii
er angropet ned hell
i Stilluh,vet.
ble tilfo:yd
,.ugot storu
skader,
og en rukner
med at
.0o
j.1.1):.nere fant
sin dod i bø1g_nu.
Un_ur ot japansk
angrep
DLrwin blo 14 japanske
fly skutt ned,

; I få

ord
.. . . .
eevoit i Frankriito or 0,43
t ,b,?,4~11. stand. Grann,n ka1 b1.a være.at. et tog med frahske abeidere
på v
til Tysklan
ble stoprre ved bruk av nb
1L2. Sai;t1e
arb€idere hoppet av og fOrwant.
Fransk po1it
endt ut,
ette;-,
den, men uten
jjta, T.y
sk e rruj satte geretter en
fr_isthvorotter det
.Sendt ut bolebefly.etter de forsunne.
Fredag ble neldt. at uotstanden .fortster.
.
Ording beskjeftiget
seg i utenrikskronikken
hovedsakelig nc1 EdenS
LTSA.En v årSakene til denne
jente han var å bring klarhet i forholdet ti; de auerikanske
oier:Ingskretsene, dvS.. C..ooriennå ikke ser sanuenhengen
Euroua og An&rika.
I Nordatianteren bl.O det i februar senket
tyske destroyere eg 4 ubåter sant±dig
'sou 4 andre ble skadec;
eertroff fra fly.
I Stockholm ble so'ndag holdt et stort u;ite.
til :.nnteltfor Norgeshjelpen. En av Norges frQuste -venner
Sverie holdt en tale hvori han saat blant Norges. store Lienn
han særlig peke pa tre,
Olav, Nansen o!g
7. Alle tre hadde som .oppgave å kjeupe .for underkpykte
Eåkoa .1.£:11
-L'erfulgte.
Et folk som har slike nenn å peke på nå
av al1 sin kraft i kanpen
for friheten, sa den svenS
.; ergesvennen.
Utenriksminister Trygve Lie var C...5n13/3 i
viktig 1:zetei Washington. Tilstoe var alle senatets feee.
h•yeete- C.;1•1bot srienn , Sunner ells, Halifax og Litviner.
Enhezer av den norske uarine rettet
e cver.t3.skede angrep mot havnen i Flor. Et 8. 000-tonns skip knakk
e./erog sank. Et annet ble satt i brann og er senere sunket.
Vre styrker kon tilbake uten egne tap. Et av de tyske skipere
fullastet
reed levnetsx.1.1.dler
for de tyske troppene. Et tys.;
vektfartey skal i forvirringen være gå»
på land santidig.
Det er foretatt flere arrestasjoner i Trondh4n
airendelag, bl.a. er 1? hoyskolestudenter arrestert.
Var eledrbeiler på Geilo skriver at 3 fallskr."63-,
fomedentlig
de h0::1 var på Rjukan, streifet on på viddk
eI
:euen dager. De var da sani.:en
ned en Llannsen heter Martinsla,
:oeL,%ke.1
være nasist. Da han koel til
bygda anueldte han det
- x).t.cli .atcinc
. Det ble drevet klappjakt på fa.11skjemjegerne
,
av tyskerne. Man-±,g ble en hytte i en sidedal Skurdale1).
Man ionte at engelsiwennene skulle oppholde seg der. •TySte-eried 15 bonber, E.en ingen treff. Til slutt gikk de tre
ring og beskjet huset med. naskingeværer.
Da tyskerne
trerex,-;e
nn i hytta, Var den ton.
30 hirc.uexm her i byen er utskrevet til
Vi kan navngi f,J1gende 28 SS Seharfilhrer Trygve Astr4
50, steinarbeider Gunvald Andersen, Nordnesbk.9,
o
31.
af Ej erda1 H. Hauge sgt 3 , skononisj ef Alexander Bugge,
, snekker Olaf Hefland 9M-.ugeveien 33, sj afer Gunnar
:vereen, k.eorist Johan Iversen, K.Bersgt.9 E , kentorist Dagfinn
1,erst.ed,kontorist Jn Jebseh, eksp. Paal Knudsen,
:cntoris Jen Tergen Lexau, motorieek. Leif Moe ,kontorist Harry
ieu,r3r Harald
Nielsen,
furnann
Arthur
Olsen,
:j
iar
scm, anl.arb. Malvin Olsen, fornann Henrik Olsen,
re tria'zIn
Isjarne Selt-r..)dt,Herman
Sæ'iserdal,
‹.;

-C“-"‘")--344-4,r(iLk

Eiyhotene

.

Don
orj,fronter
fortsatte
suCg.
2;Ir
.1.1riensj.len 1wf
vært
F1r
hoboJ
str,)k
r F:jeile.robivt,
kstt
ut
v f1o2j
sterkt
befesteLle
stiLti.or
Sm -1,3.6
tyske
tanks
i ilette
frontavsn»t.
0.6r3&.pa .:Jicitfronten
forts:
ttor
aon 2us.siskc
her
Ve.i :vre
J)enetz
iorst
flaIao
ap.Jnc9
0;'
russerne
har truLket
seg ubety(T21ic
tilbake.
I cn enkolt
tDofning
tjsk.erhe
5CC
hor,
ve. noLre X)onetz er ,To t.ycke
iru
011 3i't .11; slett
tilbake
store
tap for tyskerne.
•
Sterke
tysk
Ia.atori.
ug
nkngrp
er v.vvorLot.
D 1-1.-ftitsste
ca. .5C
for Charkow vo. byen Chuclyov.
Du 18.5. tysk,.; in.aitorixcgLnt
so. hovel:Skeli6
er . rokruto2t
fra. Sachsen
har
ce,. 3/4 av
sino
un.(1Lor kaiaiano
vej,
var operlsjoueno
pa o.11 frchtavsni7,-;
1. rlunis
hJ.ot
av
aug
vær
Wn,lag; ble Le12.13 at Len allio:te
i Gafsaouriot
fortsetter.
Tyskerne
trekker
seg
d_lbalco uten k.aLp. Den 8. amo
utstrakt
patruljevrkFly fra 1.ILJta har an6re-1.)..:t jornbaueual
i Italia.
)ossion b.ar fl
herfra
-.n.grepet
to konvoier
i
os; senint
L lesQroyer
og. c. transportskip.
Britiske
fly ha.r s,n.ket
14.
Tunis
g Sic.ilia.
Der va;.? h3ftige
..ct
nbnoa.i
pt). gicilia.
18 loker:.otdwor
fly savnos
etter
oporasjonene
C..ette avsn4tt.
til
s;inc'ab angrep
britiske
boLibef:y
v st - Ty
særlig
vo.. byen Leer.
bLe
rbtot
kons.mtrerte
ani;rop aot jornbano:TIal
i Fran-Årike
savel

I •Bur-a
oleo
o britisk
fral2ryLnirig.
har se:oket
on japansk
ubat.
tlapanorno
forsy...tingsskip
og transuortfartior
store
t•,-,pono
hnr hatt
pa sine overflatesp.
=1.e.'23.ir„5
Nnr Cii av Jo, vanlige
Len
; :n.no:(.agorl. for at.. faine..Det
oLa hatsk.-.; utfall
-:Jet
og ,-;ngelskLohneno.
kring-kastet
Churchill
ovor
igoongolsk
stasjoner.
Arrestasjonene
i Tron.L.heir_k og TrnJeag
lc•oer
300 porsonor.
Vo(1 sabotasjohandlingeno
pa Rjukan gikk det
rL ut ove:c C.ut anlegg
SOii freiistillor
tungt
Vi a2Varer
pa ny mot uforsiktig;hotl.
DuLl
itosiktiriet
ve(j,'lettsin•slig
cx..:go.ng nos._ nyhetene
kan
vniJhoto
:2 for
LevCr avisen
i stillhet
videro
til
pa, alari
til
ukont.La
nyhetstjonosten
skjo
laate.
Kun a kan io
opprottho.L.es.
Gi
ikke' er 'si.kker
i)4.4 1),,yktenoer en v \r-ro verste
• b'yter
hva' se.rinhetn
by;;Es)r ,Ypp.
•,_lierte

bobefly
Ler

