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E:JROPA: Rritiske bombefly ensrep i natt den tyske østersjehaVna

Rostock. Angrepet ble utført av en kraftig styrke under meget
forkold. Det britiske luftdepartement orpiyser,at sngrepet var megct
virhnInssfullt, Det ble-gjort usedvanlis stcr skade og satt i gang man-
ge svære brander, Flyserne sier at brandene var ennå større enn brandenc
i Lubeck, som ble kraft ets angrepet av britiske fly i slutten av forrise
måne(1. I likhet mcd lubeck er Rostock et av de viktigstc ledd i forSy-
ningsruten over østersjøen til Nord-Russlerd og Finnland, Ved siden av
at byen er et viktis sentrum for kysttrsfikken, cr den ogGå ct viktig
jernbaneknutepunkt og et viktig sentrum for flyproduksjonen. Luftsvstan-
den fre London til Rostock er omleg 85o km.

En liten styrke tyske bombefly 7sr  over  Storbritannia I natt, De tc
flyene som blc skutt nod utgjordet en betrahtelig del av hele styrken.

I Londore blir det.opplyst nt den tyske slsskrysseren "Gnelsenau" som
er pA 26Loco ton, ble sA slvorlig sksdet under ferten gjennom kansien
den 12. februer st den ble slept til Gydindn for å gjennOmgå en grundig
overhalång. Den ligger i nærheten av hangarskipet "Graf Zepelin som
ennå Ikke er ferdig. Den andrc tyske slagkrysseren "Scharnhorst" er
fremdeles i torrdokk. Dc andre tunge tyske enheter, slagsklpet "ifirrItz''
lommeslegskipet "svdmirs1 Scheer u• og de  lo.000  tons kryssere "Prinz Lugen'
er "Hitler" ligger fremdeles i Trondheimsfjorden.

MIDTØSTEN? sos har hatt over 2.oco flyangrcp, elår fremdeles
kreftiE fra ses. Bombefly fra flyplasser på :Ss1ta hnr snsrepet den tyske
flyplessen pS. Sisilis os bombet hangarcr os spredte fly, Den tyske fly-
sjefen som her fAtt ordre om for all del A lamme Malta, svarte med 3 fly-
sngrep i sår, 6 sksebombere ble da skutt ned og 4 bls skgdeto Man un-
derstreker at ss stor delev den tyske luftstyrken cr blitt avsett til
bolde :7LLnta i ro.

De siste britiske luftopersloner I Mlddelhasset omfatter også angrep
mot mål i Lihys. Lsndoperssjonens i Libya har vært hindret av sandstorme
I lokale trefninger i går.ble ficntlige infanterisoldater og transporter
splittst opp.

RUSSLAND: På den russiske fronten  er  det fremdelee tntet tegn til e,
tyskerne forsoker å ts Initistivet fra sovjetarmeen,  Lozovekl  hnr ut-
tslt st 9co.000 msnn nv dc 2 mil. som Hitler forsoker å kjere fram, er
slreren mellor 17. os 18 år, En hslv mil. cldre menn er tatt fra Tysklsr
krigsindustrl, rom slleredc fr før arbeider tungt nok,  En  halv mil, mer
til vil bli tvenssutskrevet fre det okkupertc Eurepa, - På fronten ved
Ksrcles hsr russerne fremdeles overteket over finnene og tyskerne. -
Tyskerne innrømmer for første gsng at deres tropper  er  blitt OmrInset ver
Starajs Russs,  DL  sicr st de hsr vært avskårest i 9 uker. men de påstår
st det bsre drrier seg om 2 eller 3 divisjoner  os  st de vtl holde ut og
stå betedt til våroffensiven. - På nordvestfronten hsr tyskerne på 2 dsgc
tspt 1.2oo soldster i motansrep. - På Krim hsr russerne inntatt en tysk
befestsins, I laften odels russerne 14 tyske fly på onsclag og selv tspt
Se 8,

^ST FJ=s :t7j;: Fre Surma melder des kincsiske overkommando st sto/
jepsnske styrker som hsr fått forsterkninser rykker nordover lengs de 3
elvene Irrewadi, Sittsns og Sslween, Allierte styrker kjemper voldsomt
tor å sinke fienden. I det nordlige Surms hsr smerlkanske flysere skutt
ned 15 jspenske fly på. 2 dase; - I /eustralis-området har allierte bombc-
fly pS ny engrepet den jspsnske basis i Rabaul på.  Ny  SritsnnIs. Geners1

opplyste d sår at nederlsndske tropper fremdeles kjemper både
rc 7imor, Javs og Sumetre.

F:ORGE: Etter bestemmelss av regjeringen hsr statsminiSter Johan
reist på et offisielt besøk til De Forente Stater oz Gansda.

Hes kom til ';es York i r os relsts streks viderc til Washington, Stst:
risisterens oppkpld i sesriks vIl strekke ses over en eller to måneder.
Fersten å konferere med le smerikenske os stedlige norske myndigheter,
v11 bsn besak ved des norsks martne og de norske flysiskenS
tr nin:sleire i Csneds os re stsrsts norsk-emeriksnske sentra. Således
vil hsn holde festtslen ved den norsk-smeriksnske.17,mal-fest I Minnespo:
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, -  .VI k.anntrarj-eng l. tolgende  meget talende telegrammer:
Iltel-egram ttl Quisling fra Eui-Tr."nidtlr: uv 14/4 J.
"Laarertransport med vel 500 lumfere vaat.marnskap skel i afteu
D3S Skjerstad fra Trondheim. De hygleniskP fcrhold ombord er overord
lig slette rapport fra medlsm av T.S. r. Rian, Feirgierdet
Fl;;re kan en lige OL nttEn m:a a-å stå,
plass for 250 personer. Mange lmrerne cr meget syke, lungebetEnde
mavesår. astma bronchit. hjerneblodning og sinnssyke. 2 klosetter f
samtligE. Kjokkenets kepssitet kun for 250 og kan Ikke mukte forplei
ing på relsen. Vannforsyningen hedt utllstrekkelig. Kapteinen frashr
seg ansvcret for transporten. LIvbelter helt utilstrakkeliga Flere
innmeling i sambandet. Foreslår legeundersokelse sv scmtlime lmrerm,
Telegran  til Quisling av 15R

-"I Jesu Kristi navn, i menneslelignetens navn, md undertegnede
prester be om barmhjertighet for de-over 500 lærere som på sendes no
over. Vi kan ikke tie tll de lidelsor-vi vet de gjennewiår. rakkoet
sv dem vil snart gjenlyde over dct hele land.

Steren. Fjellbu. Bang-Rsnsen, Csstberg, Srmbe. Berg, Rensas, SkjUe

Stuve, Rlan Holthe, Tvete. Digre irs, Fjmr, Godal. SkIsker. SkoLe
Hauge, Areklett Fikkan  Fosse, Trmdal,  Roem, Tangvik, Havdal, Røyem
Rostad, Sesselberg."
Telegram til Biskop Steren fra Quisling av 15/4 d.a.:

"Telegrammet fra Dem og dc ovrige gelstlige mottatt. Jes må gje
oppmerksom på et disse forholdsregler  Er et direkte resu1t5t sv Derg
FjellbuS og  andre gcletliges vdrksombet, scm sammen mcd vIsse elemen
lnrgen lmrerstsnden hsr forledet preater oz lmrere til 501itIske aksj
sol fremtvinger motforholdsregler fra dem w-om bærer ansvaret for fEd
Ets skjebne I denre mEget kriAlske tid, selv om man nersonlig sldrl
gjerne vil unngå straffeforholdsrefler. Biskoppens c- de -7niertegred
preetere mlsjon-må ett-er-rtimi crpfrrtting lrære å ta ofDisnta:;- avstan-J
dem som driver dieDe aksjoner og styrter andrE menne:.)ker I ulykken,
likeledes å tale de villedte til fornuft. Det er etatemsktene som va
tar landets Interesser som  er de  angrepne og som inntil nu ber advar
og advart mot folgene og til (L-t, ytterste vist lannmodit og over
OgrEnhet. Den enestge vei til d unnså ytterligere forboldsri»gler er
de lmrere og prester 50 medvirker i'disee farllge, 5t5tsfien5tTir:e
aksjoner tar fornuften fangen I fsdr,:landets og sin eeen Intcrease.
Statsmaktfne er nu som for innstillet på fredclig ca:T iorgtåelsesfull
nbusrbeide med -ode krefter i vårt folka'
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Vl bringer her ct nytt Eksumpel på den løgn og 57Indel som Pors
åvinr idag er overfslt av: Kirkedepartementet forfalaker irtkonlist
for Oslckirkene i 5vi3ene, Etter embetendleggelsen bruker inen 5nd
enn N.S.preetene titlehe soknepreut eller residerendc kapcilan, I se,
gvene til Oslouviaenes prekenlistcr nver lordag moreeri, brukor  ,aEyi
nu ikLre tittelen "1)e5t0r' . Sist fredag forlangte Ylr"Rsgicr_LtsmentetT
chsi korrektur  5v  nr-knlisten, og så ble alle titlnhe fdr• gdret ft;

soknepres:t", "residerende kepellan", onv..
vvvvvVvvvv

Vi brakte i et tldligere nummer meddeleise om de iete. ,rrsta -
soner t Cslo nevnte blsnt snnet at advokat tnnaeus Sonjpit var
arrsetert. Det var rised ganske riktic tyskerhee mening å arreatere
?mnnjodt, amn det 1s'ktc5 ham og bana frum å bringe eei i Eigkfrbet.
r1y3korne hsr i stedet arrestext Sonjodte to eldete deltre. •
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