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-PnignilSI-E72•
I sin taIe i Underhuset. etter Ameril‘turen sa dhurehill: nDet er itn-
jyeende at det  torestar  Storatilete 'operasjoner av Iand- og  sjet-
stridsktter somtr heky exed-kompliserte og dristige.fl Det er
stille p frentehe nul"rlen det-er sh;  SpenningaMettet StilIhet  sOM
når som helst kan bli avbrutt  av stere hendelser. På begge sider
gjr man seg klar til kriganø sluttfaSe, som vil stå i de allierte
offersivers tegn..-Det vit  14.i  an hard dyst oa dan kan-komme til å
ta tid, men resultatet vil bli aksena fulistendige neder1ag
tyren er allerede begynt i form-a7 den vadholdende og ökende 'i-

offensiv mot Tyskland og Italia, Og nu begyLner også toppet så

smått å oDp fer fårste akt: Besattelsen av 4 byer utenfor Sioilia
-,Pantellaria, Lampodusa, Linose cg Lampione - sammen med den syst-

ematiske bomhing av flyplasser, kom4unikaajoner og havnor nå Sard-
inia og Sioilia innvarsler tydelig landgang på disso ayenc. En be-
settelsa av dissa t fOrbindelse modtfortsatte flynngrop mot srive

Italia vilde sikkert bringe Mussolinis etterhånden nokså krampaktige

faseistragime til knake i semmenfåyningene. t bar heller ikke
manglet på pppfordringer Tra alliert hold til itailenorne em å sparo

sitt vakre land for yttorligore ödeIeggalser ved å kapitulera i tida.
,Det italienske folk har intet å vinne, mgn mcgat å tape . ved å fort-
sette krigen.. - Om do alliertes bvrige planer foreligger bare gjet-
ninser. Sv.Desbl, Londonkorraspendent Skriver:"Det fins ikko en
tenkalig landingsplass fra Nordkap tii Dardanellone sém ikke e blitt
presentert og understreket  n7  i det minsto et par militæreksperter...
Organiseringen- av et "rykt=cs" synes å ha utviklet seg til en hel
vidensk8p innon den alliert. goneralstat. Det fins til og med de
som gjör gjeldende at men binr en særlis Jvdeling for den slags ar--
beide." Nu maldes dat 'at grensan mollom dyria og Tyrkia er stangt,

å at dot siver ut oppplYsningsr til 8ksans spioner

Tywkia". Nervekrig ellor f8kt1ske forberudelsor?
Det er fromfteles intet togn til tysk somoroffensiv på Zistfronten.

Kampene på land er her i liten maIestokk, det ar luftkrigen som dom-

Inrer. for Orel har det vært lokale kampor, tyske angrep er
slått tilbake av russerne. Hvis fornuften fikk råde i den tyske

vilde det beste være å- innrotte seg på en defensiv strat
.egi. Det må Enses som hånlbst for tyskorno nu å prave-å nå noen'av

de store nil fra "lynkrigens" dager: Laningraå, Maskva, Kaukasus; og
det har da-ikke noen honsikt å trengo lengor inn på russisk jord.
Tyskland trenger nu fromforalt arboldsro for å befeste ig bemanno
Festung'kuropa - os slikke de blödande sår etter RAP's effektiva
besök.
Krigans hittil störste angrep mot Tyskland ble rettet mot DUsseldorf
og Wilhelmshafan natt til pinseaftdrr; samme natt som 3oe flyvende

, ferftniner engren Kiel og Bremen. Natt til tirsdag ble Ober=usen
i Ruhr cengrepet. Tyskorne forsåker nu ikke lengen å bygge opp igjen
ådelaste industntanlegg det er jo bare invitt til ny bombing. Men
de foretar storo omfiytninger innen rnstningsindustrion. Råstaffene
i Ruhr kan  jo  ikkd flyttes, men i det bvrosohlesiske kullområde har
du iår fått igang krigsproduksjon .Forbvrig virker det mistenkelig

et Goebbels og Speer finner dot nJdvondig å forsikre at alt går så
utmarket innen rustningsindustften. HUyst mistenkelige (Avs1.17/6)



.1VEIT3ISE OYEMIDUE FORTELLEP 1'R2o_DDIIJURg.
s-VeFS'iSk  git-t en - GonevulTorrespondent en

.seildr1ng nv RAFffs rnid mot ba1sbur,. 12. mai, du. dbt  b1c  kastet ned
1500.tonn bomber - fbr mandagsraidon nnt Dortmund og onedagsraidon
ilot Ddsse1dorf krigeus hittil stristo 1uftdn(,rap:-
- Sog vilde ikke hn trodd det :u-Lr mu113 at cn t by kunde ödeIegges

denne utstrekning bare På et par minutter, sa non. Forsvaret var
kr,Jftif;, •nurepot svntos å tilta,i styrkep.og tilslutt

Overtrnrifet dot luftvernet holt. Så.pluteclig blu det helt stille,
se.1 en n:oen hadde sten gt av on kren. Zia befoikningen endellg
vaLot ssL: opp fro biskyttalsasrommone,:mbttas de av et grufullt syn.
Holo ir4,onierskelsn, bt leiskomploks os en stor fahrikk vdr'sperlbfft
forsvunnot, o hs1) kvIrta1erhortever lå i grus. Vi kundc-fhke si
hvor vi Lcfant oSF:, holler ikko finno veion til byens senSrum._
D.Jt sists betyd1c. 1midlortid ikko nos, da det ikke fantos Ou . èneste
bygning 1a,jen dcr. Lltsamimen var helt onkelt jevnet med ja-rdon. -
Zrannvasen,ts arbaido ble fullstendig deSorganisert, först oj fremst
fordi vannrörene var sprongt, og dst ver ikke noe arnet å gjL.rb enn
å la ilOctrannene irise. -b1k virkot som bedbvet. Da claen kon,
syntos flammeng å tilta i styrke, ea mrn turde hvark3n sksIbb mat
eller dri,kke. 111 lægehjelp IlLenfre utoble. Da nolitiet ondelig
ble reergLnisert, ble allu forbudt t orlate bycn. Da 1000 mann
tre dager sunore bln innkolt til lyn:2arbeider, 211C1C man tillat-
else til å .L.Jvege seg cin1c D2L å si
dor f:urtes noen moral igj .11er ikkc, C 11e så ut til å gå om-
krin halvt bovisstlbsa. L hynta i vis å forlato byen. .IrleWan
tok det minste hensyn til oi1.sielle picie_esj:.rsr aller brdre -
h,yectsaken ver å kerifie bort og ut nå den åpne landevul.
- Jog reistc en uke etter artropet, sier ingeniOron, men hverken

gass cllar nndra kommle foretnndor hadde engang bogynt
-ungore 1 de distriktar sen var minst skadet.

iiCKINTEPNS
BeslbOningen on å opplbso den :zaninistiske internasjonale or ot
klokt ekritt og en av krip!,ens 40:atijto politiske bogivenheter,
skriver TIMES i en lednr. Baslutninraon fjer:Lai do siste gjenn-end:.
mistankor, som riktignok har vwsrt ugrunnedb, allikevel urokko-
lige mango hold, nomlig at den russiske r,r,:jering mol dottn in-

tstvonont drev n poiltikk for verdenorevolusjonon. Man sor nu
rusoornis nIvoe önske og besluttsomhet til samarboid.o med de

vTia Toodcndo liartC nasjoncr i tillitsfullt komonjonigskan sg
på likc viflår rSr det gjolder å ordne etterkriesproblemene. De-
-slutn1ron deteror også anklagene om at Rus3lands frodsmål og
don naturltie fblau aV en russisk seior skuldc vtr,ro sprodning av
hommilniSmon evir.Europa., Don bdolegger også fu1lstendi2 (1,:n siste
lillo ldcologis!,:e basis for aksopropagandaens "bolsjevikspbko1sen.-

,Ribbontropstg ri-osbbels indignasjon over don institusjøns Joe, som:
0,e så oft3her er.:1rL for nannoskeh.tens fiende nr. 1, er bådc
morsom og karaktoristisk.i... Komintarns opplbsning symbolisrerer
forkastelsen av en poUtikk som i virkelighoten ble gitt crop for
lorGe siden. KonInterns dbd betjr h-aidlertid ikke at den russiske
rovolusjons innheld er Aldri har erkjennelsen Ev hva den
har gjort innon Råssland 7 rt nre elmindelig og cppriktig enn net-
to2 på dot tidspunkt da på ou'lysendo måto ble prövet i en
totel kr1g,
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"NASTONAL ARBEID8INN3ATS".
Vi er forlengst på det runo med at "den nasjonale arbuidsinnsats"

Jtelukkende går ut pa å skalf at'rn;le[kraft til våre fienders krigsmaski-
_eri. I löpet av den siste Uld  ee-  hunerevic av nordmenn utkallt til tjo-
fi  ste ved tysk artilleriregir--t i -rad,og samtlige av dem som er ut-
kalIt XII er forövrig satt inr an og befestningsarreider for tys

rne.
Men det visor sig neJt -ie at maL 1 ieget stor utstrekning - dog

-12:ke'stor nok "nekter å doit. &cttutvan arbeid som strider mot Haag-
i,)nvensjonen og alle vare rett:.

Hvert daesverk som u.t.iJes,hv3rt sfatak sem gjöres bidrar til å
2:rlerge krigen. Vi skal ikke  la  oss :3kronme av trusler oM arrestasjon,
2  r &:tr heller i. fengser unn I knigejenesto mot våre.landsmenn.pe alli-

Parolen for are nordmens or molde se til noen
en må möte from :,t1-Jee  ',LflZkalielse det være t ar Gide-

. cUer le eundersokelsc tii t:,stud eller arbeids lass.
Dnu sar -arole gjelder fre^±-41e kvinner eg all ungdom sombli2

ut for a frigjdre mannlig arbcidsdraft. Her finnes ingen undskyld-
*ing;det er indirekte akkurat den sammo forbryteise,enten man .ejor tyel:

irakketjeneste eller tar jobb som kvinnelig trikkokOnduktör eller poot-
^funksjonær,og ingen rottskafien arboidsgiver ansetter kvinner i de postL

cen blir iedige efter  Titkallo  menn.Hjulcne skal ikke lenger holdes igang,
er inne i krigens sluttfase og alt må Dettos.ian på å bagee ,yare

fiender hindringer iVelen.
yart land tronger hjelp til matauk og vedhoest,undsor ikke

tyskerne seg for å trekke jordbruksarbeidere til krigstjeneste. Parolon
ved arbeidsmolliserin?en cr ikke til hinder for at don enkelte  kan gjöre
sin innsats for å dk0 landets forsTningor ved a e et ina.tiativ a coke  
arbeide i landbruk ellor sko bruk vod dirokte benvendelse til a2boidsgi-
vore pa landet.Skriti straks oller nar du blir utka lt til arboidsformid-
lingen at dot stridcr mot din samvittighet å delta i don nasjonalo
boidsinnsats,og at du har gjort tiltak for å skaffe dog nyttig arbeidu
på nærmore angitt sted.

Foreldre har stillot sog litt tvilrådig overfor innrulloringen
av unge piker til såkallt arbeidstjenesto (A.T.)De aorske foreldro eikk

med seicren i sin aksjon mot unedomstjenesten.Det gjelder nu mere enn
.reoen gang at de står fast'og verner sifle barn mdt denne tjeneste som in-

gen vet hvad vil före til. Mngen'or å innrullure hele bofolkningen
Jirekte oller indirckte for t:rst.:e militro mål,og vi.må ikke la oss nar-
ro av ldfter og tomne ord. S til det kre.tor innkallelsen er kommot
dra at det strider not ditt fH:eldroansv:.:12 g din samvitt;: o.net a sonde
:itt barn ut i on sa Uviss skjJbne.

11-1 truos med arrestasjon men vikor ikke ot ckritt tilbako. Vi
nter at våre nolitifelk at do nekter å utfdro en ordro som de vet er

IciCi o som strider mot enh-Te•r norsk pee_itimanns samvitti het  
tt o- dlikt til a nekto a utfrjre en :71j_k erdro. 2o  nn

-s in en undsk ldrinp - de må senjyt bli å stille i forredernes  1-c±kg

wDon nasjonale arbeldsinnsats skal boykOttes. Dot er vår plikt
overfor konge og fedreland.

RETTFERDIG FORDEL= AV VITRDL, H=OMMER.
Det britiske arbeiderpartis exekutivkci-ito har offontliggjort

en rapporthvor partiets lodcre foreslår oprettelsen ev on verdonsonfat-
teLde politisk myndignet,som er basert på mellem dot bri-

imperium,rika,Russland og Kina og som skal være en vebnet ga-
ranti for froden,samt em formidler når det gjelder å regnloro alle sparc-
mål som gir anledning til internasjonale tvistighoter.
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Rapporten som er utarboidet til den forestående partikongress
forklarer at det er nbdvendig til denne politiske nyndighet å knytte en
rokke molleinfOlkelige akonomiske organisasjon0r som får i opdrag å
den storo kampanje for å fordele vordens rikdonflor,b3ine folkenes leve-
standard og fjerhe alie hindringer for virkeliggjOrelsen av disse mal.

Disse organisasjoner bör fbrst få istand on regulering av vare-
byttet og en kontroll av prisen på de viktigste varer,og videre  sbkc
befri verdonshandelen for alle slags restriktive inflytelser. Den intor-
nsjonale kontroll skal passe på at fordelingen av landenes overskytendo
rikdommer skjer på en slik måte at den avhjelpor do socialo og bkonomisko
miSrorhold og bker menneskehotens velstand overallt hvor behovet er störs

Tilslutt blir det frenholdt at arbeiderparticbt bnsiccr-at Indien
blir en selvstyrt doninion.

ERA ULLENSAKER FORSYNINGSNEMD.

Da skotöykvoton or 2nau henstiflos det til alle foreldre å la
gå barna gå barbeint nbx vTret tillat3r.ra at dotto
or sundt og herder nuch,n. Ycioldet  k2er  at .:kc:::r-tS Fparc,a fiest
mulig og forsyningsnemda tj re;:ere  Egoe: do forcilier con Or 3ix33  be-
slått med skotby at denne Lasstilling :Icke bahCief å bli tatt til fblge.
Alle fbrkrigsdagers tillagto prinade r— nykker må nå legges vukk.

UlLoli_sker forsyningsnemd  25/5-1943.

KAaRE LAAKE f.t. formann.

NAZISTISK STORSINN.
IftUtur'forordning kan slaktninger og venner arresteres som gisler

-ar noen or reist ut av landet efter 15 mai.Bostonmalson hsr satt. aldors
2ensen til 16-60 ar. Es:_kort siden ble7 en ung fru: c hennes tc
Loder gamle barn arreert ce: srhidt til Grini,da hennes nann var for-. -
-unnet da Gestapo kom for a hohte nam-

DEN "LOJALE" PREN EJ. SIMWSEN
son for en tid siden kon ut av psykiatrisk klinikk og lot sog o-

vortalo C17 "biskop" Fröyland til å ovorta RL soknekall,har sendt de-
partementet denne avskjedssöknad.

"Hsrvod sbkor jeg on avskjed fra mitt stitskirkeligo ombedo
15 mars d.å. Av grunner for avskjedssbknaden.tbr jeg anfdre:Den kirkepc-
litikk son nå drives av kirkens nåværendo ledelse kan vanskelig ones nue
Kristi lære og eksompel.jeg finnur aldri at Kristus gikk fron ned noen
son helst vold eller ane2kjento vold og makt for å hindre det onde og
frenne det gode. Des: onosto gang jog finnor Eristus ir'uXenrie makt,var do
han drov ut av tor:plet dcr kj5Dende eg solgende. Jeg ';*11-Lg innrorn
at spörsmålet er r_ecet vansxelig og koL.plisert. U.er. er nest_
eftcr Guds vilje å sdko dot endo-evecvunnot ned god::

En.ner personlig grunn cr  at 1,3,_EEdIcimnor - I Råde -
saboterer Gudstjeneston ltle noget son oaposisjonon. r.og til-
stillet mino i departementot værende tostimonia og ejer2ruella andre
papirer.

Æ'xbödiest Hj. Si onsen.

STUDE=ES ROLLUBB
Blev i forrige uke beblaglagt av dut tyske sikkerhotspoliti.

Orndysund Roklubb ned lokalc c) or tidligore overtatt av tyske_•
ne. Hvervidt det er for forr.- ,IsonS skjld oller for å rette på sitt re-
nomme son inhabile sjbfolk c.' kke godt å si.,


