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Kong H-ekon e_ltc 1 Sjomennsktrken i L-vrpoo1 den 9. epril.
hyldest til le ecrake sjelmenn, sa kongen: Vi som kjemper utenfor 1endet
får større oe storre beundring for den motstand som hele det norske folk
her reIst. Nettopp 1 dlsse dege her vi sett hvorledes hele presteskepet
åpent og ærliz her nektet å oppdra barne til nazIst1sk tankegang. For • 0.;:s
her ute ken cr 31Ik cvgjørelse kenekje se enkel ut, men v1 skal huske pd -
hve det bEtyr for dem som lever hjemme, hve dc her å str1 med og hve ene--
get ken bcty for dem. Når vi tenker på dette er vår respekt for dem Frri.n..--
seløs, og det cr en stor oppmuntring og insplrasjon for ess. Det gj,r c.
ennå mer overbev1st om at det norske folk cldr1 kan bli kuet, men vil
sette kempen, oz et vi lgjen skel se Norge som et fritt land. -

De Forente Steters flåtekommIsjon opplystc i går at kronprInsesse mereee
er blitt bedt om å døpe et DV de nye skipene 1 den emerIkenske handols`h:te
Sklpet skel bære nevnet "St. 01ev". Det er første geng et emer1kensk
blir dopt ev en representant for en utenleindsk makt.

I enlednine ev toårsdegen for det tyske overfell på Norge her den emee1-
kanske undervIsningsmInIster John Studbeker, uttrykt sIn sympet1 oz b(undre:
"or dc norske dinrere for deres mod1ge holdn1ng. Han roste dem ford1 de
ecktet å undervese 1 nezIst1sk lognektIghet.,

MIDDELHJATET: SenknIngen  2v  en ltellensk krysser på  lo.000  ton, sem ble
kunngjort ev  det  brItIske admirelltet t går, ble 1 deg fulgt ev en
om et 4 Itelleeeke skip er senket. En britisk unlervennsbåt engrep en e
konvoy sor vr eskortert cv en destroyer og senket et stort forsynIngsskier
iendre brItiske undervennsbåter senket 2 itelienske skonnerter, den ene
dem gikk  L1H1  tilførsler til TripolIs.

Det tyske leftengrepet mot Multa I går ver mindre voldsomt. 3 tyke fly
ble t111ntetziort og et fjerde skedet. Under onsdcgens svære luftengrep Ln2

Meltc ble 27 tyske  fly .odelegt eller skcdet.
9r1t1ske bombefly her angrepet mål på Hreta og 1 LIbyld, Men tror et fi-

entllge styrker 1 Eibye omfatter 2 tyske penserdIvIsjoner, 1 tysk motorl3er
dIvIsjon oz 6 Itellenske dIvIsjoner. For tIden drIver bere små fienCee
avdellnger petruljev1rksomhet. En kolonne med 2o tanks ble I zår skedet
cv brItisk ertill nitid , mens en annen kolonne ble engrepet nv britIske treT
per  5o km. e-r for Met111. -

DET FJE:NF Det britiske hangarsk1pet "Hermes" ble senket utenfr)r
Geylon ved engrep ev japenske stupbombefly, "Hermes" ver p1 nesten
11,000 ton. den britiske murInes forste hengersklp rg ver feedlg-
edgget for 18 år sIden. - Jepenerne hnr 1mIdlert1d betalt dyrt for site
held 1 sjukrigen i det siSte. Et kommun1kg fre WashIngton i kveld oppiyeee
et en japensk krysser cr blitt senket av en umerlkansk torpedobåt utenfo-
F111pInene.  P2  eutorItet1vt hold 1 London regner man med et japencree•
tapt 45 fly vcc1  sine cmgrep på Colambo og Tinsom211 på Ceylon. Ved et
grep i går tapt epenerne 6 fly, 6 andre ble sannsynligvis odelegt oe 2
skedet. 4 brIP:rL jepLnske fly ble ødelegt på bekken vcd Gt kraftig rzIgre-.3
av ellIerte fle mot Babeul på Ny BrItannie. Alle de elllerte flyene ven'ite
tilbeke. 4  tyiy.nske jagerfly ble skutt ned dn ellIcrte fly z1kk til
mot et japensk bengersklp.og endre krIgssklp 1 den Bengelske Bugt. Flere
allIerte fly tap.t, -

PA Bet n r ki.mpenc Opphort blir det kunngjort frn  Washington.  Forbee-
delsen mEllo eterL og Korregielore her vært avbrutt 1 nesten et dogn. -
Fre Burme r i ingen tIng nytt, men det cr kommet nærmere opplysninger
om de jr_pnbk -nmrverk mot Mendela1, buddhistenes hellige by. På lengfrede
gjorde jepen:rne et odelegzende engrep mot deene forsverslose byen, drepte
3.000  eivilp(rr,c-nT:r og 1c lo kv,km, i grus. Den m1lItære skede ver for
nesten 1ngen u 4 regne,

RUSSL,NID! -,1;1ø:enIngen her Ikke gItt tyskerne  rc  tll å forberele
offensiv på noe punkt ev ostfronten. En kreftig tysk enstrengelse fee å g:
vinne Idt1 e fivec 1 områdene.vcd Ilmenejoen er mislykkes. Berlinkringketer



.in,Teumer 1 leg et russisk gjennombrudd midt 5. st tyske foreveret
for _Ilmens-joen. På sydfronten melder MoEJsr--kr-Lczkasteren ct rusaleke

11n2.o.cC Alle tysire-~44;marneirtiltertt
5.etor€ ti. ii rsir sc-r-2,-,Topprette situosjonen. -
teren hir en nevjctfromrykning mot Charkow fre nord, Det rr
talt at russcirne klrt å ongå floyen t11 den tyske befeatc5e I '
dette nvenittet, Fro Nr1T. dkt etter at russern r: L h
slått tilnke et tjsk  H.:Ise/ngrup, engriper le nå på Herch-helveye,
pet av onedog oc ters,5,g teptc die Luftwecfe 88 fly til, ors dermed r
let ev tyske fly rom cr tept på ostfucnten de siste 14 dsge kommet
over  800.

TYZKLAND! FliLier hc.r utatedt dn forordninrc om ebodsstreff for  -1.1e
ledere se1 lcr, op2wever for sitt behov ev crbeldskroft rf stof -
rwSkin:r o, roHls1::.cur tr viktige .1 våpnprodoksjonen, Dettn er 5 t
ferste synnrs: resu1ttb ov ot Vaukel hor•etterfulgt i4ensfeld som tj::»yrcs.
mcnn for tysk -rbellehreft, I fltre måneder hçr bedriftslederne 1 rrys':
måttet finnt Pes i t, fegerbtidere sop, er uun:værllge 1 febrikkere tr Ll'
sendt til hæreo, es Tr b9itt erstttet me1 tvangsarbeidere fro de okku:,=
lend. NA blir dr 1c1rifasleicrne som her sendt inn felske oppgover
erbeidsatcbk for mut..virke fOlgen.ov dette truet med dodsstreff. OTt er
gestepos velkjcnte nctode SC2 innfores for å skcffe kanonfoe tli nutr:

vVv
I tfileggsrcb-fr_ toitto professer 7:orm Xiulier om qu1slingene cc,

forheld til det nor:lcc ct tySke folk.
vvv ,„-

LOKieLI: Foruten de gelntelige nevnt 1 London-Nytt 8.
fslgende errcntert i fcrbindelse Med prestencs oksjon 1 påsken:

S.Cerlsee,, w.Pter Chrialle og byråsjef Rr.Hcnsson. ?ccf.
Hcllesbye og 0..2.,ristiecer senere loslett igjen.

Nesimyndihstenus reeksjon overfcr aksjonen fremgår forevrig ev
telegrep, som kirkedcpLrt=entet sendte clle prester i londet sendt om kve-.-
den den 8. "Un2er hehvisning til ministerpresidentens
ncl Semling os Zirkon' i evisene onsdcg 8,5,m. kcn følgende slAcs fest: 1,
Nesjonel ncnjoncle reglering rnsker å le kirken he
het til å forkynne ord for vårt folk og utfore sitt sosicle arbrid,
2, Den norske eirke konaser til å fortsette som stetskirke, dnn kirk:E1ige
lovgivning, uticcvnelac :v embedsmenn, forvnitning ov kirkens eiendemnsc
vil fortsett bcro hos leportementet, 3, Dec» embelanedleggelse som
prester hnr foretett i forbindelsc med opplesnIng i kirkenc ov oppeettct,
"Kirkena Grunn", vil bll behenilet nom un opprerahendling rettet :act,
frihet o selvsterj,ghet, De som på denne måte delter i denne ferliF-tc  foL
sjon, må regrc,pcd A bli hehondlet deretter, Under enhver omstendighet
den prest som nciacricr sitt e-slbddo og dcretter får evekjed, innen
he frsflyttet såvel boTigen som distriktet. Å skyte seg inn under 3=i -c-
tigheten i lette tiFfL.ilc cr utilbor11g, Her foreligger ingen trussel "er
å le være å tele cfler lære,i Jesu nevn" cfr. c,gj.4.18. Det bor stå
for clle hvor olvorlig denne sek er og hvilke konsekvenser den for:r ps5,
seg også for tic.tri enelto, I dc eller nærmeste dege vil begivenheter 1=-
treffe som bor 2.7=,j0ren1e betydning for den enkeltes stondpunkth H-{. "2e
clloro:e neel1t g embede, bes De innen den 11. ds. k1.14,00, :,e
hit et De evert.r eYosdet 1.jcn, I potso,tt foll må De pårewnc Dsycs cv
1 lopet ev de fel "cle dege, Dcpertementets telegr:mnvil bli
venlig måte."

vVv ..,-
Terboven bens:kt  :Ln  51. nors Aelesund, 1 .f,soget cv bl.c.Redless sT

Lie. r3efsMcntnwer slIoti bcooket mcl ncdruicdc ardlner. Tcrbove:
grunn ev lett; 'fl'cls- en streff som iflage Sunn=rspon e
ut på f)lwenle: !. får bcroLminzhn på uldestemt tY in: n
hol (vin o: spir--tu.‘)  0-  inen tobi.kk tii1clt. Dt til5elte v
monopolet m1stsc med yoblikkedlg virkning sin myldighet ow må
polit1kepmeret, 2. J:11 prvt beholdnin e: cv clkehol og tobokk bl1r
ow må innleverss ttl politiret inncn  10-cJ,p1,11 1942, 3. Un't.-tt
og 2 er Yiskere, ow personer som erb( I- cr
tysku erbellsst  . r'3.E?3t bli un-ttt. Disse ken innsende onsekninp
politikemmeret :on5.- 4. Ikkc etterkoismolse av disse bestere1scx
streffet. J 7 3:CV:ÆR KONGEN OG 7ILDREL:-.1=.


