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Det norske folk er midt ospe ei.en kampfor sin nasjonale frihet og for sine.individuelle ret1ignote-2.
Kampen har Ejeldt og gjelder liv eller død for Norge.  Vi  har -rist
en bekdonnelso til livslinjen og en eniEhet som aldri før i vL2
historio; men vi har også fourædere itlent oss. Vi har tyske agenter
som samler seg om høyfo=deren Vidkun (cuisling og sbm kaller
Nasjonal Samling. Det er naturlig at  aet  norske folk er fylt med  nat
og avsky for dem. Det ernaturlig at det krever den strongeste straff.
Mange venter på dagen da rasoriet  Og  hatot skal få avløp.  Men  det
er ikke hver nordmanns sak personlig  a  hevne sos.' Oppgjøret skal ikke
.skje uten lov  og  dom. Det er kyndige menn som skal sidem den rett-,
r'erdige straffen. Landet Skal ikke med ulov ødses, men bygges opp med

Straffen over forræderne skal fbregå på en måte sorii.or vårt
folk verdig og som vi ikke i fremtiden skal skar=e osover.

Luftfartsminister Archibald Sinr,lair:.• 'T'Sprdmennenes innsats i krigen er stralende. Det britiske folk vil .
glomme et  30.000  norske .sjømonn'tro mot sjøferende folks tradi-

;sner, trosser alle farer for å bringe mat og krigsmaterill
,erbritannia og til de forskjellige ironter. Det er uunngdelig at •
,apene, både når det gjelder  skip  og mannskap, må bli store. Men disso
s.pens har for dot britiske folk hvilken innsats Norgo gjør i kampsn,

folles ofre som begge folk har bråkt, vil knytto et varis;
Vr :e-nker også på do norsko soldater som er våro våpenbrødre. 1 •

, (Let. nritiske flyVåpon tjenestegjør helt norsko skvadronor. Dpt er .
kalde og dyktige flygere, utholdondo.og modige.soldator, og framfor

# alt stralende våponbrødre. La meg nevne noen 2.-V de skVadroner som sam-
arbeidor nøye mod de nbrsko flygerno. I august 1941 og i januar 194.

• w blo det satt opp•to jager',skvadroar utstyrt mod Spitfirefly.pg med -
•norsko flygore. Don første av disso skvadronono har ødelagt 39 fiendt-

i , lige fly og skadot mange flere. De har fløyet i sisL) ?11 for  do  veldigo
jagoravdlinger som har gjort .framstøt over Eussopa, og dere vil bli
glado over å høre at siden begynnelsen aV mars maned or  dot  denne•
skvadronen som har skutt nod ilest tyske fly. Disse tal norske Spitfire
avdelingene har tilsaMmen skutt nod 65 fiendtlige fly og Skadet nesten

, i ett hundrb. Men disso-bedriftene ble ikko gtort uton tap, selv om

1 i
geleddeno.hurtis blo fylt ay andre'norske flygoro, som var ivrigo
stbor å sjøre sin innsats. Mange andre nordmonn tjenestegjør som

1 -.1ygere og mannskap i 3omberkpmmandoen Det..britisko flyvapen er
$ 4 -stolt over å samarbaide med deres tapre landsmenn for sam= med dom .

'L.. dele flysores sorger.og gleder.  Kan  hende ilitler burdes ta opp igjen..
i

t
.en bønnen somsvåre fairfedre brukte for mango nunaror siden; "Gud
2i._  oss fra nordmonnenes-raseri." Sammon  skal  vikjempe denne krigen4 -:,", og slutten skal bli on,beting,elsesløs ovorgivolso. Med det formå1i • ,knsentreres'alle vår'e  styrker,  tillands, tilsjøs og i lufton. Jeg

Hluttbr mod dikteren Welhavens ord. . . .•
"Evad Norge var, det  skal  han attor vorde,
-., :å land,  pa  bølge og i folkerang."



ayhotaze   
begynn31sen av ukan møtta de allierte styrkena

,:a_arno på maget stark motstand fra de  'yske  styrkohe som hadde
flo-wrket forberedte stillinger. Etter kommunikeot mandag måtto don

ccm består—av amerikanske tropper som for førsta gang er i
».dan trokke sog no2 tilbake. Da troppono som hadde vært i ildon

tL_ 6 døgn trekk, bla brakt ombord i fartøyeno for å hvilo ut,
ens .nyeresarbor bla satt i land. Samtidig bla stora mengder mataric,11.
tt i lana. Store og middelsst= bombefly blo brakt fram,  3g  de

rier0s5o de tyske stillingena mad bomber. Tirsda bagynata ogsa de
riisc flatestyrkana  a  ta dal med sine swera skyts i baskytningen

de tyske linjor. Etter et voldsomt angrap.fra bl,a. flygando fost—
da alliorte ovar til angrep. Da splittet opp samtlige

brska kiLar, og tyskerne trakk sag tilbako. Torsdag n.organ kom sk
olding m at Montgomery med sin 8.arma or kommat i kontakt mod dan

amarikanska arma. Daimad har den 8.alme gått fra østlystan av Ita14)-1
rj.1 vastkystan  og  har tatt på sin vei bl.a. byana Bari, ?otanza, Bal—

laro o Scaldea. Stillingen vad Salarno var fradag don kt d tyska
iilingene bla bombot uopphørlig fra Iuften og sjøen, og dat

-!etatert at tyskerna nå bringar vokk sitt tunga matarie11 samti3.1g
da etadig er på ratratt. Capri .ble inntatt torsdag,  3g  britar..;;

apiLder en nmmanhengando linja fra vestkysten til østkyston. På 2J4-
177etn nærmor da alliart2 troppar seg staaig Foggia, og dat blir set
j:ra London t 1. og 2. vunda ar vunnot. Slagot om Napoli er nå. tati;

Allierta milltærkronikørar siar om situasjonon i
talia at tyskarne dar brukor an stratagi som i alminnalignat  0:^ tdgn

at -man sar nederlagot i åynona. Dat ar on strategi som kan madfør!a,
yeblikkliig vinning, man som er yttarst farlig for tyskarne. De

dalt troppane sine op i gruppar som blir kastat inn på fOrskjallig3
,staaar, men der er ingan samlot front. Dette or da tvunget til for
oppholde do allierta most muliE på da forskjellige stodar, man det
il også. visa  at  det fører til noderlagat.

Dat maldes at italianerne fortsatt holdar stora
oradar overalt i Italia, b.a. stora omrkder i Piadmontdistriktet,

også fTere byor. De nolder fortsatt også stiliingana vad
krino og Mflano. Et stad er  2.000  tyskore tatt til fanEa. Også et

-12ådo ved Raraa bl1r holdt av ltalionarna, og urolighatar i Roma og
ndio stedar nar forrsakat on ny advarsal fra tyskarna.

tillagg ti do krig:.sskipana. vi no-inte  sist,  er 6
4/:igsskip av dn italiansk: flaten k.mmot til Malta. Blant dam ar et
-.1.agskip. 5 av  Itallas 7 sIagSklp ar ;Aledas i alliarta handor. Dat

gor i dokk i Trastd, og det 7. er senket. I alt or nå ovor
nc) italianska Ilåtaonhotar kommet tiI  ilatenavner,

44 nåddMai.
11%Igo tie3e  avI=  idar 6rav i

Som det  vil eridres var hn en opposen
u t  Musp1ini.

Dat (ï  b jdLk1 t 14\,•~1.12 -i -L
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I•Jugoslåvia.utvidor friskarene stddig sitt opera-
do,  og  krigen blir-nå ledet også fra dot allierte•hoved-

kvarter Kairo. Friskarene- har fått materioll.fra d, allierte, og
britiske stabsoffiser'or er nå I friskarones hovedkvarter.

iiart vil fly fra Italias østkyst kunnu gripe inn i operasjonene.
T)almation holder friskarene 60 km. av kysten, bl.a..har io erobret

e,yen Sp:Lit. 2 italienske divi4onur i Dalmation har overlatt sitt
til de-serbiske friskarene, 0,. en itåliensk gonoral er

rostert fordi han nektet å kjempe med tyskerno. OEså andre italiensk)
JiJ ur s-;år på Balkan i kamp mot de tyske styrkene.

østfronten har ukens kommunikeor gitt sparsomme moldinger. Brjansk
og tyskerne otterlot seg her enorme mengder av materiell.

:åsjin eg Tschenigow er likeens crobret, og helt i sør or Novorisisisk
russiske honder.. Deh siste by ved det Asovsko hav er sen= inntatt.

:lore byor i Donetzbekkonet er truet, oE russernu står 30 km. fra Kiew.
essot-e på Smolenskfronten økor likoens. På fIere stedor er russerne

-rengt inn i Hviterussland. Russerno har også trengt inn i forstedene
Ros:awl.

;,,ftkrigon har i uken som gikk, ikke hatt den intensitet som tidligere.
flystyrker rettut tirsdag et svært angrep mot flyfabrikker

N.,d Paris. I Kanalen senket britiske fly 5 tyske skip, satte 4 i
o6 skadet 6. Onsdag angrep allierte fly mål i Nantes samtidig

minare luftstyrker bombet:mål i n.v. Zrskland. Natt til fredag
rep britiske og amorikanske fly mål i Frankrike og Bolgia og

:.111Detsamfordsolslirjer mollom Italia og Frankriko. Moskitofly rettet
anLiep,mot Berlin.

. ,ebor_Handels- Sj.øfartstidende rettor i skarpe ord kritikk mot
Tyskland-Norge  har tatt

85 mill kr.  Avisen  sior at diss,  pengone  bør betales tilbake til
helst bør de stilles til disosisjon for regjeringen i London

,-r-lbassadon i Stockholm. Den slutter mod å si at dorsom don svenske
vil gjøre sog skyldig i heleri, gir den  avkaji på disse
pengone. Dut betyr, men det hevder Sveriges . re.

2snytt: V.ed Korskekysten har lette sjøsti'idskrefter uten
3enke-, et  f'51-syninsskip.

Du ileste norsku offiserer er nå sndt til lyskland.
le sendt i to partier, som  tIlsammen omfattut  650 mann. Det ene

:.xtiot blo sendt tjl Kønigsh_;rg, dut annet til Posen vud don polske
Samtlig,:) ha fått irt.dersom do, •hadde undertognot

Lring som bl.a. gikk ut på at de ikke skuldu tyskerne.-
,tte nekr-,et de.

I :",rintbn or det offentligjort en ny norsk lov
ar  sikte på dem soll hkr Derjket seg under

I Ficu er det  ikke  cr
ofientll_gjrt i Drn-f-1;ir statn ad, u3n  ';11 å

'nmunrnO nyo skatter  b f)' v de

2 `-~*



viotate lør4a  -s0nc1 a  .
Den rusei.ske framgangen har i helgen væi den største

undereeie semmeroffensiven. Lørdag ble alt 600 byer og-bbodde
,ienerobret. Et stort antall viktige eteder ble taXt, dertbl.

_fronten ved Kiew og Krasnograd Donetzområde Jernbanen
ew er brutt, og i området ved Poltawa gjør tyserne deszer_
på å sinke, afiusserne. Videre er Pavlograd og Pêogi tatt,

of •e're. Kiew er Nowgorcd og Seversk nå på russiske hender. K:.l0
;•3,,:s.zg en meldte Stalin i et særkomu,unike at russerne le.ar brutt

ved Smolensk, og porten er nå åpen. Med inntakelden
og truselen mot Melitopol er faren for tyskerze p Krim

, c€.  meldes om intens sjøvirksomhet i Svartehavet. Fra Kutan
t:/eee,,rne nå store anstrangelser for å få troppene sine

uv fremholdt i en tale fredag at de allierte Operasjoner uten-
-3:eeeand har holdt bundet enorme troppemengdor borte fra østfenten

deirsfe let-tet den russiske fremrykning.
Fra Italia blir meldt om icrtsatt allier framgang

Salerneedet. .  2  bye r er erobret av den 8. arme . Det er Batipa: a
AttevLIsom begge er viktige jernbaneknutepunkter. En by

fra sn er erobret. Herligger en veldig flyplass, hvorfra nan
13.n operee.o led tunge fly. De allierte ei nå i bediddelse av to av

mindre fIrplassene ved Fogir. De tyske hovedstyrkene er på
•e:rett mot og baktroppene søker å sinke de alliertes

reirerende tyske kolonner av panservogner og tren
e,dig sat or intense bombardements._ Den 5.-arae rykker fra i ^e

inser, n(?,rtelis mot nord, øst og sør. De tyske elitetropper som
meldte at de hadde kastet de allierte på sjøen, må nå

iJet for k ndda seg selv. Nye forsterkninger og forsyninger
rønTer stadig tj de allierte.- De tyske troppene på Sardinia nar

tzek1e7 ses over Korsika, der det er kamper i gang mellom dem eg
etyrker. Tyskerne har måttet ove rta jernbanediften

t Ita4 sabotasjen. Tropper fra den italienske 4.arme scm
etire.,er fra Frank-eike, yter sterk motstand mot tyskerne. I RomP.,
r`cri,11 befolkningen lagrene for å få mat. 32 italienske ubåter

kozet Malta. -Lzrdas talte Mussolini over tysk kringkastins.
en trett og nedbruttx manns tale.eHan er bare overført fra
fangenskap til det annet.

De allierte og de jugoslaviske friskaror står nå
.»••;"; 0 1da. f`za hverandre. Jusoslavane har gatt over den italienske

os etter et e=komeiunike natt til mandag har do erobret •
e,tter satekamper. Store mensder kroater står sammen med

• 2 øyer i Adriaterhavet 'eeherskes av friskarene. Fra britisk •
4a5ting blir det rettet en h;•3nstilling til friskarene om ikke

hårdo på og dermed spre styrkene for mye.
LørdAw; angrep Moskitofly mål i Berlin. Bretagne

tr'esså vært  arrepet, og jernbanetog og ilere lokomotiver ble skadet.
rafier fra 1\antes viser at en destreyer ligger senkot på havnen.

operaså(iner fredag tyske fly skutt ned. 16 esne gikk tapt.
I Nord-flekrge er det ureligheter p.g.a. sviktende

11-Psee,.^.syninger. -,(\("-,-.,-, mann har nedlagt arbeidet. De A-„, ko yaktpoeene
beskyttes tor ikke å bli jne-het.

P(.;litiene U er eg o andre er sh1sy:ndert fo,J,
a-Jkoholpåvirkn'.,:h9e å ha skutt, fl=> re.velverLewe.. ilbe,r,Ine
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