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NORDISK SAMAREEIDE. Nygårdsvold har i London holdt en tale cH rotninpolilijcr fer
ti-Wamtidige nolMshe samareeide. Talen kommonteres ivvig og irritert don sven-
sl'e erosse. Steekholmstidningen skvdver:

'Den norske statsmindster Nygårdavolds siste foredrag i Lokdon hadc'H rrn
brodd til Sverige. Når han snakket em land hvis nøytralitet kanskjo knime (FeiTter,
haddo han sikkort Sverige d tankono. Og man bohøver ikke vmro i tvil em at ced ver
vårt land hr. Nygårdsvold siktet til, da han gjorde sine kvittske enmereingees til
dehatten om nerdisk politisk sanarbeide i frumtiden, Adressen er jo fulle kler, da
han uttalte at det dkko ville veer'e heldig om "noen av de land scm :.1cr un:ågått irvgen
eller oidmpasjonon begynto at opptre som ledero eller Imremestre for de okeaperte."
Når man luser uttalelser som disse, kan man jo spørre seg hva egentlig eleaLinn ar
med en nolemdk sem denne. Norgo er jo ikke gått med i ksigen frivillig. pcn or elitt
påtvunget landet mot dets viljo. Hvis nordmennens ikke var blitt overfalH ; ,dlTe dG

sikkert enert like ivrige etter at holde sitt land utenfor krigen gon Jr
Svurige. Vi forstår at de er fortvilet evor den ulykkelige skjobnd snm hnr remimt dce-
gc, meh de savner enhver grunn til å bobroide andre som i likhet med Sverie hIttni
Ar heldt utenfor ksigen, forat de forsøker at hovare sin fred." -

Svesigos etilling utenfor krigen kan aldr1 berøve oss retton til I si
em de nordisko preblemer. Noen krav på luderskap har vi aldri stilt, nan vi benekter
bostomt st en, være seg frivillig olles ufrivillig deltakelse 5 krig)n T2n okaffå :sån
fortrinsrett.

Svunska Dagbladet skriver bl.a.: "Naturligvis ferbeholder vi Oss her i Svcr,
rett til uten henninger og fra forskjellige synspunktor å botrakte dd .eYree.. ':vorne
best kan trygge Nordens fremtidige frihet og fred, Vei vitende st nerNmern“ensher,
finner i don nåv&mende situasjon hverken har swmse anlodnIng ellor ovna salMao -rek:r-
esser. I Dannark og Finland har Man ikke hørt ncen kritiske røser 7io7t-etertee  ev,r.ek
opinion. Fra ansvarlig narsk held er det også vist både sympati .0orståelsn Tnr dei
te åndelige svensko forberedelsesarbeido. Men vi har også, sem nå slet hoe stetssind-
ster Nvg3,rdsvold stgkbt  pa  dn motvillig flandens, Rerunder må man egsa ta i hegeatHe..irn
den innvikiete situasjon, hver en landflyttig regjering selv i ot vans] -„?.pelig an
ert land befinner seg. IiIfollet Sikorsky er på on annètrato on
Med retto henviser statsminister Nygårdsvold til don avgjørendo botydriEc sok, uHt,s

lad.gen tilkonmor hjemmefronten i Norge. Denno er kanskje ikke slik 11Cr

vil ware mer "atlantisk" onn Atlantorhavsnaktono
• • Riksdagsmannen øverstrøm skriver i Venstre Norrlands Allahanla
nerske statsministors Sverigokritikk at Nygårdsvelds politiska karriere nad stcro
sikter til å tore avsluttot i summe øyoblikk som ksigon opphørår. Nør dut snanicas on
Nerden, stårdallfall ett spørsmål ubesvart: hvordan det villo he. gått, 'evie •freseafl-
ressursone i de nordiske land ved vordenskrigens utbrudd haddu vest st_r:ce cker
hele linjon som for eksempel de svenske cr idaRiktignok or dcteennsynlig dt hr,
gårdsvold ikke har noonparsonlig interosse av det spørsmål dr!-Rtes irmegdonda.
yil det passe ham nersonlig best at.man ikke undersøker d hvilkon utstrokndng tilatan-
den innen Norges fersvarsorganisesjon innvirkot på do ulykkeligo begivenneter, nån
nange av hans landsmonn ønsker nok ottork,ort å snakke'dnngående med ham em NeLta.1

Dette skriver svensken. Dot er helt Igjennom cjofelt av den svenskc
å spille den norska rogjering ut Mot dut norske folk. Hva Vi vil sprro evgårdevole
om etter krigon, or on sak som utelukkonde angår ess, eg sem svenskene ikke Rar noa-
semholst med å blande seg bort 1. De må så surne diskutere ottufKr1;:spromer.
er gla for den forståelse og vesmo syMpati som store delor at dot ovensko fclk ou -7±et

i diase vanskelige årene. Vi or ta~mlige for dot storstdlete njelbeart:cide sem cr
gjOrt der. - Vi or gla ovor don holdning Sverige har tatt over:ror
lingene. Vi cr klar over den moralske betydning det har wert fer vLr kemp her hjemke
å ha ryggen noenIunde fri og kunne røMMD østover når fåron blo fnt everhengenda. ra
klar ever at Svoriges voksonde fersvarsavne egså kan ha sin betydning fer :Yergn 1 .3f

gitt situasjon.
Mon vi cr og har rett til å vere forbautrt evor Narvikstransbert=, berndttk!m

togonc, transittillatolsen for alle tiders størsto divisjon på 10000Q bi1 FLa
land. Vi er forbausot over all dun hjelp som direkto og indirakte oo 'tet. vL'.rc -
fionder av broderfolkots krno monn. Vi or forbauset ovor tillatelsoll til tray:s2ert
av norske fanger gjennom svensk territerialfarvann, ng don nentalitot scm ,
slag i svensk lyneksoressreparasjon av Knabon Molybdengruver mot batal3nk_.J. ners
Vi er i krig ned Tyskland. Vårt flyvå.pen og vår mardne doltor alotivt i -kirdgeokeragje-



oille Svcrigos frihet og selvstoudighut ikke nic en sur sill ndt, inneklont mollera
pasiredut Norge og Danmark Fifiland.k  ranrk,1.351tikul øst, og Liticrtyskland

syd.
Vi hjulnor til E vinne krigen. Svorigu ikka. Dot- er on jornbard rcoilitct. On vi

hur valgt danno situasjon se1v'ellar den or oss på.tvungut or denne forbin'olso gan
ske likogyldig. Qm vi var uforburedt  ur  ikke dotte neo sposielt nersk fenossrn. Dct vax
on nituasjon vd delto, foruton mud  Svcrigc,  med alle do nasjnner scn virkelig  reistO
seg til Icamp mot nasityramisiot. Dot cle on utbrodt mcning i Norce evt. Svorige har on uno-
stc nhanse  til  L rehabilitorc seg ettcr don opportunitctspolitikk dot har ført undor
krigent Og det or i aktiv deltake1ao i kampon for naaismons nedorlag. Jot ville W:TC
uklokt og sentimuntalt å se bort fra sliko synspankt når fromtidslinjor for nOrdisk-
nolitikk dlskutcres.

NYEETENE TORSDAG

iddolhavsområdet.  fl  Lrzscodusa har britioke marinestyrker vgrrt i land  os  har utført
rekogriciseri4—iangs kyston. Styrknno vondte tilbake med tap av to nann. Den ofisielle
italionoko fromst5fling kan baxe karakterisoros son ot fantasiprodukt. Rcuters kerroP
-co-ndont i lashington bategnor aksjonen sem ut socidurtekt. Do alliertu luftangren

<å Pantelleria fortsatte i hele går• øya blo kraftig bombardert ande fra krigsskip og
f_ra luftun etterat garnisonen haddo avslått 9‘. overgi seg Dagons allierte kcsmunike:

at 12 fiundtligo fly ble skutt nad undcr luftangropot tirsdag. Alliortu fly fra
idtøstun angropflyplasser nå Sicilia. Ved Catania ble 3 fly.skutt Ecd og cn hangar ødc-

lagt. I Egrerhavet ble to seilskip senket eg ot trudje ettcrlatt oyakendu tilstsnd.
cro rekognosuringstokter har godtgjort at det blo veldt stor skade undorsiste angren

nE Reggio Calabria rett ovorfor Sieilia nE dct italienske fatsland. Jurnban.:11 til Na-
poli ble bXutt mg Plerilog skadot. 15 mctur altkon østligo knion blu ødciact. koma-
radieen moddelor at ;nfssolini har utnovnt on del nyo pr;.fekter, idot en rekl:u pelitisjo-
fer på du stoder som  or  bmmbct av do alllerte flystyrker må Sicilia, Sardinia er

selve Italia er b1itt avskjadiget. Flere prufcktur or blitt forflyttot. Moddoleleen
:rniomor like ettorat 21 fasoistisku enbetsmenp ur blitt avskjtdiget. De syv gjenv,rendo
jtalienske umlnytsmenn i er blitt internert. - I dag er clJt tre r idcn Italia
gikk inn i. krigun. Faseismun har betvdd kric, ec'krigen kan bare olutte vu(1 fasoismens

- T Madrid er dut fremkansot un ny anurikannk orkin.ing on at Enania eg
dats bosiddels.Jus intcgritet vil bli rk,onukturt. En lignendO orkl=inc ble gitt i dashe
ington da de alliortu gikk i land i Nerdafrika.-
Juwslavia. Dot jugoslaviske informasjonsdopartement.i. Londen Melder atfict pågår bef-
tige-kor i Montancgro og i burbia. Aksatroppor un@erstøttet av tanks eg fly gjordo-
angrep pC do natriokicke styrkor sem trakk sog tilbako tirfjcIleno hvor karspenc
sutter. I Sorbiu har patriotiske stytkor craktisk talt tilintotgjort en tYsk batal5enth-
Russ1and. Plyerrfunsivon fortsetter på. bacge sidor på østfronten. llot russisko flyvåpen
r;ttC.triiatt til onsdag kraftige angrep mot:tyske luftbasor, Over 150 tyske fly blo skutt
nud oller skndet. Dot russiske flyvkaun mistet 21 fly. Av an styrke som angrop Volohov-
dalen ble 24 tysko fly skutt nod. Eomaunikeot fra Moskva melder at dc store tap av fly
blir mor oun opnveict ved russernes ugen flyproduksjon og ved støttOn fra England ng
Amorika. Ellors :rar det ileko vsert større eporasjonar pE. østfroatcn. Dot moldes em rckeg-
noscringer og artilleriducller. Vod Lissitiansk or ot nytt tysk angrtp slitt tilbaku.

en røde nr.uosu sle i dagstort.onp presidert Roosevults advarsel til akscnaktono mnt
bruke gass nE østfronten. Presidanten minnet bl. a. om at hvert unkelt mål

i Tyskland or Emont for alliorto•lyftangrep.
fyskland. Don.dritiske ministeX for økonomisketaliggander-uttalte i går at dch tyske
pr-o-difl&jOr. i. 2uhrområdet liggor neston ;i5 undor hva don gjorde på denno tidon i fIor.
N]dgargen for  'rnlo  Tysklands vedkommundu or nuston Tysko sjønilih-re nå.lsmunn
fortsattor ncc :. å advare dot tysko folk mot E vcnte  see  for meget av ubEtuno.
flolland. De romorskkatolske hiskoper i Lolland har rettet en protest mnt tyskurneS onp-
P1~..1 I ot hyrdcbrev av 16, mai har do protostert net denorteringun av hollendere
til Tyskiand. -Ton åndclige motstandskraft hos den overveiondo del av det hollandsko fer:
er ubrutt. Til tross Por at det blir lokkot mnd velstand, lar det bellandske folk seg
aldri nasifisure,
Svcrig» ..)cn svonska avis jacJnis Nyhuter meddoler at svonskeno on ikke lunge vil luvure

skøyter til T-skland. Tyokorno'bruker de svecsko skøytenu som eskertoPextøyer-i Kie-
larkanalon. En minner cn at don svensko rogjering fer ikke longa siden henektet at de
svonskc fartøyer skulle brukes iden tyske krigsførsul. -
net flarno øston, I Sentralehina har kinoserne erobrot Kungan eg Itu ved Jang-Tso og
angripor na den viLtigu japanske base I-Tachang. Fremrykningun cppever Jang-TseLdalen
fortsetter. Som on følgo avdon chinesisko seicr er det foretatt viktige endringor
den j-nanske overkesnAando.


