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kandon manda kl, 18.30. Den tyske overkommando meldta idag at alle de
vske kjampende styrker hadde oterritt seg uten villkar. Den første

um dette blo ritt over Flansburg radio av utenriksministeren grev
con Schvverin-Kresigh på verne av admiral Dønitz. I erklæringen het det
ot Tysklond var slått av de alliertes overveldende makt, og at det ville
bety en meningsløs b1odsutgydelse og opplasning å fortsette krigen. Re-
gjeringen som føler ansvar for det tyske folk, er på det rene med at alle
fysiske og materiella kreft3r er brudt sammen. En Reuter-melding i eftm.
sier at selve overgivelsesceremonien skal ha funnet sted inatt k1.2.41

Eisenhowers hovedkvarter i et skolahus i nærheten av Reims. Overgivelsc
omfattor ålle tysko styrker i folten, også de aom-befinner seg i Norge
og de -som kjemper mot russerne. Dvergivelsen ble fra tysk side under-
tegnet av den nya gen3ralstabssjef, ganeralobarst Jedel, mens general-
atabssjef hos Eisenhowors general B3bidle Smith, undertegnet for den
allierte overkommande. For Sovjetsamveldet undsrskrev general Iwan Sus-
laparef og gcneral Francois Sevez for Frankrike. Eisenhower var selv
ikke til stede,' men mottok like k4tter seremoniens avslutning g2neral-
oberst Jedel og-admiral Friedeburg op spurte dem om- da fullt ut forstod
hva de hadds underskrevet, og om Tyskland villa holde botingelsaene. rfys-
kerne svarte at do var fullt klar over hva de på ysklands vegne hedde
underskrevet. G3neraloberst Jedel uttalte senere at dat tjske folk og
stridskrefter er overgitt i de alliertes hender og hanvist til seierhar-
ranes nsde. En sending i eftm. fra Prag erklærer at kampen mot russerne
vil fortsette i Tsjekkoslovakia, op denne bekjentgjørelse har bevirket
et det fra tsjekkisk regjeringshold i London er rettst en advarsal til
tyskerne mot ikke å stille sep uterfor krigsreglene idet enhver tysker
aom ikke-følger yrIkarerfe---1--den gonereIle---ovorgrflIbb., Vil bli batraktat
som franctirour. Maldingen om den vilkarsløse overgivelse er ikke be-
kreftet fra alliert hold, og den norske regjering i London advarer pat
det mest inntrengende om-ikke å feste lit til andre meldinger snn dem
som blir sendt ut over London Radio. Statsminister Churchill har i hele
dag sittet i et fulltallig regjerirgsmøte, or der har vært stedig tele-
fonforbindelso med Washington og Moskva. Det engelmke kongeparr 0r kom-
mat tilbaka til London. Ifølge en svensk melding skel den tyske ministar
i Stockholm, dr. Hans Thomsen, være vandt tilbake fra et møte mad rene-
ral Bøhme ved den norsk-svenske grenoen. Hverken denna melding ellar
meldingen om at tyske tropper er på vai til Sverire.for å la seg intarrn..:
er bekr3ftet. Kl. 13.10 idag ble det over dersk redio kunngjort st man
da nettop hadde fett molding om ot de tyske styrkar i Norge hadde ka-
pitulert. Etter denne meld-Ing ble "Ja, vi elsker" spillet. Det fore-
ligger ingen bekreftelse enda pA noen av ovannevnto meldinger, og det
sies, i Iondon at en eventuell offentlirgjørelso er- en statshandliar som
krever samtidignet fra de 3 stormskters rerjerinssjefrs side. Admirol
Døblitz hsr gitt ordre til at allo take skip holdor ser i havn ued be-
setningen ombord og forbyr denne på det mest bestemte 4 delogge
skede fartøyene. De tyske skip som allerede her overritt seu til liont-
gomary, skal inntil videre bli ligrende i danske havner. Dette gjelder
blant andre slagkrysszren "Prinz Eugen" og krysseren "N--Urnberr". Da
britane rykkenn i 'fihelmshaven, fent de krysseren "Knn" et3rkt ska-
det.

Russerne har erobret RUgen hvor dat var kano enkelte stedar. Ger-
nisonen i Sassnitz har overgitt sag. Torsdsg fredar senket russis-
ke Ily øvelsesskipet "Schlesien" i Østersjøen. Styrker fra 3.amr. arrib3
rykkor semmen med avdslinger fra 7. arme til hjelp for de tajekkiske tro
par, ou skol he inntatt Deraun, 25 km, SW for Prag. Det foreuår også kom-
per i Pribram lengor Sø. Patriotene later til å holde Preg, op deres
kringkaster mjldte idag at russorne hadde tatt 01mUtz mons russerne selv
bere melder om kamper N oc S for bypb. I Øst=ike er det bare litt oval
70 km. mollom Pattons styrker og avde11-biger fra Tolimhins erme 7ed 5t.



Faiten. V.for Viflasb har umr,styflor fra Itali kjsmpet seg  rtitz tilGsterrik.ats grense,  og  dagenS koMmunike fra marsja ll mitc melder at jugo-slaviske  trupper er rykket  tnn  i X4rnten og utkjapIper et voldsomt slag
Klagenfurt. 4n•solaattar fra *ehritacht som b e voktet det elott E.7:rDaladier og de andre franske pnlitikere var internert, hjalp til med åjage vekk 3oo  SS-soldater  aom gfitk til aksjon. Dcn kjente franske tennis-

spiller Jean Enrotra flyktet fra slottet, og førte en amerikansk avdeling
til unnsetning.
HOLLAD. Over 55o Lancesterfly har kastet ned 12ne tonn matvarer tilcIen hollandske befolkning, og andre fly har ført allierte krigufangor
tilbake til England.

tondon,. tirsda' k1.6,3o.
agen ag v i feiret sem selersdag Churchill taler i kring-

kastingen k1.15 ng den engelske konge k1.21. Talen blir kringkaatet ever
e/le FBC's bølgelengder.

Kfl15,3o taler Kronprisn Olav og k1.18,3n taler H.M.Kongen og johanKygåi'dsveld.
Det melaes fra Svekga om veldson bogeistring i Oslo. "Ja vi'elaAer"

ble sunget utenfor Mallergeten 19.
Kong Gustav har sendt et budskap til Kong Hhkon: Det er stor glede

og lettelse i Sverige over Korges befrielse, og  over  ar hele Norden
igjen er fritt.

Idug og imorgen er fridager i Storbritannia. -)et blir holdt bønne-og takkegudatjenester.
pet var mange hunare bål i London igå kveld og store menn(:nkemasserutenfor Buckingham pala ne og Downing Street. I Washington,ble det kastetkonfetti fra skyskreperne, og i Furis var det gledesdomenstrasjoner. Al-

le kirkeklokker i Nederland kimte. Alle folk var på gaten i Ktrecht, og
Danma rk var det lignende scener.

Kong George har sendt Eisenhower et lykkonskningstelegram og takketfor den strålende innsats.
"Dette er et bevildrende øyeblikk," sa Eden i en tale fra Sab lartn-sisco igåraftes. Han uttrjkte hap om at man ville korm& fram til on over-

enskomst som vil bli beare enn noen tidligere  cg.gi bedre vilkår for alle.
Trygve Lie har uttalt at hen p.g.e. Unrges befrielse ma vende til-bake til London, ledsaget av Nembro. Ambessadør Morgenstierne blir Diee

etterfølger som formann 1 Sikkerhetsradskem:teen. Eorhandlingene hervil antagelig ta 2 å 3 ukor. Etter forslag fra Norge -vil Danmark bli inn-budt til konferansen.
Den Danske Riksdag har mste imorgen for første gung på 5  år.  ehrist-mas Maller kem til Kgbenhavn igår.
En kanadisk divisjon er rykket inn i Kmden, en britisk diviajon ieuxhaven, en polsk divisjon i Wilhelmshafen.
160.000 tonn tysk handelstonnasje eir overlevert de allierte.


