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L U.OT En stor styrke britiske bombe fly anertp I .s t n ..• JAL.rr:
be sis 1 1re nih e-` ms f lorden. Det briti ske 1 tf tdera me dder
tatet ay c et rit 1 ske angren noppe Y dl bli kjnet na. La.e. riJ as,_
lie iits f jurdion 11 Ter fo r ti den det t ske slsr:e2•kebe •' •' , .
ski.pet tdmiral Soher" og, krys serne TTLjt ieruIc. itiEmdiet Euae,." fl "
anErinc den ske flåtebasis nær Trorf: heLm h Li IJL ske fl tomre. neta d
Kaln nun ire s teder i Rilmland , doe kene ved -Jay.:fiker2:r 11;,:pa•.• sser
ty skokfeupert område. De angrcp ogs å. og skaele 4 tysh, for syni eneen-
f or Da reu rka ky st 17 bombefly og I ja pier f 1y s fra d lese Cp -

ner I1.zc desens br'i tieke kommundke Balt ms1 Ser om detes , Livr-
fly konstntert a t urfter de briti ske snerep IL 0 t C:t

på men ter ing annle gTet på Heinkels flyerabrikker og på :oame r::tre
fabrikkbytgningenn . Etter d e siste oaiit ttend 5 bomoets.-te-n b  to.  L1fr:
det ved deggry g jc-et et sngrep mot tsan av 3t,Ton irs I -
wrenkr1 Det ble ut for t av britiske hurricars bozb- t'ky ce.eou tt: at ay
en stor avdel.-Neng spit fire fly. Spitf irs-flyere uiå sn
ke jseerf1y, men ty skerne undgikk de er iske flycn- fee•ac=:-
tok o'ffenslYa: tokter 1 dagslys 1 går over rol •- •1•,ng;reio t•37-
mål der., Filandt deal var flygeplassen utenfo.c ak:'11 nue . Toai.iu cc .H j)c) -•
naire, on kemlsk fabrikk i Lffie og mdi i Ostend , I "'
cp cro ojone r pikk 2 bomb efly og 16 jar,:pre tspt, 11 tee she ble t

lyske bembefly som fløy over England i rn t snerep by  1 •.-11
Det ble gjort skade o me nne skeliv gikk tapt.

Eed eren av det yiktie ste dagtokt av bombefivliutt kri c na tdmorl es,
nemlig bombingen for le-den dag av Aue.sburg, bn r fått etor Is ro oset,. fler

ien hcyeste britis ke utmerkelse for tapperne t 19 v de andre som k:e.n
tilbake frak toktet, er blitt hedret av Koin Geerar„

Et kommunika fra det ha itiske sdmi ra 1 1tet mclder at et start rH.r ifor-
syninesskI.p er 51 1 tt torpedert og spnke t utenf r noa T7 ten ay
tlsk und eryennsbåt.

1::C53%.,e•Tkr): Det blir nEldt i dag at russerne tis r inntn t t neniee.1
gen 2,orook cu by vest f or Ilmensjoen, Denne rus siske catr bet,pe
jernbanelinjen, som forbinder levningene av d en omr'engede 16 , Lysiee senie.
05 garn1 snnen 1 Novgorod er blitt avbrutt , Meldingepo stor at Ecas -k
tatt fYa vest av geril ja styrker, mens russi ske oldteHnonpar, s
over I sen på Ilme ne jeen, gikk t11 frontalangt.'n mot ty ske st ïfl «

Vold. semme fcrtsetter i BrIanskprovincen 02 eseskeent k ste' y LO  ry
tronper for' å hold e de russiske angrep tilbake Eca devskrdnrkp stic Laan
1 går kveld enkeltheter fra de glimrende enerep bak da ty eke 1.F.:nees
Finskebugta , utf ørt av russiske marine soldater _ tene
lanisatt fra sjgen og, utførte sln cppeave , men denn. tter ble cle
sy overle,ene styrner. De brøt seg vei til sjeenan ble cv kucH:. --1Lne
beskyttel se av d ez ru ssis ke flyvåpen, - I Leuingra dayanitte r r:HsT.rse
gjort nye angrep mot de tyske befestninger, I syd er 7-amzer
opp igjen rå Krim, - 227 tyske fly gikk tapt i fo rttve e Enn ..:e
tapte 1  elt  73, - dimsinrakringkasteren sa 1 bse ee, td nr-
ningrad, sfarten e r gje nopptatt på " -

1 går st 7c skva elva oe som forblnd er der, "mod Vo.L er dsiesd
åpen f

En mål sess nn f or den tzske overkommsrde , Te7.n. d`: h_ r_
krmnrik i sningstale t 11 det tyske f olk en f nrk1:_esd eng p1 d- t *,;•ke Ien
vært --nnen Yåre 'ff'fensiv. Han shyld to r.å. den bitre kullan rdemeion.
og sa -v11 ere: _re tropper er utsrtt for en lorferseli„,
pk jenning „ Men kan ha re svakt fb rstå hydlist krav f creversk-eed
ha r krevet ay of f iserer og mannskaper,

Etter s in tale 1 Riksde gen med er. f • sv Ocer
1 egger den t y ske embedsateffi under m zipa rt lo g.'„unt. L•
ne bli s je fer for admlnistrasjonen ay arne1dskraften , .`L liter :17 a
har iltteity bar Tauleiterne mekt til å tvadnee :,:nkever eka
lav, med de Pli:11T man ftmr passerrle, til å T;rre „ I e'rese:
fa] i tde I IH atraff, uten hens,,.„n •.5.1 lOV ena re- -11 -:„••• --
eituartne



-2-
Den rrejekkoalontriskf- ropublikks presiile.nt1/4„ dr ,Benes, uttLltE 1 Lon

dcf, I. d:•,g at Hitlers tale rcpet- nectmleme or fort-rilease, Htbilr
elt for vel at det tc-sk9 folk ifke vil kflre en

n' I sin tale innrc-yeer Hitler at krisen 1 Tyskl-in3
dyr enn vi trodde. Db, t "Durer bud on det me st oppsiktsvnkh='

tyder rA et uunivåells: militawt sammenbrudd for riczist,:r‘L , 2 er
11Jke 1 tvIl om, 82 dr.Benes, at I lederrle milItære menn  r .

opprksom på hvi denne nederlst:Jlen be tyr for dem ri 1,.Jc der•-•
fer r2cd det fcrste vente at de v1.1 iycru forsok på. å få yr, freJ,

•

T. ,:c•Jrin1:-.,,:; 1 tingenes nvaiTectic tilstar-d • Det kan ikke vcre rc tv-
occi hvordan krisen vil anne Vi skal ceire, sa dr,Benes,

.:1:ns_CC;3‘2,?T:\Z: I Libya d et nå ny virt tydel ig pa trul t,
mc1c1cr ;ens britiske ko;rnuflke fra Kai. ro, Lette bttiske

avsnitt hcr ttr;tt kampen opp neCt fientlIRe kolonncr, soLi ble
å trekke sa tilbake0 -

ienske fly har man ikke sett noe til I det siste o‘J
de i en-=,_tt der, 2  .4-(  dem ble odelar,t o 2 a a ,rtet

Siste nytt fr2 Bun harrier om et ny.,t
fr-3etrst 1 ti et v111,_ fjr1llendete 1-.11.enden prover på å utrIcn:zr,; de

',inesiskc styrker vcd SalvÆen•elva opt på Sittamfrortec,
fli rt, t137 1Er cf ciagt et ypansk transnoriskip 1 frisrz.nrE t

au1nec,
Det carndl.ske folk ga i går sin re-r.jering fullmakt

sin kampkrcft hvor det enn måtte være • Forsla
. frc sitt lpfte om ikke å bruke utskrevne folk ovenitylsk,
ble anestes:le_, veritzitt„ •• Den carLdlske nErine Er nå lo fl så. r_t'm
1 1939, 1Ln mcd2rbe ider 1 Daily r2e1eraph skriver i dacz at det nå cr 4o
av c••arc2.1.size skio som er msd å holde den vikticse sambandslin,,e mellcm
3tprbrittnnic o3 ..-„merika Et av disse skipert , en (3.
h::•r ti.lb.fl:,-..1a2.t over 36,000 sjamil pA 7 Inåneder og den 1.y.r
214? skip uten tcp,

2resirient Roosevelt skal ti1c i kring1 stimen til at iT-ier1.-
kar.ske 161.k 1 kveld, for å k1 i:•r1,:g;ze sin krip.sokonomipolitikk, tte
proy„rm lå 1 går kveld i et utkast i et spesielt budskip til hen.,rcs
sen Q ;ppfo e o til en drastisk nedskjærint, av den amerikcnski: .1r2v; • •
trirlf:S=1».1. Pres: forsle g glkk ut pA: Drastiske sk.tted-, bc•-

-renninf r. i  1nntty.,- .F:T:ste priser, f3ste leier, faste lanninp:r,
v de li_vsfornedenheter og en r€C.settin_ v fcr

Tarult fer at kjepe mer forsvarslån. Presidniten

•

bruk.cei nå 25 mil pun_nn d:men, 03 fr kriren E r ovcr v1i rkt
•-•Ike 5o mil, on da:;en,

I ttlieff:ssurt•Er,rallnet i daL vr d et utenrikskronikk ved.
vlTv

LOY_,LT: - OPPROP TIL NCED=1:1Nr Det vist seg at vAr strcilz-•
mct Nnsjonaltesteret har wert effektiv. Vi Oppnådde det vi
IL' å dokumen tcre vår ms kt, os vår .Tvstc.ndstegen fra qu1s1inger
VI "hL'r på enverdi,:i og averbevisende måte demonstrert mot

•

norsk oa retts1n1. Forskjclligc hensyP
ar oss nå til å avb1i,se strelken, i likhet med hva vi gjorde

streickr etter at den hadde vist vår mckt. Dcørresterte styi c 2.:.1
bli sittcade I feruzreel somneren over, likeson hensynet til r_11:

seir. Pleldende. Skuesptllerne har
s-;11Jc for pakket. Fre 1, mai 1942 av sl.tl dc atter få. oppler:
for nordmennvi har bestemt  o n  for å glenerobre Holberrs. 3j if"J" cna

Ttcns teater, Det sk,1 Ikke bli et arnested for den ria-zistiske
terror, FrL- o' nze 1, mai 1942 skcl Nationalteateret attn" fylles
ne•T nornenn, oc-r, v1 skal fylle det hver kveld for å vise vAr makt„ VI
bsr kunnet holde det folk.etomt„ Vi skt1 vise at vi orzså riet,

mr_rt fram7 Gjor din plikt° Ned xi. undertrykkerne LeAn:
Dotte eirkalære, som er undertegnet av "cksjonsutv.=1;:,et.'

scrrt fra 1 T.S, hold, os INGLN NOTD2a1,17.1kr }ILY.= TIL DET, • • or

•

ct nytt ekaempcl pal quielingenes
vitv „.-
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