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RUSSLAPD• Det russiske kommunikeet torstad me1dte at kampen på Karkowfron=--
ten fori-satte hele natten. Tyskerne har på-en emal front kaetet inn  3o

ssjoner med målet å bryte gjennom til jernbanen Karkowe.Roetow, og de har hatt en
del framgang til å bem rnne med. Marskalk Timosjenko foretar imidlertid kraftige
motangrep og det går hårdt ut over Socks haer både i soldater og materiel.

Sebastopol holder fremdeles ut etter  3  ukers voldsom kamp mot overmakten.
Dag og natt blir byen angrepet av store tengder med tanks, kanoner og fly. I
nordavsnittet led tyskerne onsdag svære tap under flere forsøk på å utvide,den
smale landstripe hvor de hadde satt seg fast.

På medtfronten er flere typke tankangrep blitt slått tilbake.Moskvakringkas-
teren melder om flere vellykkede tilfeller hvor friskarene har vært i-Virksomhat
i tyskokkppert flvite-Russland.

MIDTØSTEN: Av de siste meldinger fra Kairo framgår det at den 8, britiak2
arm4 har trukket seg tilbake fra den libyske grense. Tyske fortropper er
ket omtrent Bo km, innover fra den egyptiske grense og er kommet halvveis fram
fra Libya mot de britiske foesvarsstillinger. - I torsdagens kommunike frå Kairc
het det: Mobile britiske styrker angrep fienden i hele går og påførte . ham store
tap. De framekutte fientlige styrker hadde ved daggry i går nådd et punkt.som
ligger sydøst for Sidi Barani. Britiske stillinger er trukket tilbake fra  Sole
lum og Sidi Omar, slutter kommunikdet, - Kampen foregår nå i det område hvor
de første ørkenelag ble utkjempet da Italia gikk inn i krigena

Den britiske flystyrke, det Sydafrikanske fZyvåpen og.  4  motors Liberetor
bombelly fra den amerakanske hærs flyvåpen har hamret løs på akeens forsynings-
linjer og baser i Libya. Beeghazi ble kraftig bombet natt til torsdag av en
britisk styrke Wellington bonbefly og amerikanske Liberetor bombefly, Natten
til tirsdag angrep britiske bonbefly øst for Palermo 2 store forsyningsskip sOm
var eskortert av destroyere. Der ble oppnådd fulltreffere på et forsyningsskip
som kom i brend. Landingsplassene ved Gazala og havnen i Senghazi er blitt bomee
bet. -

DEP VESTEUROPEISXE FRONT: Et kommunikd fea luftministeriet sier: Ubåtstasjo
nen i St.Nazaire bla engrepet natt til torsdag av britiske bombefly. Ply fra
jagerkommandoen foretok engrepstokter over fientlige flyplasser. Ingen av våre
fZy savnes.

Tyske fly var i natt'ever Midt- og Ost-angland. Der ble kastet bomber som
voldte en del skade og det var noen få cfra. 5 fientlige fly ble ødelagt.

DET FJERNE  Kinesiske tropper har gjenerobret byen Weieby i Kiangsi
provansen. Byen danner den venstre arm på den japanske knipetangsbevegelse som
har jernbanen fraflangai til Chekiang som målamen denne bevegelse er nå tvun-
get tilbake, - Kinesiske bembefly har angrepet.havnebyen Hankow og skip,på
Jangtse-elven. I et kommunikd fra ChungKing torsdag heter aet at  4  japanske.
krigsskip ble senket, et av dem var et stort skip. flere andre fartøyer ble
skadet og militæranlegg sprenge i luften.

I Burma har britiske bombelly atter angrepet havnen og byen Akyab. - I det
'sydvestlige Stellehav har ållierte fly foretatt oppklaringstokter over Celebes-
øya, 1.600 km. fra Australia.

DET AMERIKANSKE KRIGSDEPARTEMEHT kunngjorde torsdag at dot formelt er opprot-
tet et amerikansk hovedkvarter for krigsoperasjoner i Europa. Sjefen for de ame
rikanske styrker har allereda tatt opp satt hovedkvarter i London.

STATSUNISTER CHURCHILL skal delta i et spesielt møte i Stillehavets krigsråd
som president Roosevelt har eammenkalt til det Hvite Hua torsdag. Den kanadiske
statsminister vil også være til stede.

EN SJØMILITER MEDARS=ER skriver torsdag om meldingene om at russiske under
vannsbåter har påføet store tap på tysk skipefart i østersjøen: Disse tap må på
det alvorligste innvirke på kamaene på frontene i Finnland, ved Lenangrad og i
Madt-Ruseland, - I forrige krag viste det seg at Tysklande makt til sjøs i øste
sjøen var en avgjørende faktor i det russiske feletog, men i dag, med den røde
flåte og den slyvåpen som en kraftig kampenhet, stiller sakan seg ganske ander-
ledes. Samtidig lider tysk skipstrafikk tap eå grunn av de miner britiske fly
legger i den sydlige del av østersjøen.
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I TILW;GGSPROGRA= onedag talte en engelskmann som kjenner Norge godt.
Ran sat Den 17. mai i år hadde  jeg også  den glede å sende en hilsen til det
norske folk-fra Storbritannia. Det soe da var i våres alle tanker var håpet om
at Norge på neste 17. mai skulle være et fritt land igjen, at familier Igjen
skulle  were  forenet og at landet og sjøen og luften skulle være fri for den  sis-
te rest ev trussel fra akeemakteneevåpen.

Hvorvidt dette håp neste år er blete virkeliggjort, kan bare tiden vise. Men
jeg  vil gjerne i dag enakke litt om hva kampen virkelig dreier seg  om,  hva  ve
alle kjemper  for, og hvilken stqr rolle Norge spiller, Vi har ofte hert både
fra venner og fiender at dette er en kamp for ideologier. En ideologisk krig
kaller de den. Gebbels fyller radioen og avisene med ville fantasier om nasjo-
nalposialistenes fortxeffelighet, i motsetnieig til bolsjevismen på den ene side
og den britiske impeialisme på den annen side, Dispe, sammen med kapitalistene
U.S.A. ledes av enkiikk skumle jøder, vil han ha oss til å tro.. Han.har a11-

tid funnet eet lett å fastslå denne klikkens fordervelege innflytelse i alle de
land som har vågot å ta kampen opp mot Tyskland og dets drabanter. Hvor fjernt
dette er  fra  sannheten, vet vi alleo Denne krigen ha aldri vært en krig for
idealer. Fra første eyeblikk, da tyskerne, etter allerede å ha tilranet set
østerike og Tsjekkoslovakia, gikk over grensen for  å myrde og ødelegge sin nabo
Pelen, til de senere'dage da de tapre grekere og serbere ble slått ned av fien-
dens overveldende makt, har det vært_en krig av skamløse og uprovoserte angrep.
Tyskerne, herrefolket som de kaller seg, anså sine fredelige naboer som sitt

lovlige bytte som ikke var skikket til noe annet enn slaveri under tysk åk.
Disse nasjonero som vi nå mea'stolthet kaller de allierte •nasjoneryvieste

alle hver på sin måte hva.frihet var, Vi kjemper i eag o  ikke bare som naejoner,
men også som alminneligo menn og kvinner fra byene og landet, fra slettene og
fjellene og betrakter frehet som et prinsipp, som en plikt og som en rett.

Mange av oss som kjemper i dag vet hvor ayrekjøpt vår frihet var: Mange na-
sjoner vant sin frihet først i dette århundre og  nå,  etter noen  få  korte  år,
har de tapt den til et land som nok i fortiden har kjent  begrepet  frehet, men
som aldri har forstått det. Det tyske folk vil snart lære å forstå hva eirehet
betyee etyrken til de ellierte nasjoners frie folk vil feie som en havets bøl-
ge-over eerskland, og vil likesom havet være uimotståelig. Etter 1918 jamret
tyskerne seg over fredstraktaten. Eflevnens traktat" kalte de den. De txyg-
let'om barmhjertighet, da som aldri selv hadde vist noen. - Det skal ikke bli
tale om hevn denne gang. Det er et ore vi skjelden liker å bruke. Men gjen-
skjæret av de okkuperte lands martyrer vil stå ved vår side i kravet om rett-
ferdighet, en rettferdighet som sier hva som er rett . og hva som er urett, hvem .
som er skyldig og hvem som er uskyldig. Mødrene, hustruene, søstrene og detrene,
eom selv har lidt og har gitt sine kjære for frihetens sak, krever dette. Og
da vil det ikke nytte for deh blodbestenkte nazimengde og gestapohord å komme
å be om barmhjertighet.

Det tyske folk skal få lære å forste hva frie folk er og hvor uverdige do
selv er. Aldri igjen skal det tyske folk få anledning til å kaste seg ovex fxe-
delige nasjoner  og  fredelige menn og kvinner som kun arbeider for det daglige
brød og ikke for å ødelegge sine medmennesker.

Dere som stolt sitter hjemme i Norge i dag, dere som seiler på havene-elleer
som venter på anledning til å  slåss  igjen, kan være overbevist om en ting. Ikke
bare skal dere og deres familier få frea og frihet tilbake, men deres barn i
tiden som kommer skal få leve i et 2uropa som er frigjort for tyske overgrep,
eller som Gebbels foretrekker, tysk daeologi. - Og hvor verdig går ikke det
norske folk mot seirens dagl Hvorfor seieer ikke de frie nordmenn som Quisline
og Hitler så gjerne vil det, til en av aksemakteneS havner? Forde, herr euisliee
fordi den norske sjømann ikke bærer fornavnet JUDAS, og fordi han i metsetning
til deg ekke er enteressert i do 3o  oølgpangasom du så gladelig mottok, Ean
tenker på dem som stolt fører kampen videre, og han vet hva NORGE er for vit-
keligenordmenn.
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