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Det er 37 år.slden_NorgeS-forening med-Sver-i.ge  ble oppløst ved

St'ortingsbeslutngen juni 1905. Den.direkte foranledning-til-be--
slutningen var den svenske  statsminister Bostr= beryktede  31ydike-

nkter",  hvoretter de norske korsuler, altså norske  embets=n,
r.Inderordnes den svenske utenrikatT:.nister cg følge den w‘rencke regjerng
- stdkk i strid  ned forutsetniu gen.. det b.erør. koMmunikeet aVel&,Ire 790.3

den norsk-SvenskS -konsulatk=ite on oplarottelsen av smrcilt
konsulatveSen i Norge og Sverige0

år måtte vi kjempo• it'or vår rett om 1.1keSti1ling union.er, ned
Sverige. Da dette• land  ikke  matte der bandles,
Vi måtte bryte  ut-av -fiden pakt soM.vi for-pestes
forening sOM •ikke-Var forenlig med Norges ære 4.1dri før t!adde det
norske folk stått mere enig, aldri hadde det stått bedre sluttet
let fylking Derfor ser vi ttibae på 1905 som en ai de.store nerkeår
i landets idistorie, ja ma.nge mener at det er det største,

Underldg å tenke på dette året d da da er b»ss':tatt, undert.rykkt
og utplyndret  av det nazistiske Tyskland med a ssi e ta.nee av firordiel'in"
som påstår at de kjemper• for -nasjonal samisin eg Nes .frd,Lt og sel-.5--

stendighet, ja endog for et• "større Norg.e".'
dVa er sannheten? En tysk seier betyr Norges_endiz.e: undergang

som selvstenddg Stat og  Norges Undererdning ui-ader ':.[Lands økOnciSke
og militære nbe-'es' ec bcv s En rekke av.e:Jysklands eedende menn
gitt uttrykk fOr nødvendigheer. av e:i Lot-toat  rai.i. Lar besetteise av
Norge og dets••innordning i det tyske "nærings- eg livsron". Dessuten-
tyder en rekke tyske tiltak her d•landet ILe-~p i. =Iro retning. (_);

eksempler•fra Tsehjekkia, Folen, Nclland, Delgda Og =r;a=ark viter on

de samme hensdkter. Derfor Alle nordm.enn n holde dette kart for eje:
TyskiandU seer Norges undergang, Englands seder e.2ihet og

uev-hengighet- gjenvunnet.

NcEnsi.s.

1, årg,

I sdn bok "Mein Kampf" avslorer Hitler aponlyst av nasis=.s
,'-virkningsf2ulleste henmeligheter når han kommer inn v)å løynens

i propagandaens tjeneste, Kjent er hans crd at folk lettee tror
stor løyn enn en liten.- Vi ska:i ikke nekte derno gangster over al_le
gangstre atskillig psykologisk sans - eller som det mest treffende er
blitt sagtz Nitler kjenner meisneskere,s dårlige egeinskcper. sien

.deres gode.... Denne spesielle erfaring,hce.r han ikke fra fremmedo
forbryter står han uten videre uuveren og -1*oortruffo-t

.Skal vi nemlig vurdere ham riktig rn.å, vi se på stø rre:se
hans verk, altså på 0 de1 egge1sen s oLELång„ og-da må vi-:-
sannhet innrømme ham fantastiske dimensloner. HsTilket mc2--Inese iar 1)e32'-

noensinne styrtet et slikt skred ulykke og forbannelse OV02 menneske-

heten og satb alle moralske og intellektuelle begreper pc ende som ha-?-
Intet under.i en.siik tid  aV  kaos og  begrepsforvirrIng at  enkelte svak-
hodede individer  går-fra sans og  samling og 'havner det a. kal1er "na-
sjonal samling fi, all den stund denne politieke kvakcalver allerede har
hatt anledndng til å praktisere kjeI:ii,hoster og Jjkse - alene,
over et folk som til Qg .med vil være sdvilisert,' a hva %,-;rre erz fra
denne dårekiste Oredte nazi-ideologiens gi ti ndsdøvende kloreform
seg etterhvert videre til andre land og si‹.'apte der den :rorkvklede na-
sjonalistiske mennesketype som i den grad le-,rde på Eitlers stmul=ser

at de i dag er gått nasjonalt Så, ukritisk lever disce
quislinger na  etter  Ritl,ers nasjonale bud de -1.1l1;,e le-ngey kå._1
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vil e at det er en selvmotsigelse 
nasjonal selvfornektelse.

Det kan være tragisk nok når en politiker blir forbryter, men hvor

tragisk det kan gå når en forbryter blir politiker, det ser vi best i

dag. Denne mann kjenner nemlig alle midler men hvilke m å 1 ? Hva

har han egentlig skapt, hvilken fornyelse vil han bringe verden? Hva

er det han scAter i sedenfor det gamle? -Bare noe.. enda eldre, ingen

bærende idé, intet konstruktivt system verdig menneskers streben. Bare

jern og biod igjen, og ondt blod mellom folkene. Diktatur, terror,

tvang - for effektivitet-ens 
skyld. Hvilken effektivitet?

Selv den uslesette kommunisme har ialfall det forsonende ved seg at den

innebærer noe en y t t Vi kan være enige eller ikke, det kan føre fram

eller ikke; noe nytt, det være seg så galt det vil, er ialfall bedre

enn gammel dårskap som vi ikke kan lære noe av.- Bare ett mål, likeså

ammelt  os  ordi=t som stort og lokkende for så mange statsmenn soM

'sforsto sin oppgave, står hensynsløst klart for Hitler: Tysklands

cerdensherredømme for en hver pris: Og her er prisen: Død og forder-

velse for alle som står i veien for dette mål. Ruin over deres land.

Slaveri under det tyske herrefolk. Slaveri for det tyske herrefolk un-

der føreren. Degradering av folkene i raser. Forfølgelse - Vilkårlig

-.-rihet for føreren som råder uinnskrenket over alle undersåtteres liv -

ja, selv er gud og skal tilbes seri gud.

Det er naziideologien" i et nøtteskalI, det er fanden i nøtten,

Ritler på ambolten, Buropas dilemma, katastrofen - Det vil bli lettere

å puste og høyere under taket når han er utdrevet. Som Hitler selv i

udødelig overmot har sagt det: Hvordan det enn måtte gå så vil verden

ialfall ikke bli den samme etterpå. -.Ja, takker fanden for det: Vi

har sett og lært litt av hvert i det siste, men det er så visst ikke

Hitlers fortjeneste. Hitler drømmer åpenbart når han er

riktig pessimistise:: at hans naziideologi skal overleve både ham selv og

det tredje rike, men de erfaringer vi har gjort vil nettopp styrke

demokratiene og påskynde den frie sosialo og kulturelle utvikling, for-

ii det ennå en gang har vist seg at dette er det mest holdbare  s3s-

tem og den beste garanti for et suhdt og fredelig samarbeid mellom na-

sjenene.- Vi slipper ikke så lett :randen løs en gang til selv om han

gjør seg aldri så liten, og uansett hvilket skall han måtte opptre bak -

Nei, verden blir nok ikke den samno, det er sikkert. Hitler har

ved de enorme ofre og bestrebelser bare gitt verden et kraftig støt• i

den -;-2.otsatte retning. Det er hitlerismens paradoks. Dens politiske

og iulturhistoriske betydning for ettertiden er som så mange tidligere

voldsreg:a.re negativt bestemt i den reaksjon det framkaller.

Jntot terrorvelde, allerminst av en slik utarting som nazismen kan

skape varig epoke. o

Lærerne i Kirkenes blir framleis barbarisk behandlet. De blir satt til

de værsto jobber og må arbeide på spreng nesten uten mat og hvile. Fra

befolkningen strømmer det varm sympati mot dem, men det er strengt for-

budt å snakke med dem eller på noen m
åte hjelpe dem.

Urestenes stolte holdning er i denne tiden folkets beste støtte.

De er i sannhet sitt folks åndelige førere'.
- o -

Det meldes fra London at urige norske flygere igjen har utmerket .

seg i kamp over Kanalen. De har skutt ned et Messerschmidtfly, skadet

et annet fly og en minefeier. En av flygerne er blitt forfremaet til

loytnant.
- 0

Det forlyder at ungdom som har meldt seg til frivillig'arbeidstjeneste,

er blitt sendt til Tyskland for å arbeiderL rustningsinduStrien. De

som Lar vegret seg er blitt Wungei0 Intet viser mere Tysklands svak-

b_et enn at de må benytte fientlig innstilte arbeidere i sin tjeneste.

Send avisen videre
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Ukeoversikt,

Uken som er gått (31/5-6/6.) har ytterligere bestyrket det inn-
trykk som forrige uke ga. ForøVrig har komMunikeene fra fronten,
ihvertfall dem vi finner i våre aviser, vært preget av nervekrige4.
Like til nå har de virkelige begivenheter vært helt uklare. I dag

• kan vi slå fast omtrent følgende:
Tyskerne forberedte en stor offensiv mot Kaukasus over Tobruk,

samtidig med en pågang fra Xert8ch. I området omkring Charkov hadde
de samlet amtrent millicn mann med det aller beste utstyr. Svære
panseravdelinger og det øvrige motorisert. Likeledes haede de kon-
sentrert en stor del av sitt fIyinaterial her.

Timochenko kom dem inidlertiå i fekjøpet ved å innlede en mot-
offensiv. Etter alt å dømme har styrkene vært omtrent like store på
begge sider. På tysk side har det utvilsomt vært atskillig nervøsi-
tet.- Overraskelsesmomentet som før har spilt en overveiende rolle i
denne krigen, er nå borte og selv tyske soldater begynner å forstå at
tyskerne ikke er uovervinnelige. Våre "vel irnderrettede" avisor med
Aftenposten i spisSen har bragt- meddelelse om det kolosale bytte som
er gjort. Det er vesentlig funtasi.. Der er tap på begge sider,
Russerne oppgir tyskernes tap til oa. 90,000 mann og sine egnu tap
til ca. .75.000. Dette ser ganske sansynlig ut og ligger nok temmelig

• nær det riktige. Hovedsaken ved Charkov er imidlertid at'den tyske
offensiv---motrus_ar atoppet faraløpig, og at seiren, som også
varrmeget ovcrdrevet av tyskerne, er blitt betydningsløs.

Libia er bildet omtrent det E3amme, Hitler .har konsentrert
en relatvt meget stor del av sitt flyvåpen i Middelhavet og brukt
det i stadige an,grep mot engelekmennanes faste borg og flåtestasjon
Malta. Forsvaret av Maltaeer et av de stolteste og mest heroiske
blad i-denne krigshistorie. Så lenge angrepene starr på,- kan
tid Malta ikke brukes ti. ilåtebasis, og dent har gjort at aksen har
kunnet sende ganske store rersterkninger til Rommel i Wbia. Han har
så med denne hjelp forheredt sin ofeensiv. Det er en nøye sammenheng
neellom offensiven ved jharkev og ved.Libia, selv om de to slugmarker
erskilt fra nverandre mod over luon km. 1-fensiten er en stor knipe-•
•angsbevegelse mot Xankaeus, som foreleptg er aksens førete og store
mil Uten Karl'e,asus med dets kan ikke tyskerne holde det gående
s.."1,lenge.

Også offensieren i Lille er st0npet og slått til bake. Rommel har
rtktignok skaffet seg to åpninger i det engelske minebelte, men Tran
bare bruke disse om natten. li må antagelig vente nye angrep her,
antagelig 1. lorbindelse modfalskjermstropper fra Kreta, ,ren man er
forberedt og vi har all grunn til å sU optintisk på utvfklingen her.

I uken har vt Latt de store luftangren T)), tyske byer og industri-
sentrer. 6 dager etter hverandre er det blitt bombet i Tyskland.
Det- begynte med Køln, så Pesser og Bremen og nå. Ruhrområdet. Disse
angrep, som Tysklands luftvåpen tkke er i stand til å møte, langt
mindre å forhirdro, vil sikkert fo r tsette, og hver eneste tysk by av
interesse vii bli besokt. De engelske tap har vært forholdsvis små,
men de Skader flytoktene har anrettet er meget store, Ta,.av menne-
skeliv. er sikkert meget otore, og ennå flere er det som er skadet.
Tallene går alt sikkert oep i et par hundre tusen. Vi kem selv tenke
.oss hvilken panikk og nerv0sitet som skapes.

Erenå er ikko Amerj_ka kommet med, men de kommer snart og intensi-
. teten av angropena vil da øke, Amei'dkas produksjon av fly vil i løpet
av noen månder være ea. 700 fly• pr. døgn

Idet bladet går i pressen meldes det fra London at britterne-i
Libia  nå  er på offenseiven. De nar angrepet fra to fronter, eg -.ørste
fase er løpet heldig av.

o
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fra London.

Kronprins Olav talte t11 sine landsmenr. i Norge i aniedning•av

7. juni, 57-årsdagen for grunnlevens endrede beslutning.og 2-årsdagen

for beslutningen om å fortsette kampen overmakten,

Vi fertsetter kamT;en til ien or vunnet og vi igjen kan leve i rett-

:ordighet. Vi bøyer oss ikke for overmakten, vi fortsetter . .;.ampen til

Teiren. er• yunnet. Vi står nå meget sterkere enn for to år siden. Da var

tqlia kommet med i krigen, Frankrike kapitulert, Russland hadde sluttet-

und og Amerika sto da•og vaklet Nå står det britiske imperium

_fleo enn noen gang for, De forenede Stater setter alle krefter inn

r usoland kjemuer dyktig og tapport
Kronprinsen fortalte yidere .at han nettopp var kommet til bake fra

relse i Vest og Midtyeststatene hvOr han hadde fortalt om

rigen og N-orges deltakelse. Ha hadde hatt anledning til på nært hold

studere Amerikas krigsforberedelser og det er en ubeuenset tilgahg

råGlaterialer til flyfabrikasjonen og skipsbygningen. Han ga  et im-

)e.h.erende bilde av den kapasitet amerikanerne nå har nådd.

Overalt lie kronprinsen mett med enestående sympati for Norge.

var beundringen for hje=efronten stor, f.i prestene og

flrerne og Kor det frie Norges innsats både aktivt ogp.assivt.

•Porst?lelsen for denne kamp  er mer og mer levende for U.S.A.

Grunnlaget for framtider bor grunnes på rett og rettferdighet slik

som det er utformet  L  Norges.grunniov._ intet folk er blitt knust så

lenge det, bar tr å seg selv eg så lenge det er villig til å holde ut

og holder fast på sine fedres tro og
Kronprinsen hyldet do sanne og virkelige nordmenn, de som

er villig til å o.fre alt  for.fedrelapdet,
Kronpvinsen sa til slutt:

hjertll.gste hilson og takk til alle og husk at Gud er

attåt og måtte  han  velsigre  Norges land og folk.

-.Etter talenble Ja, vi elser sunget.

, Deretter  leste Nordni Grieg sitt dikt til Norsk ungdom som venter

=ne 113r  benyttet gass i Kina. I der anledning har U.S.A. gjort

på at en gasskrig met Kina vil bli betraktet og gjengjeldt

om den Yar rettet mot Amerika.

JJ
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britieko luftdepartement  meddeler  at de i•mai måned har tapt 18 fly

enn tyskerne. Dette nå vel sies å være tilfredestillende ettersom

Httern ar  vært de aktive og  eppnådd store skader over tysk imperiUm.

- o -

._Ortresume av afterenS nyheter,.

Den amerikanske øverstkommanderende meddeler at siaget  ved Midway -.

f a har vært et stort nederlag for rapanerno. 2-5 hangarskib er,sonket

Hed  fly, 2 hangarskip skadet, 5 slågskib skadet, 4 krysser skadet,

to alvorUg , 5 trans-oortskib skadetv Amerikas tap små, bare noen

ly er tapt og få er såret. Man moner at japanerne har hatt planer orL

ay Midwayøyå,
De hårdeste kamper raser I kibia og fienden bilr

devet tilbake. Det har ikke.lykkes B.c)mmel å ia  en Blitzkrieg.

EMden kraftig bombet, 6. kraftige angrep på 8 døgn, Vel-

lykede dagoffensiy over det•besatte -1. rankrike, Nederland og Belgia.

En kronikor B.B.O. uttalte at de bilder som er tatt ef-

ter det siste b ombeangrep over Keln yiser at intet kvartal -.er

uskadd. Domkriken står 30m  en av de få uskadde bygninger. En bro

0.705: Rhinor, så ut til å ha fåttoen fulltreffer.

Napolis hav n. er bombet. 27 'Jjske fly er odelagt ved Petsamo på to

K cc i. g e n


