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IDTJ3TEN: Lbrdeg ble detme1li U eritErne har begynt em ny offensiv i Nord-

Åfrika. I meldingen hat det: pen gikk til argrep i gar kveld med kraftig f-

stötte. Det kom til voldsomme kamper:som t'rwideles er i gang. Offeneiven lle undeee

stdttet av et flatebombardement mot -!k).endti±ge stillinger langs kysten i le.ærheten av

Hatruh, lo km. bek de tyske linjer. De britiske flateetyrker ble'aegrepet

fiendtlige tanks, 'memalle erbeter vendte tilbake i ao ehold idre et skip ble lett

skadet. Tiraftige luftangrep gikk forut for offenstven. I luftkampene ble 8 fiendtlic

jagerfly ddelagt og mange andre skadet. e Sdndagens komnniniki fra Kairo sier at fra -

skutte av alinger av dan 8, arm tren, igjennom fiendene linjar på visse punktEe•

.ved daggry i går. De holder de stillingerde bar tatt  tiltroas  for motangrep fra

fienden. Xampene forteetter. De allierte flystyrker har fortsatt sine angrep

mot fiendens stillinger i slegområdet med sterste voldsomhetda.siste 24 timer. Bom-

beflyoe jagerbombefly gjenmemfdrte sine angrep fra'lav hdyde il tross for kraftig

luftvarnild. Alle dperesjoaer foregikk under dekke av sterestyker jagerfly. Fien-

den gjorde liten motstand i luften, ritiske fly skjöt nedaet-fiendtlig jagerfly. .

Et kommunik fra det britiske admirelitet i etteamiddag - ferteller  om nye seire

_for britiske undervannsbåter i - d-dddelhavet.. 5 italienake skip.er bitt senket, 1 dea

troyer oa en veenet havnekrysser er antakelig bUttesenkat eg,a5 fel'dyairdsskip er

blitt skadet- wra i lt meldteo sandag at 3 alasefly td1 r edelaat under angrep

sem.badde liten virkning, T.ra alle oPeraajoaer i iÄidtöston, Medregast kampene over

selve kåmpområdet savnes 12 britiake fIY edhdag, _menmannskapene På 2 bombefly og 4

jagerfly ble reddet. ' • e-, _

. V STFRONTEK,:. Ldrdag meldtasa Britiske fly fra Sterbritannia angrep i natt Nord-

Italia for annen natt på rad. Genua ble På ny anarapet ti1 tross for et tett'skydekke.

Turno Og Savona ble ogsA bembet. Det raste store branner i GeaUe i bele går etter

boMber fra natten forut. Det b1e kastet et stcit antall 2 tonabember over byena.-

Sdndag meldtesi I går rettet -det—b'ritieke-flyVapen 2 kraftigadang:CepMat Bord-Italia

i löpet av mindre enn 12 timer. Det förste var et bamerkelaeavadIg dagangrep aven

stor,styrke av tunge 4-moterS Lånaasterbenbefiy sÔi1 angreptilaao lika etter kl'5

i går ettermi.ddag. Det andre an,e.repet ble Utfdrt ianaat. Igjah startet bo:Ilbeflyene

fra 3orbritannia og angrep kiiaxo oe andre mal d DagangrePet i går var

det lengste som britiske fly nben gang har'gjort i iegsbys0 Àllikovl ar det bare

3 fly som ikke kom tilbake„

Tyske m41 i Nordvesteurepa ble i går angrepet av. deritdaske fly både dag og natt.

I dagelys lbrdag omfattet opE.,t9jone j:rnbaner i Nord-Frankri-ke', skip utenfor francee

kysten og mål i Nederand, Britieke jegefly på patrulje angrep i hatt jernbaner

tyskokkdeert område. :

Natt til lbrdag var det j.ngen flyvirksonhat over Storbritannia mea natt til ad.nda:

ble det kastet noen få bomber over - set--England, Dot ble,glort en:deI skade og noen

mennesker mistet livet.

RUSSLAND: Det er blitt neeM bedring i været ved Stalingrad cg tyskerne fortsettee

sine angrep uten hensyn til taPone, men  do  har j_kke hatt noen fråmgang og pa et sted

er de drevet ut av en stilling de inntok ldrdag,- Nerdvest frYStalingrad har tys-

kerno gjort mtangrep for å ta igjen StilItnger de har tapt, 'men'de ble m5tt med kraa-

ti. ild og drevet tilbake, i et slag i dette område som varte i 2 dRge hadda tyskeree

Y.000 falne og 57 ddelagte eller skadede tanka, eg ruseerne ercbret 100 kanoner og

150 nedgravde tanks. - I T,,,,cedok h r den tyske of'feasiven fereldblg dddd ut. - Sydd.-t

for Novorosaisk er flere tyske ahrep slått tilbake og don russisko 5-eartehavsflåte

har igjen bombardert fiendtlige stillinger 1angskystan, - Til tross for stadige -

grep har de russiske skipene pa Ladega holdt trafikken gåendeadag og natt og bragt

forsyninger, vdpon og mat til Leniagrada

DET FJERNE 5STEN' I Stillelevet or io japanske skip på tilsee= 50,000 ton senket

eller skadet i angrep met Rabaul. ,1,-lygeade feetainger fra 1:,ustralia utförte angrepet,

Sdndag ble det meldt cm et nytt kraftia angrep not Rabaul Ingen fly gikk tapt. St

annot angrep blo utfdrt mot den japaeske flyelassea Lae på Ny - De australske

tropper rykker stadig wermere japanerras stdttepunkt Kakoda, - Tddlig sondag morgen

12 japanske fly 1,-ort Darwi-n i :'. ordeafrika, Le gjorde ikke stdrre skade. - Lördag

meldtes at britiske bombefly engrep fierd-Lige mål i Burma fredaga Ingen av de bri-

'tiske fly gikk tapt, vvy vVir vvy



BAWS l:SAT S.  -  
Den kam:: som 1Torges barn førur mot undertrykkarne kan heroiåkrinnSats på

.11,5,-ter m,":,le sag zad. o oksnes 1.:aturlivLs har ikkefbarnas innsats
samme rekkevidde, men ar ikka dusto mindre av en moget vosentlii;:betydning

o representarer klare trokk i billeder av det nowske folks  samled,..);.kamp mot
rbariet'. Dan fedreiandskjærlighat og rattsfølelse som-kor uttrykk..1.-

barnas kamp, lover  06-så dårlig for nazistenes framtidspane,r:., naziste- .
112S iramste mj,1 er  å erobre og forkvakl  barna og  de unge., me-n datte har de

oppnådd akkurat like lite som alt ar.net i dette
' • Barna har funnet sine egne virkafalt hjemmefronte.,' w:istena sPtter opp

plakat, straks ar en pionar framMa„ plakaten fervanøkes mod..etpar  streker.
il det motsatt. av sin  henikt,  eller den  rives ned. - 2.1ler de -ruster seg

rqed et krittstykke og Skriver i skumrinen sine velkjente kamprep MD
1.12,V2 KWG21:, ellor lignendefinuer vi en  V,  seter de strak kongens mono-
graå i don, ior at en ikke skal vmre i tv-il o-n som å  seire*

kazistene har tatt.monopol  -122, alt som'hater.flagg Det, er en
forbrytalso hvis en liten'jbssing forsgker å c.eonstrero noe av in kjærlighet.
til fedrelandet, - den slags or forbeholdt nazi-yng ,elen. 2,.n 'barna har aldri
-2aniE'let råd. 2n mynt med kongens Monf_:ran,, en ring 9  et klesplagg,  av be-
stemt fasong eller farge, ja, du-,ker eller trder, er  snart'blitt nye samlings,
ulei^ker og  symboler, som skiller  de(,1 ut .tra  det foraktede nazi-kryp.

--Nazi-yngelen'har gjort alt hva de har formådd for på sitt å plage  sine,
je.-(rnaldrende. P trikker og er.de •litt,overfalt. .i‘tter baste oppskrift
fra sitt opphav har de ,angitt sine skolakamerater, hvilkot i-en  ,lang  rekke til-
feller hr ført til utvisning av skolone. Burna har ikoledè vært  4nkait  til
tiMalange  forhør hos  en eller annet  solvbestaltet nazistisk"forhørSrcht. MPn

—1111Er aIt har de holdt ut.

blitt.en  økendke forbitrplse i barne.rekkene, pg en'ennå  større
oppfinsic(mhet i  å demon-Srer.
tene. 1;azi-foreldrene skriker op-,) om "terror", de andre barna.vil lede

deres barn, de ier ikka on gang,på  dam.'  Nei, for dem er an forreder en,;
2orreder, om han aldri så maet ,økerr åbevise cet mOtstAte, for SUnde-barns,
loglkk er heldigvis enkel og grei.
' Også for lærerne har barna vært stor oppmuntring og  1ejelp i de tunge'
tider lærerne har måttet døye. i klas,Pna har dot slått der: i møte en patrio
tismens ånd, som ikke bare har varmet lærerens br-jerte, men soM også'har  styw-
,':dt. dem i deres forsett om å svika -,:orges barn. Lærerne er stolte over

'''barnas bagaistrade  fedrelandssinn,'slik som  det sprudler fram fra ,barnesinnene
i. disse nødstider. Og liko dan ur let rund' i an tusaner  av-hjem SOM  fører
sin daglige kamp for å skille logn fra sannhet og for ikke å-bli avstumpet

moralske indigndsjon over alt det vrnennaskelige som skjer omkring
)er-kommer barna som det friske pus'c 'fra _ator og skolegårder, de fbrer kamp-
stemningen med seg, og  deres oppriktige,  umiddelbare indignasjon: ag'forbit--.
ral-se pver utfordringer og  overp kal ikke annet enn-smitte cievoksne.:,

-Barna er de.L  store bøygen, de kan kodmanderes på gtstillinger, de'kantver-
jis i nazilæreres hender, do kan terro;Aseres myndigheter,Men de-
',.står like

• Deras forakt for alt som har med'fo:Jrederpartiet å gjøre•
grenpAr, og deres iver  etter  å utføre 4.1t'det pionorarbeida
dereffalderstrirm, kjenner heller ingen gransor.

Barna er'en fast og  viktig del av vår-sterke hjommefront
soirens og oppgjørets dag. VI PLIKTR  1. SVIKr2J
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