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:-Ukyang5oP. DRgens kommuriike fra dot britiske luftdopertenont meider. un et kraftiz:an-
-grep  paT-Johnoider.Våpenfabrikker vod Le Creusot_i, Franhrike, Siktbårheten var god og

foroløpige.raoporter tyder,på Rt dot ble voldt Ster skade, Den 01ektriske kraftsta-
sjorrved Mont CharMain som ligger 8 km fra Le  Crepeob og s(Mforsyner.våpenfrabrikkene
med kraft ble også'angrepet. Schneiderfabrikkene ble s4.ste gang angrepet-i oktober i
fjor-, Og da var ødeleggelsene så omfattende at mun regnet mechat. full produksjon ikke

.ville kunne koAmo'i gang før om  8'Måneder.cAngrepetd natt kdm altså nøyaktig 6 måneder
etter. Bål i Rhur og Rhinland ble også angrepeti nattig mt( lagt ut i fiendtlig far-
vann.• Likeledee bledet rettet angrep not flyplasser og jernbitnemål i Frankrike og skip
utenfor den franske kyst. To tyske fly ble skutt ned,-Tre.britiske bombefly savnes et-
ttrr•alie disse•pperasjoner. I går ble et skip.,torpodort oz to andre antRcelig truffet
utenfor nerskekyeten. - Noen fåÆyeko.fly yart.Oarer Storbritannia i natt, og kastet bom-
ber over forskjellige strøk: Etar- de Rngtiperide fly.ble ødelagt.
1._tek1Rnd. Av fotografier som er . tatt over D-tisseldort etter mcgreput 11. jund fremgår
det- at"ffeT7te- anzrep: var et  av  do kraftigSto slag som er rettet mot dontyske krigspro-
duksjOh. 7 dagor2etter angrepet brant.det. enda på Çlero dtoder. I mange måneder har
man.V.Srtbeskjeftigot mcd å roparere skadene tddligere britiske angrep over Das-
seldorf. I lffiet aP en natt uts-fott'et man neSten'et hett års strov for tyskerne, slik
at de- nå har, tre zarger så mecet å byggo opp izjen. - I følge meldingur fra Sverige
voleser mionØyen stndig iq'yskland d de industriområdor ecoM blir kraftigst bombet. Den
tyske kringkastingokåsør dr. Fritseho innrømmet i går at dettyske folk var holdt i

.uvitenhet om omfanget, av bombingone i Ruhsdistrikte-B., Innbyggern;) i større bombede byer
/est tror at de-er glomt; eller i hvert fb.11 ikke forstått.

Middelhavsolsrådet. Tungo amerike.nsko bombefly fra riP.dtøsten angrep i går Reggio de Oa-
lcW1Wig.:\ fifleTSen. Giovanni i Syditalia. Natt.til-  1.,3rdag ble Syrakus bsmbet, Angroput
fant sted i klart måneskin etterhit Messina var 1)litt-angrepet av amerikanske flyvende
festninger i dagslys frodag, thder tokt aver Haddelhavet oppdaget allierte fly on av-
deling italionske bombefIy på'ved tiI Pantelleria. Da de italienske flyvere skjønte at
do var oppdaget, slapp de-sdn bombelast i  sjøen  og vendtu heson hjom igjen uten å an-
gripe de allierto maskinjr: Britiske fl fra angrep transportmål i Syditalia i
går. narinCfly ungrep fiendtlige-e-båte4yog skip utonfor østhysten .av Sici-
lia. - De fascistiske myndigheter forberoder nå det italiensko folk på fiendtlig.in-
vasjon ved alle slags Vedtak og forordningo. Således ekR1 alle menn pi 13-36 år og
kvinner på 18-24 utskrives til forskjellige.arbuidor. De som ikke, otterkomner denne
brdre.risikerer å  få  nine rasjoueringskort.inndradd, Det or utgått nyo ordrer cm å
skaffe husly til-evakuerte„-Det.Utlover belønning til itJLienske soidater som oppdager
fiendtlige fallskjormtropper. I un tale den.italiCnske-kringkasting b13 det i.går sagt
at snzelsakserne•nå nærmer-seg ot område soM er ruget sårbart for Itaida.
Russland.-Ds russiske &flmeor har vunnet nytt.terreng i OreloMrådet. A. fire landsbyer
son russorne erobret siste uke blo aV tyskerne.'butraktot som viktige utgangsstillinger
for en eVentuell offJnsiv, og taPet av dom.varet.hårdt slag for.dom. Ellers er virk-
seMheten mollom if:~dskroftene ubetydeliz. Det røde flyvåpen fortsetter ping an-

,zrep mot tyske-traneporter og stillinger. Det ble i går rettet et angrep mot tyskektil-
linger nordøst for Brjanek på midtfronton, og mot en jernbanestasjon øst for.Balaklaia.
India. Fredag.kom moldingen on at general Archibald WRvel er utneVrFC til visekongo av
friada. Observer skriver i den anludning at India blir et stort nilitcrt støttopunkt
og danner en hjørnesten i do forente nasjOners militaswe'struidur..
Det gorne østent Den japanskdlease Raboul på New Britain-er angropot av
fløfge 6e siS'EUMeldinger mistet .japern,c,..94 fly under angrepet ovor Guadalcanar i
Salononøyeno. I Buft* er japanskc-jernbanesdål ez oljeanlegg ancreoet. Kineserne har
erobret .fire viktige strategiske pUnkttr i Jangtsedaden, En russisk fagnann i spørs-
mål om det fjorne østen kriver at de fordelur om japaner.no vant ved sitt skamløse
angrer på Pearl Hårbour er blitt likvidort.
Kampen not ubåtene. I en la-.ingkaetibgstRle i går kom tftleren inn på do forskjellige
7ar.Pep-ViThar mot ubåtene .  oc  Rt vi i de'siste månedor har ,ppnådd meget godo resulta-
ter i krigen mot dom. Tallot skip son: blir senkut gikk hurtig.ned så snart det
bIe mulig å gi konvoione boskyttelSe fra luften. Etdekke fra luften betyr ikke bare
øket sikkerhet for konvoiene, men flyenb patruljerer mange mil w vordenshavone, slik
at ubåtflokkene ofto blir spredt mons de ennå er flere mdl fra sine mål. - Fire handels-
skip ble sjøsatt i du Forente statur 1 går, på tilsaimnen 43.000 tonn, Tyskerne neldor
at do i løpet av do siste to ukor har senket nøyakbig dpt smme antall tonn;
D'annark demonstrerer; Det var i dag landekamp i fotball mellom Sverize og Danmark. Et-
ter7o:t dun svenske og danske nasjonalsang var sunzet., stemte helo forsamaingen i med
Ja, vi elsker.
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NAPOLLON  td.rdd-du:hnseare, Dv1-1 J
Dot vills ve  rpen Dedltnged a - son ferns,  1g, nLange bst monnesken Ejdr seg skyldig

i i donne tiden - å sidenettlle eisse to ezrereiske eecter.ere- 1 virkeligheten er-det
stor ferskjell på  der -  råde neras histerarke babgzon el, SosiaJ.G lag som do or
fromgått av, og deg peldtioke trogrsm som har gitt  attrykk  fer deros mål og bestrebel-
sor Novcdforskjelled  leggof  natulies,eas i den emstendishet ab Nepoleon til tross
for all ttn ufullknmg pehot  ag DeilaktIge innstilling allicevo1 represonterte from
sknittet og bekje,r-cpe tidene roaksjoneoro krefter, mons llitler derimot rearesenterer
de.Mest real;sjOh2rc: Krefter, zg bekjampor vru-tide fromskritt, Denne dondamentale
ueikhot nellnn de Hb erebrere av-den Jrcepeiske kontipent har mad ikkp lov til å
everse.

Men på den annen stde finb det  viste  likhotspunkter mellom Monesoåeno I Napn leons-
tiden og det som hender 1 -Våle dager Jeg vil hes understreke de tre hovednunkter
som frembyr en vies grad nv I, khet mell,m 1812 og 1811,

For deb firsre lizger lirnetan dgn pineindeliga tendens bezze erebrernes

gs7tra.sjoner; ilsssisests'isbh 0 -1Jer  7Esdedr jerrEtkern e, oz hitler streber- 'også etter
å epprå verdensherredonne, I Ndpoleons t d innskre r ket naterligvis oppfattelsen av
werden seg hovedsakelic.  tiLL  Eurapd; mens deii nå nebrec aLle de fem kontinenter.
:men i prinSlotet er det 1  lzen ror2k? -11(, Da NaPolend gikk :ra f:J7  å Glipnå vordens-
hertedramot, ansrop han Nussland i 1812: oz da Ditier bestomte ses til vinne verders-
kerredømmot gikk)dan til dngrep mot våre drzers.Russlen, det t-11 si Soirjettmimeri

i "1541 Det er uznlig å ionareke  tdanled  uden først å base1re mibt  lann,  hon hvem

essi Grin  mfleås sted sld :re plsnor, så han på forhånd detnet t:tl frremedelig nederlsg.
Det fikk NapoLeon lsere for 133 år siden, og det kmmeer  •-sså  Ditler til å få erfare
i våre dnzer.

For  tdet annot liggor likhoten d oppbudot nv de krefger Eldrepa son beljempet
do -b3 ezebrere. I kampen mot lkipo vdr l'strstand op SterbrdtannLen alliertee De
-r også  an lferte i lcanpen not  nehoo,,  I eegge beneelde -bveng de Lo erobrere på et
eller annot vis under scs de ardre edroreiskb landene, men de uto av stand til
å knokke ddsse to naktero Dn felles fsre og Pfl sreiset aueslands og
Storbritern,,as folk sdCman for 130 åt sidon, rin felles fetce. -g on folleo fiende
har fert Sovjetunionons od Storbritannide fl iksamiren eiged tdage Damsrbeidot
de to land manifesterer Ge2; idag og manlfesterte seg denganz nå livets most fer
skjelligo okråder - mddltavt, deIlbisk,  dkonoinlslc og  kultnrelge

For det tredlo liggsr liknoten i den rollo cmi nitt laud har sallt i kampen
mot det nurnredsze koneintares f6. orobrere, 21L'' 1812 bar Rusclends krigons hovodbyrdo
på sine skuldre„ Neste7 helo nei eerope=skla fastiand  Jtjz;t3  men eller mot sin vilje
dap r leon nngrepot  -174 Easeland, Bare  fICt sparske folk førte, understettet av
Sterbriannia, en heltemodig gorLUal eris son tvang ilopo1oen til å raolde storo styrker
på den iberiske haivey, Krigen 2 den ti.ds crnnen frait som nerledet en stor
_aerav de franske str idskrefzer frd østfropten, og tom uten tv5l sp1lte on betydelig
re“o Dor den erdo1ige utgang  pa  tap loins i -T,Taajon i .2Sland5

sYn  flåro,  ned  le verenser og med pengers
Japohionis nedpilag i Sdsslard innehjr eg dødelig slag not dea franske keisers velde,
at slagssom_hn  Adri  knnne kezese 56.g rAcet- og $01:1 hoyst semnsylig f1.1rte ham til hans
tdstordske grav, Ar 19t..) er tå wenge måter dep SOsisjesCilt ovenfor beskrevet .
då  som for  1e0 år siden  bnrer  mitt 1 ,nd hovedbyrdon i kampon Mot nutidens erobrere
sv det curoneiske konclnent, doia edngarg loltas praktlek talt nelo det kontinentale
Durepa.mod eller net sin vnlje i krsgen not kitt line, og Storeritanuin hjelper
:loteeksdkoli gjsnnen tin flåte, non loNeranser eg-ned pengeso 'Jen i SaMMQ form får
vt idag også holp de on annen nebtig teth.trn icd1.) nonlig USA, Snrnia - Frsnoos
Nonnia- spiller dazInot denne gang en heig tnnon roLle enn i Nepoioons tido Og
Ingen annen. Drond  er epaå b1'tt åpnet, noe sdn z;,ler don rå ,,trende krigs byrde enda
tyngro for litt folk edn den ver Ireidlertid ma armcniibnfrort.konmo og løfte
01e del av byrdon fra det rassiske en't-s slceidro1 Jo starcre datt:f,skjer, jo tidligero
kom-rwr nitlers mo1n tiL å 1e1' buet oz dest_ nindlo blir een pris vi ad betale for
Delkonee befrielse fsd det nrsietiske åhu Oo solv art den siste sidon d denne krigs
aistorio ennå ikke er så nersker det al1eeede nå inger tvil en at Sovjet-
frenten er nen avgjdrendo front i dennz kanp,

Dotto ee i korthet_do eresontlige likbetspunktor nellon 1812 og 1942 e

NATURENS LCW.
"Erigon i Faropa k mner til å opphore scn e' naturdig uttiykk for semmen-

nressode nasjdnale kreiber når den euroroisko notneskoret har dannet organiske stater
etter urturens leverY,

harl vor Classeoitz, 1700-LE31,


