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Under et stort 17, mai mote i London hol:A Hans :;:aj cestet Konsen fol-
gcnoe tp1e:  dYjÆre 1andemenn. I aften, i sinhenes st11e fest, som ikkes
noen voldsmann kan La fra oes, motes acre hlef=e og vi her ute i
mai. Dasen har alltld stått for oss som en minnenes dag og våre tanker
har drelet aeg om Eidsvoldemennene og den slekt soc ga oss et fritt Norse-
og dermed vår :;civstendighet, I daE cr d/t  vår  samtld som hsr tatt kåls-
pen opp fom vår selvstendishot og frthet. Dero bjemmt: os vi her ute har
den GELLIE urokclte tro på at rett oE rettferdiihet i. det lange lcp må.
seire. ] e3 nasjons hiatorie kan man ibke regne.ced tid på samme
ecm ellers. All btstorions gans vil bedenmse lidelscr os savn etter den •
innsats enhver av oss har sjort for å bolde V"7.Te 1 1en7er sre.

ien nasjonale ånd har aldri vært sterkero enn i dag og vi bilsEr
hverandre i forviseningen om at 17, mai-ånden jil si oss kampviljen tll
å holde ut. Jes gleder meg til den dag da un:d0mmen isjen kan juble for-
di srannlovs kjarliadact står ubeseiret, fordi arven fra Lidsveldsmen-
nene er ',:unneet tilbake?'

14Y8LTENE: £tter forslag fra den britiske, -"tyrins har den norske
re-,7jertn!.: samtykket 1 å utveksle åmbaseadc.rer melloc :orse og Storbritan-
nia.  Hnlis  ,Isiestet Konsen har i dag den 17. mai, mott&tt sendemann Col-

son StoAritannias ambassador, og sendemann Jolban vii en av de nenr-
meste  •  co,sc overleyere sine akkrediteringsbrey som lorges anbassador. -
Krenprins Ulav er vendt tfl..bake fra Amcrtka- - I dag ble det overrakt
fonrÆci £ loo.000,- til jaserfondet, samlet infa ar nordmenn i utlandet.
• IkUSSLHeND: Den russiske framsangen på Chaft:owfronten får stadig stSrre
omfrins. Dasens russiske kommunike melder st tyak o rnc lider enorme tap'

menn o: materioll. De siste 4 dasene har tyskerne forsjeves forssikt
å stanse-marek&Lk Time,s-S‘nkes tankansrp os tysitcflic har tåpt 32o tankffl'.
ausserne bruker en type  av  svære tanks os også britiske on amooikanske
cr med. - få Krim melder russerne om forteatt kamo 1. nsttens 13p omkring
byen Kertsj, som tyskerne har hevdct at då aLlerede har tatt.

LIT)TCSIS;K: Det blir meldt om st3rre aktivitet i. Libya. Over 2.talta
ble 5 aksefly skutt nod i går.

DLiÇ VLSTEUROPEISKE FRONT: Det hritiake flyvåpen fortsatte sine angrep
over f,ord-Frankrike i dag. Under angrap på fransiz.e havncr og jernbaner
badde de britiske flyene ingen tap,

17,7= I-dct østre Burma hadde japsnerne tusen cfrtpts og
såredo da .sin'serne drev dÆm ut av byen Kens Tunm. Kincserne har også
slått t1lbske et jspansk forsok på å kos;me over Salweenclva norde:Ifor
Surmavcien. - Allicrto fly har rettet 3 nye anrrep mot japanernes flybasis
i  Ny  Guinea os odelsgt 8 bombefly på marken, skutt ned en jascr, og sksdet
ct jspansk

Set blir opplyst offtetelt i Washin,-ton åt I løpet av de 3
fsrste ukene av krigen, ble 600.000 amerikanske :tropper sendt til kamp-
sttilinger oE m2nze av len sendt oversjolsk. - PA 13o dase i år har ame-
ribånskee verfter bygget ferdig 12o skip. Amemika cr gått over til masse-
produbsjop av ubåter og de nye Forzif7,brtl:keno cr nå koi,met i. gang og vil
fraEstille ct stort bombefly i timen.

yVv ...-
I 17. mdiprogrammet sendte norske barn i Sngland en hilson til norske

lwrere, foreldre og barn•ved å synsc nocn norskc san,ser. - :Itterpå hOldt
Tryr;vc 1de talc for dagen.

Karineminister Alexsnder sendtc en hilsen til Norsc på 17. mad os sa
at den frihet som nordmennens minnes den 17, mai skal vende tilbake til
norsk jord. I-esen vet cnnå hvor lenc vi v•ntc, sa han, men at gjen-
sje1Colsens vil komme, det vet vi nå siLkart Til dere på ostsiden
av Ecrdsjoen son kan b3re mes nå, seni.er jes denne hilsen fra enselsk-
menn: os frB nordmenn i England: Vi er sf,elte  av  dore" Sett deres lit
til seiren o: vi skal vinne den.

vVv ,..-
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