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nstt Ruhr fot tredie gang i denne iken. Blant sndre mål var dokkone ved
St. N-zadre og Le Havre og flyplasser 1 Nederland og Belgia. 4 britiske
fly euvnes. Idsz hsr brItiske jagerfly utført tc offenive tokter over
ri ;1-Ftankrike. Hurricane-fly med bombelsst vst 1 ferd mcd å komme

- t11 sine baser de avdelinger med Svære briti2ke bombefly holdt på å ta
lasten inn for nattangrep mot Tysklsnd, og ds bembeflyene tidllig ldsg,
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morges ble kjørt inn i hangarene igjen, var jszerfly stter ute på takt-ever---
Dunkerque.

Under dagangrep igår sngrep britiske fly Cherbourg og tyske flyplssser.
Nord-Frankrike. 3 flendtlize jsgerfly ble ødelsgt og mange sndre sksdet

1 luftkamper.
Utenfor norskekysten oppnådde et britisk fly 4 fulltreffere mot et

fiendtlig forsyningsskip.
Fra alle zårsdagens operasjoneri dsgslys savnes 3 britiske fly.
I London understreker msn idsa. at Storbritannias bombeoffens1v i vest

holder minst 1 million tyske soldster på defensiven. Bsre mannskspene til
Luftvernksnoner og søkelys utgjør nesten 600.000 mann. Msn snslår at det
britiske flyvåpen med sine store offensive tekter holder nesten hslvpsrten
sv den tyske jszerstyrke borte, frs_Russland.

Den britiske utenriksminister-Sden kunngjorde idsz at Churchill ar  oryp-
tatt med mezet viktige forhsndlinger med den smerikunske zenerslstabschef
seneral Marshall og tilsynsmannen for de amerikeinske våpenleveranser, Harry
Hopkins.

RUSELLND: Russerne fortsetter 1 rykke fram i Brjansk-området. Etter st
de htt brutt gjennom den tyske forsvarslinjen og slått tilbake 30 tyske mot-
cnzrep, har de nå tatt tilbake 12 bebodde steder til. Fra frontene i nord
innrømmer tyskerne st-russerne hur trengt seg Inn 1 de tyske linjer nordøst
for Ilmensjøen og likeens på Svir-cvsnittet mellom Ladogs og Onega. Fra nord
bllr det ellers meldt st russerne hst slått tilbake innbitte tyske motangrep
på et avsnitt i nord-øst.og at tyskcrne hst hatt-store tap. på et annet av-
snitt i nord har russisk kavaller1 gjenerobret to bebodde steder.

Et russisk krigsskip i Ishsvet h‘r senket en-tysk unervannsbåt og gjort
slvorlig skade på en destroyer. Russiske skip 1 Bsrents-htvet htr senket to
tyske transportskip, et på 9.000 og et på 8.000 tonn.

I luften er russerne fremdeles overlegne. Russerne selv snelAr st de hsr
,Teelegt i 31t 14.000 tyske-fly opp til 15, jsnusr iår, dvs. over 4G.000 tyske
flyvere.

Britiske pstruljer var igår 1 virksomhet og gjorde det hett for
fienden hele dagen. I det overskyede vær igår vsr det bsre få tyske fly som :
floy over Malta, dagen før derimot ble 9 tyske fly ødelszt cg 8 andre sksdet.

DET FJERNE ØSTEN: ustrolske bombefly hst isjen angrepet den jspsnske
flyplsssenved Kocpsnz på Nederltndsk Timor. Under det amerlkanske bombe-
tokt mot Filippinene ble 110 tons bomber kastet over ct stort område.  riggeri-
ksnske jszerfly er fremdeles virksomme på Fillppinene, eg. beskyttet på en
g1,1mrende måte de amerikanske bombeflyene. Som tidllgere meldt ble 3 jap3nske
transportskip og ett  fcrsynin gsskdp senket oz 4 sndre tr2,n3pc:rt3kip senket
eller alvorlig skadet. 5 jspanske fly ble skutt ned oz msnge sndre skadet.
eemerikanerne selv mistet bure ett Jembefly, og mannskspet ble reddet.

Hollandske styrker fortsetter kampon og holder befestede stillinger i
:Tederlsndsk Ost-India. - -

De britiske styrkene som igår trskk seg tilbske på Irrawsdi-fronten i
Burma har nå inntatt nye stillinger.lenger nordpå.

UtenrikskomIteen i Representantenes hus har vedtatt en innstilling
cm å bygge ameriksneke u-båter på 1:1t 200.000 tonn. De vil få en sksjons-
rsdius på omtrent 15.000 km.

nmerikanske ingeniertropper er i ferd med å bysge en vei på 2.000 km til
tilssks. Veien vil bringe krigen like inn 1 hjertet sv Japsn, da Tckic er
innenfor rekkevidde av bombefly som a or_stosjonert i fllaska.

Det norske handelsskipet Bsalbek Intr senket en tysk ubåt utcnfor kysten
av Brssil. Msn tror st denne ubåten htdde 5 allierte skip på samvittighsten,
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HerTm-Q-oadalittr,
de 2Iste te år vdd flere undedningor hdr funnet

Fridtjef Neneene mitt nsvn trukket frem for offentlieboten gom tleneste
for Dereo nåv,,er nJc palitiske stgridpunkt, 2er jeg mig nedsonet til å frem-

thom.oem sd fol s- odrimerånde ceelysnimser:
Frldtof rtneen .krivar i forordet l sin bok Ruselånd og freden"-

utkommet 195it F7or mis står det som sannsynlis nt lkke alene kan det bli
Rusalånd 3GM Cfl dL,g - og ikke så lenst frem - bringer'Eurepe materiell
redning. men deo telir og.s's drfrs eten indelige fornyelse vil komme.--"
Side  d4 'ekdiver her oppgItt å løse med degsbefelinmer de mange
tusen  problemer årm  det urektiske stillct hver dag. har full for-
ståe1se ev de oksme er.sske fenomenors sammensetts nEtur, og den fere som
ligmer i otettms cc a:llde innmripsn I industriens, handelens eg lendbrukets
liv." I Be as åbk "Rueoland og vi" - utkom 1950 - skrIvtr De på side
27: "Tenk rd bveedcd.es vi nordmenn ken stå på vdr rett I kraft av vdre
frIe Instilus:co.er, hverle3ce hos oss  enhvers monneskevordi er rcspcktert.
og la ess Y,rre eltde over - om Ikke neld med - at vårt samfund er så e.
umåtelig meeet ngerEre den riktige forening ev individuålitet ag felles-
skap Som bctidmer Eeoneskebetens fremskritt. Og side 24 skriyer De:
"Delejevikene t,r esså cortett d,n fordømmelige, om enn effsktive metede
å brukc gåTer cv repressuller.''

Det ken v-(•1 nektes at let nåværende styre i Norge cr gått over
til die6e "Feld'UgteLliew illetederu endeg Fridtjof Nsnsens sønn er lo offer
for dem.

jem  ber derfer ikke mer d gjøre bruk av Fridtjof-Nansens eller
mitt nevn, is jcm cr helt overbevist om et hen eldri hedd. e vært enig
Deres pelitikk.

fltt forever fer Dem under stortingsvalget 1934 hadde tept sin brådd
ved et everakrIfttn ulcy tatt vekk  -  ev hvem vet jeg ikke lon lød:
"Ste=eseddelen hcr  v!3:1-0  eneste vidperfl. vaigkeiMpen", fl  - -
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HIrden 1- tll å meng1e folk for tiden. Dcr er hol3t en rekke verve-

møter 1 det om vt sLterer innkslletsen tdm et sv dem:
"Vi er kfl.  vt,  iv. ot med st Do sim offntlig funksjonær og medlem av

Nssjenel står tilsluttet Hirden. Etter vår Fører Vidkun
Qulslings b:s;ie. her alle modlemmer mollom 18 cg 30 dr hircdplikt.
Dettc melder g mrs alle offsntlIge funksjonærer hvor inmen alders-
grense cr oett, li spuolerer til Dem å ompf3,110 donne Fsrerens bostem-
melse em meldt Tgc på 'm:vervsmøtet I Stertingst.20 VI onsdag
den 10. kl, 195C. T tilfella D6 er ferbindrct fra motc, ber vi
om å bli underr e tt  t
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71 minner om st alle bøker som utkommer på Gyldendel Norsk Irorlsg

eAter 1. måi Iår or bcykottet. Ingen god nordmonn må kjøpe  itg om  grunnen
er kler. Forlamot or overtett av nezIstone med HeYgon Foso 0ig det stinkkars
skjørhodet Tert -rE'msun i snissen. Dets sjef sitter på &rIni på tionde
måneden. Dets teg.tens skål nå forendres t ovordensstsmmelse mc I nyordningen.

Den menerke litteretur scm fcci-ilnget tidligere har utsitt,
f.cks. Ibsen, Slernsdn, Kiellsnd, Lis osv., fremråsende norsks og ameri-
knske romsner mm„ berøros ikke ev boykotten. De  få  ånledninger til Andelig
terikelse sen la oc.rsieo publikum ennu har igjen, vil ikke vi nårs»dnale
være mcd pd d bersy dem.

Sentlålv rie erpmr vi åt elle bøker frå fsdgende forU og er boy-
kettot: YLOS,•,;.. m (Hns S. ±,TEO-Ssen), Stcnornens fenleg ad.ix forins,
Di'ssU forlomunt rero neziforlsg.
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Ifclge I. eec irsr den svenske 'iorgcshjelnen fått en verdi-

full geye fre. eiktrgiencle svsnsh hcrsonligklut, Idet Frdns Eugun har
cverl•yeert -n tt kunetver.
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hiskoi ;=. • • der som kjent ble arråtert 2nen påskedem, ble løs-

le t imjen rn'-5 simt1vien. yvvVvvy
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