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.9;april-1940.betyr ba...m.dne-måter et
-reriepunkt-i •år histOrie..Dagen ilinvarslet.en seirrik tid for
iork naejonaiisme.og patrcboisme: I.de tunge-tidene, i dagens
Iamy, under åket, -så vi-hva landet betød:fq_osS,-hve dets frihet

Yerd.-Vi hadde nck dåt. før, m2n så sterkt, aldri
vi elsket landet  sa  levende,-aldri ofret så mye for det.

enn føle1sen er blitt'grunnfestet i tiden,som'er gatt. Vi står
da söm et folk fuIlt evist om frihetens betydnins for vart

1,nd,
Uasjonalismen har wert en styrke for

vil sikkert også bli det i fremtiden. Men- den kan ogsa
Vi.kan fra å være oss selv blf css selv nok. Ndr

er slutt ken vi tape oss bort i selvforherlgelse og
Da bør vi huske hviike plikter yf  har.  Vi sk.1 bye

Lande vart opp, og vi skal-hjelpe andre. Europa etter-krigen
li en 5amarbeldende verdensdel. Vi må hjelpe RUssland, gjenopi)-
bye bvene som ligger i grus, atter få markens grøde fra de av-
S'("_de ensene. Vi ma samarbeide med os hjelpe andre nasjoner.

mc- by. L;e en verden basert på tillit og vennskap Vi ma unnsa
scia e_endinet, vi må ha som mål å lete i ired og fremskritt.
Utzpie, m alltid lyse for oss.

LeE; rakner:
siste tale var preget av at

c3t  lakker mot slutten. I sin fortvilelseskamp søker:na Hitler
laste folk blår i øynene ved å gi sine vasaller uttalelser i

hende som lar det gi utseende av selvstendighet, når krisen er
men riktisnok med visse reservasjoner. Og uilim trysler

o br at dcit norske folk skal forstå at dette ersant. Vi var
nder britisk formynderskap, sier han, men se Tyskland sir oss

.Loy  å være oss selb. Os bak bønnen ligger en dulgt trusel am
Skel han ha full kontroll over landets v,;:pnete makt.

islen forieiler sitt mål med den neste uttalelsen om at nye
domafx)ler er  r4prettet  for a  holde styr på sine egne. .

er kjent som et land av opplyste
ILennesker. Når det gjennom onde og vanskelige•år hvor alt så mørkt

j.,kke bøyde nakken, vil det stå enda mer urokket nå når  seiren
ktmter fkke  sa  langt- borte. Ingen har medynk med forfædere. De

er oen srav,de grov'for a.1re. Det eneste Qisin oppnÅdde

sin siste tale var bare enn ytterligere å -nde'r.streke at over-
alt bekner CLet  for ham  dg  alle dem som brtikte dwe

.verdN,c
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Er'f, dre til sol og til frrbet,
L.-1:2›c4-se,mot lyset vi
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Ny,hene
„.,.. Russerns, 4 -Jrtsetter

JRndag var framE.wgen en 200 km Lw fr...)=t 6,:iennOmE,n.«Itt
kl. , cg 1:100 steder 1e hetridd. 'Deii rede armw har trengt

dyrt land og nærmer  seg P. enkee punker
9;aile russiske grensen. I rernnt; er en _rekk
seJer inntatt. Mellom Smclensk eg Vitebsk er byer-
2. oco 1.,zsbere som skulle deperneres til _Tyskland ble befrLdd.1-,,e4,

•

ssern star 50 km. fra Vi.tebsk, km. fra Mohilow
disse stedene er bombet av russiske fly. Russern:

Gomels f.;rsteder, og har dessLten omgått byen
De russiske styrkene holder e 70 km. bred front vsst-

sLe Ev Iinjeur mellom Kiew og Saporesj, og en av forstedene il
er t7å russiske hender. Byen lementschug på østsideA

erobret. Byen var et av de viktigste tyske brohoc.'„ene.
inntage1sen av den, prøvde tyskerne i tusonvis å evakuere

pran--ner og andre fartøyer, men druknet. Et stort
tTe egså tatt. Likeens er byen Darlista, også på østsiden av

av forstedene i Dnjepropetrowsk er på russiske
r;.ssiske troppene har tatt en øy ch Dnjepr, hvorfra de med

a2te11eri behersker Kiew, o byen beskytes nå fra n.ø.
Kiewfronten beherSker russerne 160 len. av Dnjepr.

rLskler.es s.ste havn p Tamcin, _,Temnirojk, er na erobret av russern
r_l.sserne nå tatt igjen i3 av de tapte strøkene,

...,e7.nes Med at 6-8 millioner tyskere er satt ut av spillet
•!inder felttoget i Russland.

e.rksministerTanner sa i en tale forleden bl.a. -Krigslykker.,

•

,:Let senere—ikke like uforanderlig som tidligere. Isteden-
tyskerne hadde initiativet, har dette nå gått over

m-,tprten. Alt dette har tvunget vårt folk til å tenke ober
u1-4fa11 og anstille refleksjoner over vart eget lands

-„ at vi har holdt pa feil hest, men vi har aldri
ned. hveia som skulle bli seierherrer. Vi kunne ikke få leve

i. frel ør.,£ket for vår zstre nabo. Vi fører vår krig på siden

•

s-st=a.k4;skrigen og er i aen nzytrale. Vi kan betegne vart land
n2:itra1t k-igsfønde. Regjeringen har hele tiden prøvd å stegge

rstser som var ifs)r entusiastisk i begynnelsen og snakket
Srlr.iand med grenser langt øst. Siden den gang har krigen

mangt,.. omskiftelser. På de store krigsteatre blåser det
har det tke iykkes å beseir militært. Som

a11r m4. vi vår utenrikspolitikk. Vi
fra komaer '7-; 1 å leve sciun naboer

må få i stand en så god forbindelse
med eturioneri. C  vi  bare kan få garantier om at

noen saô fare fra. den kanten, ,er vi for vår
'',:e-ed.`; 4r, ll å r;pp-rT+-,1-,9, norlaa..1 :r.,‘ed dem. Men det

å te oSs st.)vje-',russiske ideene.
Re
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1.1ene
lett‘ Det gjelder først å få fred fienden. ikke hvi:tken. soni•
hele'D fred. Viktigst er det å 'crte lava freden iører me d. seg,

utbredt den det •finske folk, kan
antePe resultatet. Sovjet tier.. De ar ikke tilkjennegitt stt!,-;

Kreml tier som sfinyten.:Dersom da znsker å gi osg ei
S1-28 :tanker, finns det .kanaler, hvcrigjennjm de kan formid•iiss

defi. gjør kloiest i ikke å diskutere freden. Det gagner b .
ficnde'n." Tanner sizIttet zed disse ord: "Det er av viktighet
Qss n2"37"e å gi akt på alle mul.igheter fer å komme ut av
T•J, kan få en varig. (:)6 hederlig• fred. Talen r gjengitt ltg .

finske avisen "Hufudstadsbladet.."

Byen Foggia på Italias østside • er erobret
e,arme, og 13 flyplasser falt i de alliertes hender. Dette

trasel mot Balkan og østerrike, som nå kommer inn under
lieçte flyvaPens kontroll. .De tyske ungene som ble innbrak1/,'

skrubbsulne. President Roosevelt uttaler at Seiren'-yd
1.2.gg:14 er den største seir som er vunnet. Før de allierte yek

f.ølgende steder erobret: Maro nord for Atelia,
a-rgar.ete de Savoye og Calabri de Saverno. Etter inntagelsen'aY

=5'ogUia,  har den 8.aime lenger vest erobret Manfredonia.
ble systematisk plyndret av de tyske soldatene fr alt som• disse. •
fan,t å kunne nyttiggjøre seg. Fredag ble meldt at Napoli .på v'es.:-
kysten (,:•gså. er,ero.bret. Før imederlaget senket tyskerne'•Skiperre ••
på havnen og sprengte kaianleggene i luften. De tyske solda tehe

og plyndret i byen etter beste evne. Før Napoli ble tatt;,
inntok den amerikanske arme bl.a. Pompeii og Castelammare. atter
Lirnagelsen av iapoli, har den 5. arme tatt Avellnio, 45

Nap,li.. Siden landgangen i Italia er 244k tyske fly erobret
usadue på. bakken. På Sicilia ble 1200 fly tatt på denne måter...

På Malta hc,r det vært holdt et møte mellem
britiske generaler og Bagoglio, hvorunder det ble drøftet

h\l' edes  hNan hurtigst kan få de tyske troppene ut av Italia. Ny
-It5.1Lensk -..r egjering er utnevnt med kengen og Badoglio i spissen.
Der,s 2rt ppgave er å intensifisere mobiliseringen av italienerne
moi t-Jskerne. Fra. Budapest meldes til Dagens Nyheter i Stockholm

ei 25/"-;, Mussolini av tyskerne er overført til Vien. Han har i
sene.z2e av en hård sk.dom og gjennomgått en stor opera-

e'r sykehus i Wien.
• På Korsika har tyskerne nå bare tilbake havnen

F:u_skmennene star bare 10 km. fra den. Tidlig i uken ble
senket under forsøk på å komme bort fra Bastia, og
har franske fly senket flere skip, JugoslaViske

,•1[,obret byen Joulova, og nYe angrep er satt i gang.

-. 4stinnt%n: 'Iatt il mandag angrep amerika.nske flygende fest-
o slapp  1",53d o-ver  l000  tonn bomber. Mål i Frankrike,

mål i Holland og Belgia ble  også
u•';ett?..  den Hollandske kyst. 59 tySke fly

b1;.= 18 e.gx e. til tirw.d.ag ble byene Hanover
- en xj til En-Iden -kraft,ig, bombet

btL gij4c. tap'\ og
'a().J.1-1311.d,  w-17,1,3•-b ned.
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bomter atr alliert6 fly. 2 bater bj4,1 senket t att•t1.1
torsdsiig rettet  britiske 1uftv4Pera et kfig o konsent -ert
ncép mot syntet -iske oljeiabrikirver, kAs.s.verk o andre rn1 i..•Bochumi

;Ly gikk tA.T.,..t. 2 skip ble slradst ved tornbetres:f utenfor

s 225n
Rr.a hu.sand meldes om hårde kamper i. omeadet -

(1.9 1.j,ew ved Dnjepropetrows1:.'4O0 steder W.e østf t
eda

.ron  Russerne fortsetter fretamarsjen i Hveilan, pås> eil

er tyskerne trengt ytt;arligere sampen. pefestede k.te r til.?robret. kistersjøen russerne -senket to yske
det ene på annet på 19.000 tcrL. • •

ble de allierte troe ii1s sto4,
eeisæin da de ryk.L.e" inn i Napoli. Det meldes na

ba angrpet kystveen fra Napoli til. Roma. J‘ yske
på retrett ,tra 1., apoliområdet, og øst for Napoli

erme ikInnet nytt terrens, .og 1).1.a!' tdatt; Benevento.
n E.e.tme fcrtsatt fram. Hele cmr..det pa sporen Då stzve3.d4,e1'

p.a på £lierte heder. I militJeroVersikten ble de:t antydet
rt v,i1 de ai,iierte styrkene stå ved Pc, da • alt tyder . e.4

tysk tilbaketrekning fra Fly fra
yte friskaine i JugoSlavia en effektiv støtte. F•k

er takeie drevet u wi.ktie atilli1r. • 'T.iti.: kee-'4:Ly-
Ik,..-2.gnta.,sne ner bombet flyplaser på Rhodos. Tyskerne

angrep mot øya Kos med fly os sjzstridskrefter. rtQ41.1:å-z.z
e4:. fore1iger ikke. I Bulgaria har frihetstront;en opp;:or,[3.3x),,+„;

flåte ti å ta opp kampen mot tyskerne.
Natt lørdag rettet britiske . fly,kr,ftige arep

kri.en o mt {eni Rhur..1 Hagen'er et stort, sentAlmt for jern-
s-r.4"'iustr:?.. n.. 2 il y .savnes . •f operasjonène. 19 Etendtl.tge

skutt ned. Andre allierte fly fra Nord-Afrika angre.p
Wi_ecer Neustadt. ål i Nord+Frankrike ble også angrepet. -tjtenfor

av Lorge le et skip rammet av bomber og satt
Epsacn veo. Nederands kyst ble også bombet. Natt til sendag

bombet p . Dessuten ble mål i Rhur og Rhinl.an.d
,Ta-eri,kanske 1r angrep mål i bederland. 7 tysje fly ble .letartt,

esne
rlyske ubaL.,er har forsøkt seg med te angrep. Det

me:Lder at und.er et angrep på en •konvoi i At-
Lierhamb ko rvette 0 g 1 kanadisk de st roye r tcpt . 8

lESkLt Ejzsatt. 'LI3da& i U2A. Det meldes at p.g.a.• assiti-
rayter å den tyske ilåte stasjonert i riorske

nri. `e-1Ve,r;.;.).et355,?, italie, jr en: oirekt,e- årSak til dette . For
t'orSøk på å angripe

'.?_€'271;t7,- • be skaci.Q-,`;at hat gått sørover for
ene 2 '2,nelf erhetr ble så, stirkt skadet . at de ikke

b S';.!7.194-2.
r amerikan- en

flere est4e 4.ge på. New Guinea. 2 er
145e,t ,!A4T å:r.

er t.1;ar i Danm.b.rk. 5-0.00

er ae rt i i ctk
tt -dria  

1±;r:(;-(aLl<.; de


