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Gi meg de rene og ranke,

de faste og sterke menn,
de som har tålmod og vilje,
og aldri i livet går hen
og selger min store tanke,
rmmkjemper til døden for den.

( Rudolf Nilsen.)

Tirsdag hedret vi minnet til de nordmenn som var blit
skutt av tyskerne. Vi beklager at de har måttet bøte med livet, og vi føler
sorgen med de pårørende, men samtidig er vi stolte over at vi har slike
menn i blant oss. Idsse mennene har gitt livet for det de elsket mest, for
landet vårt og for demokratiet, og de har kjempet mot det som de hatet
mest, voldsstyret, uretten, diktaturet. De hadde de egenskapene som vi
setter størst pris på: Tapperhet, offervillighet, de hadde fedrelands-
elskerens begeistring, og idealistens sikkerhet. Når vår tids historie blir
skrei7et, vil ikke disse mennene bli glemt. De er vårt lands og vår tids
martyrer. Devil få sitt minneemerke som skal stå som et lysende eksempel
for landets kommende generasjoner.

Døyr fe, døyr frendar,
døyr gjer me likeeins,
men eg veit ein ting
som ikkje døYr:
dömen om kvar som er dau." (Håvnmål.)
Hver dødsdom øker hatet mot de tyske overfallsmen-

nene og kanskje særlig mot de norske quislingene, forræderne. De vil i
framtida bli nevnt med forakt og avsky som et avskrekkende eksempel.
Vi som lever nå må vise dem hvilke meninger vi har om dem ved en fast
boikott. De har vist seg uværdige til å vre blant oss. Garborg sier
det slik: "Den ut er dømd or himmerrik,

som her i verdi gjorde svik;
han miste ord, han miste tru
og kan ikkje millom venir bu."

N heter ti 21/2-42.  

Russland: Nordfronten: Eampene i Russland går inn i en ny fase. Den
største interesse samler seg om Leningradavsnittet. Her bryter russerne
ned tyskernes motstand, og tyskerne  har -svære tap. Enheter av den russiske
Østersjøflåte støtter troppene med bombardements. Ved Star-Russa, sør for
Ilmensjøen, er det gjennombrudd.

Midtfronten: Ved Welikyi-Luki, n.v. for Smolensk, har russrne
hatt gjennombrudd. Det russiske kommunike melder at hyen Kasji, 280 km.
fra Mosjask, 110 kmvest for Smolensk, er tilbake-erobret. Dette er det
viktigste stedet som er oPPgitt vest for Moskva. Det ligger like ved gren-
sen til Hviterussland. Fra eharkow går fremrYkningen forbi Tanprov.

Sørfronten: Den russiske fremrykningen mot sør gar over elva
Lorz en bielv til Dnjepr. I Ukraine fortsetter russerne fremgangen.
Timosjenko setter inn mange tanks her, da været Passer best for det. Tysk
oberst er tatt til fange av Timosjenko. Obersten mistet 80% av soldatene
og alle offiserene.
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Russerne har tatt til fange hollendere, som sier de
var kommet for å arbeide i Tyskland, men fikk ordre om å melde seg som
frivillige.

Timosjenko fylte onsdag 47 år. Det var han som stop-
pot den tyske offensiven mot Moskva, og det var han eom etoppet den tyske
offensiven mot Kaukasus. Så fikk han i oppdrag å reorganisere de russiske
styrkene i Ukraine, der han viste sine store evner til å reorganisere, og
han har vist seg soM en stor militærstrateg.

fe'atene Pa1embang or i. japanernes hender. General Wawels hovedbnrter opp-_____
7.-;reser at .7:a3 emb3ng ble erobret etter en lirdnakket kamp. Fienden trengte
opp i floden om natta. Det ble senket 5 transportskip og 2 kryssere.
Kampen ble lørst slutt etter at alle flyplassene var besstt av japanere.

0sten har japanerne nå to angrep i gang, det ene mot Rangoon, det annet
går aør mot Java ettor Palembangs fall. Angrepet met Java ventes å bli
kraftig.

Nederlandske tropper fortsetter  r  kjempe i Borneo.
På Filipinene er japanerne begynt ny offensiv.Japanerne har

besatt Timor. 4 japanske fly ble nedskutt, men ikke noen allierte gikk
tapt.

I Kina er kineserne rykket fram over en 200 km. lang front
Nord-Kiangsi-Husanprovinsen. Der er gode resultater. Kinas fortsatte kamp-
evne er usvekket. I Durma er japanerne kastet tilbake over elva Bilin.
Alle stillinger holder.

Dritiske fly har senket mange japanske f skip og mange japanske
soldater er omkommet. Nederlandsk-amerikanske bombefly har senket et stort
japansk transportskip og oskadet to andre. En amerikansk ubåt har senket
et japansk handolsskip pe  5.000  tonn i. det Kinesiske Hav. Allierte fly
har bombet japanerne på Bali øst for Java. Det var fulltreffere på 1 krys-
ser, 2 transportsskip og en destroyer. Ikke noe fly gikk tapt.

131-bya Driterne er i kontakt med fienden vest for GasaloI ørkenen er
751frerke styrker av Rommols arme jaget tilbake. Fredw ble meldt at tyskerne
er blitt kastet enda lengre tilbake.

President Roosevelt holdt SiSt søndag en tale til
det britisk-amerikanske folk. Han sa bl.a. at vi m konsentrere oss om
folk på kontinentet. Han var takknemlig for at det i disse tunge tider
er kritikk i 1ashington og London. Det blir nå utskrevet 9 mill.mann fra
20-44 år. Tidligere er utskrevet 17 mill.mann som har gitt en hær på 4 mill.
maan. Neste år blir innkalt 10 mill,mann. Han sa videre at dagen før hans
tale ble det sjøsatt en krysser på  6.000  tonn, og samme dagen som han talte
gikk det on  35.000  tonns slagskipet "Alabama" av stabelen. Det vil om noen
få måneder gå inn i flåten. Dagen etter talen ble ytterligere to kryssere
sjøsatt.

U.S.A. nye budsjett på  32.000  mill. dollars er lagt
fram. Fra mai skal det bygges 2 handelsskip pr.dag i U.S.A. 2.9oo skip
skal fordiegbyGges i år. 1 mill, flygere utdannes nå i

Underhuset erklærte Churehill  at  slagskipene
T oharnhorst" og "@neisenau i mars søkte ly i Drest, I mai kom -"Prins
1;uGen." til. Deti,e voldte vårt admiralitet meget hodebry, da disse tre ski-
peno lå i alfarveien for våre konvoier til (Jsten. Det forårsaket stadig og
kraftig bombing av Drest. Når båtene er vendt tilbake til Tyskland, er
dette en fordel for oss, En sterk fiendliG basis i Kanalen er ikke mer,
os  vi  kan vie våre krefter for  bombing i Tyskland os spare franske byer.
Tyskerne hadde to veier å gå for å få båtene hjem, enten  ut i Atlanterhavet
eller gjennom KaAalen. Den første veien bød på en fare :Cor å treffe over-
mektige fiender som de måtte ta kampen opp med, og don var lenger. Den
andre veion var sikrere til tross for artelleriet fra Dover, men været
var disig og farten gjennom Kanalen foregikk til dels om  natta. Det er
umuliS å ha tunge styrker i Kanalen, da flyfaren er stor. p av skipene
fikk treffere, sluttet Churchili_



Fredag morgen foretok Churehill en viktig forandring
av det encelske krigskabinett. Sir afford Cripps er tiltrdt,/ikeene
lieobson,som er kalt hjem fra Kairo. Lord Deaverbrook er tr£1dt  utpda han
skl til U.S.A. for å følge rustningsindustrien der, Krigskabinettet
består nå av 7 i.steden for tidligero 9 mann. Det består av Anderson -
Eden Devin Atlee Churehill Cripps o Mieobsen. De to siste regnes
for bemerkelse~dige utnevnelserpda de star utenfor alle partier.
Times skriver ab Churehill atter har vist sin evne til å omskape kabinettet
sitt til landets fulle tilfredshet.

De stadig voksende atmeer i U.S.A. og England trenes
for den kommende offensiv. Der er spesielle  tanksbevegelser, fallskjerms-
tropper ete. Hele England blir som et brohode til utfallet mot fastlandet.
Hele England er en eneste stor våpensmie til alle de allierte.

Mot Hitlers løgnpropaganda meldes at halvparten av
de troppene som er mellom den nære orient og midtøsten er engelske. i de
niste tre måneder er 1/2 mill.mann transportert over havet fra alle kon-
tinenter uten at noen er tapt.

En båt på norskekysten er senket av fly. Ikke noe

Englands nyeste fly "Taifun", som er verdens hurtig-
ste med 640 km, i timen, ble forleden dag prøvefløyet av konstruktøren
flere timer.

Kanadas kjempetenks er nå tatt til 8 kommet til
England. To slagskip på  35.000  trjnenn ble sjøsatt i nglend torsdag.

Sist søndag ble det holdt gudetjeneste over hele
Sverige med opplesing av hyrdebrev for Norges sak. "Dagens Nyheter", Stoek-

hadde i uka en longre artikkel som formet seg som et oppgjør med den
tyske okkupaejonemakt t Norge og fordømte dens ferd.

Forleden natt bombarderte engelskmennene kraftig i
n.v. Tyskland og Nederland. To tyske akip ble senket i konvoi,
marinefly har senket to tialienske kryssere og en destroyer i. Middelhs&et.
En tredje kryneer ble satt brann. Xrigsministeriet melder at mange tysk-
italienske ubåter ble senket siste uke. En stor prosent handelstonnasje
ble likeens senket. En britisk konvoi, som kom vel fram til sitt bestem-
melseested 9  ble angropet av fienden som tapte 5 fly og likk 4 skadet.
2 kryssere og 1 destroyer ble likoons senket og i krysser skedet, De
britiske stridskreftene led liten skade0

tap aer fly.
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Drødre til sol og til frihet,
brødre mot lyset vi går.
Fram i fre fortidens mørke
fremtiden lysende står.

Leserne vet sjølsagt hvilke farer det er forbundet med disse avisene.- Våre
advarsler om forsiktighet skulle derfor  veere unødvendige.--Når dU har-lest
den, send den da videre til en person du kjenner godt. Forteller du ny-
hetene, så si ikke hvor du her dem fra.


