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Det er 37 år siden_BorgeS forening med Sverige ble opolost ved
Stortingsbeslutningen 7. juni  1905.  Den direkte foranledning til be-
slutningen var den svenske statsminister Bostrøns beryktede "lydrike-
punkter", hvoretter de norske konsuler, altså norske embetsmenn,
underordnes den svenske utenriksminister og følge den svenske regjering

stikk i strid med forutsetningen i det berømte kommunikeet av mnrs 19M
fra den norsk-svenske konsulatkomite om opprettelsen av særskilt
konsulatvesen i Norge og Sverige. -

I  91  år måtte vi kjempe for vår rett om likestilling i unionen me:d
Sverige. Da dette land ikke ville-zintemme-vår rett, måtte der  kandlås.
Vi måtte bryte ut av-"den pakt som vi forpestes i"-(B4ignason4nav den—
forening som ikke var forenlig med Norges mre. Aldri før hadde dnt
norske folk stått mere enig, aldri hadde det stått bedre sluttet i sam-
let fylking. Derfor ser vi tilbake på 1905 som en av de store merkeår
i landets historie, ja mange mener at det er det største,

Underlig å tenke på dette året i dag dn vi er hærtatt, undertrykket
og utplyndret av det nazistiske Tyskland med assistanse av "nordmenn"
som påstår at de kjemper for nasjonal samling og Norges frinet og selv-
stendighet, ja endog for et "større Norge".'

Hva er sannheten? En tysk seier betyr Norgeh endeliga undergang
som selvstendig stat og Norges underordning under Tysklanda økonemiska
og militære interesser. Bevis: En rekke av Tysklanne Tedende menn har
gitt uttrykk for nødvendigheten av en fortsatt militmr bascLtelse av
Norge og dets innordning i det tyske "nærings- og liverom". Dessutan
tyder en rekke tyske tiltak her i landet nettonp i sanme retning. Og
eksempler fra Tschjekkia, Polen, Holland, Eelgia og Danmark vitner om
de samme hensikter. Derfor: Alle nordmenn må helde dette klart 2or zye:
Tysklands seier: Norges undergang. Englands seier: Norges frihet og
uavhangighet gjenvunnet
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Nemesis.  

I sin bok "Mein Kampf" avslører Hitler åpenlyst en av nazismens
virkningsfulleste hemmeligheter når han kommer inn på leynens betydning
i propagandaens tjeneste. Kjent er hans ord at folk lettere tror zå en
stor løyn enn en liten.- Vi skal ikke nekto denno gangster over alle
gangstre atskillig psykologisk sans - eller som det nest treffen ,æe  en
blitt sagt: Hitler kjenner menneskenes dårlige egenskaper, men ikKe
deres gode.... Denne spesielle erfaring har han ikke fra fremmede: som
forbryter står han uten vidore suveren og novertruffet i histnrian -
.Skal vi nemlig vurdere ham riktig må vi se på storrelsen-net
hans verk, altså på ødeleggelsens omfang, n org-da må vi
sannhet innrømme ham fantastiske dimensjoner. Hvilket menneske hur vel'
noensinne styrtet et clikt skred av ulykke og forbannelse over menneuke-
heten og satt alle moralske og intellektuelle begreper på ende som haT?-
Intet under i en slik tid av kaos og begrepsforvirring at enkelte svak-
hodede individer går fra sans og samling og havner i det de kaller "ns-
sjonal samling", all den stund denne politiske kvaksalver allerede har
hatt anledning til å praktisere sine kjepnheater og fiksc idoer - alcue,
over et folk som til og med vil vaere sivilisert.ja n  hva verre er: fra
denne dårekiste bredte nazi-ideologicns giftige, åndsdøvende kloreferm
seg etterhvert videre til andre land og skapte der den 2orkvakiede na-
sjonalistiske mennesketype som i den grad levdc nå Hitlers ztimulanser
at de i dag er.gått nasjonalt til grunne. Sd ukritisk leven disse
quislinger nå etter Hitlers naujonale bud at de ikke lenger kan eLer



Det ban være tragisk nok når en politikor ellr rorbryter, men hvor
tragisk det kan ga ndr en ferbrytor blir solitiker, det ser vi best i
dag. Denne mann hjonner nemlig Ile midler mer hvilke m å 1 ? Hva
har han ogentlig ekapt, hvalker rornyclne vtl han bniSge verdon? Hva
er det han r•,tter a s,edenfor det gamle? -Bare noe:-.enda eldre, ingen
J:.trcade. konstruktivt-system verdi= menneskers streben. Bare
jnrs og bed igjen, og cndt blod mellom folkene, Liktatn r , torror,
tvar2 - rer e±fektivitetons  skvid.  effektivitet?
ulvrTen aclosette kommunisme har ialfall det farsonende ved seg at den

th  y t t Vi kar vmre enigo eller jkk e , det kan  f øre fram
tller -tke; noe nytt, dat vare seg ed galt det vil, er ialrall bedre
chn (ammci låsskas som vi lhke kan lære floa ev.- Sare ett mål, likesd
gammelt  0-;  crdinært som stort og lskken•e for så marge statsmenn som
illsforste  Etn  oppgave, står heheynoloot klart fcr Eatler: Tysklands
verdensherredemme ror en nver sris: - Og her er P-inen: Ded og forder-
velse ior alMo som står i veien for detto Ruin over deres land.
SJaveri undcr det tyske herrefolk,  fcr  det tyske.hcerolk un-
iet fereren. Degralering av folkna i rn.ser. Forfølgelso - Vilkdrlig
frihet ror foleren som råder ninnskrenket over alle undersattores liv -
ja, selv ar gud og nhal ti bes Som gud:

pet nr rrtziideo1ogien' I et nsttenhaLl, det er fandun i notten,
3itler på hmSelten, Europan dalonma. katastrcren - Det val bli lettere
å suste o Ë,oere under takst tår -cm utlrevet. Som Eltier selv i
adedelig overmot har sagt det: F r irdar det enn. måtte Få så viL verden
lelfall lkko bli den samme etterpå. - Ja. takker fanden for det:
nar rett cc imrt litt av hvert i det siste,.men det er så visst ikke

fortjeneste. Hitler drommen åpenbaft når nan er •
iktig possimistish at hans nazlideologi skal ovurleve både ham selv og
st  trodjE rike, men de erfaringer vi har &;jort vil nettopp styrke
:rrio.hraticne eg påskynde den frie scsiaIo og -kulturelle utvakiirg, for-

ij det enha en Rang har vint seg nt dette er det mest  c7s-
eg dtn beste garanti for et surtdt  c2  fredelig  s amtrbetd meJlom na-

:jehenc.- slipper thoke CiFT lett rame.„:21 los en gang tiI seln om han
- seg al dr så 11ten, og nanE tt hvilket skall hnn  matte  osstro bak

c erden bl:r aok ikku den samma, det er sikhert. Hitler her
sed ae en=e orr: og bestrobeleer bare gltt Vc:den ct kraftig. atect j
ian motsate retning. Det er hltlorismons ca r adoks. Dens politiske
)g kulteruistorisko betydning for ottertloen er som så mange ttdi.igere
follerag holt negativt bestemt des peaksjon Get rraLr,.aller.
mntet terrwivolde, ellerminst slik utertiErg soM nasismen kan
5kape varig esoke.

Larerne i Kj r kenes bIir f r amleia barbarisk behandlet. De blir satt til
do vmrsto jobber og nd arbe1de på spreng nesten uten mat og hvile. Fra

befolkningen stremme r  det varn symrati mot dem, men dot er strengt for-
budt å snakke med dem eller på noen.måte hjeire dem.

Prostenec stolte boldning er .1,Hdenne tiden fplkets b;ste ,støtte.
De er i rannhet sitt folks åndeligt  forer.e:

Det meldes fra Dondon at ungo norske flygere igjen har-atmerket
seg i kamp over Kan nlen. De hd r  Skatt ned et Messers nhMldt fl y, skadet
ot annet fly ug en minefeier. En av flYgerne er bLitt forfremmet til
loytnant.
Det fo r lvår at urgdom sor har meldt 29g til frivillig arhcidstjeneste

er blitt sendt  til  Tyskland for å arbeide 1. ruotningsladustrien. De

som .11Pr v.Jgret seg er blitt tvunget, Intet . viser more T:,?:lands svak-
hot onn  Pt de må bPnytte fientlig innstIlte arbeidere i Siartjeneste.

Send avisen vidbre.



Uken son er gått  (31/5-6/6;  har ytterligere bestyrket det inn-
trykk som forrige uke ga, Forøvrig Inar komnunikeene 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 folgende:

Tyskerne forberedte en stor offensiv mot Kaukasus.over Tobruk,
samtidig med en pågang fra Kertseh. I området omkring Oharkov hadd
de samlet emtrent million mann med det aller beste utstyr. Svare
panseravdelinger og det ovrige motorisert. Iikeledes hadde de kun-
sentrert en stor del av sitt flymaterial her.

Timoehenko kom dem imidiertid i fezkjøpet ved å innlede en mot
offensiv. Etter alt å dømme har styrkene vært omtrent like storc p
begge sider. På tysk side har det utvilsomt vært atskillig nervosi
tet. Overraskelsesmomentet  eas  før nar spilt en overveiende rolle
denne krigen, er nå borte og selv tyske soldater begynner å forStå
tyskerna ikke er uevervinrelige. Våre "vel underrettede" aviser AC

Aftenposten i spissen har bragt meddelelss om det kolosale bytte so
er gjort. Det er vesentlig fantasi. Der er tap på begge sider.
Pusserne oppgir tyskernes tp til oa, 90.000 mann eg sine egne tap
til ca.  75.000.  Dette sur ganske sansynlig ut og ligger nok temmell
nmr det riktige. Hovedsaken ved eharkov er imidlertid at den tyske
offensivsmo-tsKaukssus ar—e-toepet faralspig, og seiren, som også
-var.meget overdrevet av tyskerhe, er blitt betydningslos.

I Libiu er bildet omtrente-u samme. Hitler har konsentrert
en relativt meget stor del av sitt flyvapen i Middelhavet og brukt
det i stadige angrep mot engeisfasnnenes faste borg ogsflåtestasjon
Malta. Porsvaret av Nalta er *v de stclteste og mest herciske
olad i denne krigshisterie. Sa  ledge  -angrepene står på, kan imMdle
tid Malta ikke brukes til flatebasis, og det har gjort at aksen har
kunnet sende ganske store fersterkniger til Rommel i Iibia. Han h
så med denne hjelp forberedt sLn offensiv. Det er en noye sammenhe
mellon offensiven ved Charkov og v'ed Iibia, selv om de to slagmarks
cr skilt fra hverandre ned over li0C km. Hem5ikten er en stor knip
tcngsbevegelse mot Kaukasus, som forelaulg er aksens førstc og stor

Uten. Kaukasus med dets eljer kan ikke tyskerne holde det gass
så lenge.

Også offensiven i Eibia er stoppet og slått til bake. Rommel
riktignok skaffet seg to apringer I det engelske minebelte, nen kar
bare bruke disse om natten. Vi må amtagelig vente nye angrep her,
antagelig sorbindelse med fulskjermstropper fra Kreta, mehman ur
forberedt og vi har all grunn til a se outimistisk på utviklingen h

uken har Vi hatt de stere luftangrep på tyske byer oE inoh:.st
sentrer. 6 dager etter hverandre er det blitt bombet i Tysklan.
Det begynte med Koln, så Essen og Bremen og nå Ruhrområdet. Disse
angrep, som Tysklands luftvåpen ikke er i stand til å mete, largt
mindre å forhindre, vil alkkurt fertsette, eg hver enest:. tysk  by a
interesse vil bli besøkt. De engelske tap har vært forholdsvis små
men de skader flytoktene har anrettet er meget store. lap av ILLems• J
skeliv er sikkert meget store, og enmå flere er det som er skadet.
Tallene går alt sikkert opp i et par hundre tusen. Vi kern selv ter
oss hvilken panikk og nervositet 202 skapes.

Ennå er ikke Amerika kommet med, mer de kommer snart og intenr;
teten av angrepene vil da øke. Amerikas produksjon av fly vil i
av noen månder være ca. 730 fly- pr. ck!gn:

Idet bladet går i pressen neldLai det fra London at britterne i
Libia nå er nå offensiven. De har ahgrepet fra to fronter, og 1ørs
fase er løpet heldig avs
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7. tmi fra Iondon.

Kronprins Olav talte til sine landsmenn i Norge i anledning av
7. juni, 37-årsdagen for grunnlc:ano endrnda beslutning og 2-årsdagel
for beslutningen om å fortsette kameen overmakten.

Vi fortsetter kampen tilien er -Tunnt og vi igjen kan leve i
iordighet. Vi bøyer oss ikke for overmakten, vi fortsetter kampen  t:
seiren er vunnet. Vi står na  me,et  sterkure enn for to år siden. Dn
Italia kommet med i krigen, Prarkrike kmpltulert, Russland hadde slu-
forbund og Amerika sto da og wtkleL Nå står det britiske imperium
kraftigere enn noen gang før, De forenede Stater setter alle krefter
og Russland kjemper dyktig og tnpperi;

Kronprinsen fortalte videre nt nettobo var kommet til bake .
en 3-ukars reise i Test og, Midtveststatene nvor han hadde fortalt om
krigen og Norges deltakelse. Han hndde hatt anledning til på nært
å studere Amerikas krigsforberedelaur og det er en ubegrenset
på råmaterialer til flyfabrlharjeren og skitn,eygningen. nan ga et
ponerende bilde av den kapasitat emerflarerne na har nådd.

Overalt tle kronprinsen rnstt nnd nnectående sympati for Norge.
Særlig var beundringen for hjemumroniea ster, prestene og
lærerne og for det frie Norges innsnts båda ektivt ogimassivt.
Forståelsen for denne kamp er MC2 og rer levendn for U.S.A.
• Grunnlaget for framtiden bar grannes på rett og rettferdighet n.
son det er litformet i Norges grunrlov. Intet folk er Slitt knust så
lenge det har tro på seg solv og en.lenge det er villig til å holde
og holder fast på sine fedres trc cg irTealer.

Kronprinsen hyldet v-:kk(.rt de sanne og virkelige nordmenn, de
cr villig til å ofre alt for fedrelande.

Kronprinsen sa til elutt:
Min hjertligste hilsen cg takk til nlle og husk at Gud er

attåt og måtte han velsigne Norges land og folk.

Etter talen ble ja,  vi cleicr  minget.

Deretter leste Nordahl ric sitt dikt til Norsk ungdom som ven
:;verige.

-

e
Jayanerne har benyttet  gasc *  Kinn- I don anledning har U.S.A. gjor
opmerksom på at en gasskrig mnt Kfrir vtI bli betraktet og gjengjeld
son om den var rettet mot

-

-
Det britiske luftdepartemen meCdeler at  c13  i mai måned har tapt 18
mer enn tyskerne. Dette må vej sies vmre tilfredsstillende etters
eriterne 1r vært de aktive og scre skader over tysk imper:

Kort resume av aftenens nyheter
Den amerikanske øverstkomhanderendc meddeler at slaget ved

øya har vært et stort nederiag fer iaccr.erne. 2-3 hangarnkib er sen
med fly, 2 hangarskip skadet, 3 sIåg3U -D  ekalet, 4 krysser skadet, d
av to alvorlig, 3 transportek5J :ukp.(1‘A. Anerikas tap små, bare noer
fly er tapt og få er såret. Man mcncr at lapanerne har hatt ploner
invasjon av Midwayøya.

De hårdesta kamper raser i og fienden b:
lrevet tilbake. Det har ikke lykker Rommel å fa. en Blitzkrieg.

EMden har vært kraftig bombe-., 6. :mnaftign angrep på 8 døgn. Vel
lykkede dagoffensiv over det basLmte '.rnnkrike, Nederland og Belgin,

En britisk kronikør i. BJ3O utta•te at de bilder som er tatt
tor det siste b ombeangrep over Keln viser at intet kvartal er
uskadd. Domkriken står som en av de få 7isimadde bygninger, En
over Rhinen nå ut til å ha fått en fulltreffer.
Nanolts havn er bombet.  127 tve\c, flv er ødelagt ved Petsamo på t


