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Nordafrika. Dagens allierte kommunike fra Nordafrika melder é.tall tysk og italiensk
motstand er opphørt. General von Arnini har overgitt seg.- Mange Andre generalor er agså

tatt til fange. Kommunikeet melder at det stadig -strømmer inn nongder av fenger som bli]
tellet pp. Siden 5. mai er det tatt over 150.000 fanger og det blir stedig fler. Minst
110.600 av...demr_er tyskere. Veldige mengder av krigsmateriell er erobret. Det gjenstår
nå Mre å gjøre det av med noen srarkisolerte avdelinger her eg der. Flåteonhoter holder
nøye vakt rundt CapHon for å hindre 'at fionden kommer cver til Sioilia. Do sisto to dage]
er det tatt .tilfange flere mindre troppeenheter som forsøkte å komme over til Pantellarii
Karirnunikeet sier videre at fienden ennå ydet hårdnaJ-ket motstand på den Bdo armes front
rgår marges,- da et kraftig bombeangrep tvang -dom til å overgi seg. Det var tropper fra

cldn 4de indiske•-divisjon som tok von Arnim til fange.tPantellaria hadde i går sitt 7de
kraftige luft,a-mren pb. 5 dager. Videre var det nye in-aftigc angren  på Sioilia; d er dok-

. kene i Marsala. ble abgrepet i går natt. Også Trapeni og Catania ble angrepet. 5 fiendt-
lige fly ble skutt ned, 1 alliertfly savnes. Fly fra Malta fortsetter sine angrep

mot jminbRnemål i Syditalia og på -Sicilia. Fly med stor aksjonsradius fra Midtøsten angn
skipsfarterui Eganerhavet og utenfor Hellas yest1wst. Flere skip ble senket eller skadet.,
En av HP:G's korrespondenter sksiver at tyskerne og italienerne kommer i titusenvis fra
alle retninger- og overgir seg. Det kommer lange kolonner av soldater til fots og -endeløs
rekker av Lstebilor og .embulanser. lin britisk nlajor uttaler om det fullstendige sammen.
bruddet at det er uforståelig, da do hadde fullt onp av kanoner og ammunisjon. De hadde
kunnet ytet vollson motstand, men do ge rett og slett opp. Minister Attlee uttaler an-
gående krigsoyttet at de allierte hRr erobrot ever 1000 kanoner, 250 tanks og mange tuse:
motorkjøretøyer.. Fienden er ikke bare blitt slått, sa han, men fullstendig ødelagt.
'/C:ren for denne store triumf er likelig . fordelt mellom de britiske og amerikanske og fran.
ske trouper som hat gjenonprettet Franlcrikos :ere. Når vilser tilbake til tiden før slagel
ved El Alamein, ser vi klart den enorme ubvikliug til vår fordel,og vi forstår hva vi
skylder de 'menn soni kjempet og vant i Nordafrika. Både Giraud og De Gaulle har talt til
det franske folk. Fra London sa do Gaulle: soiren i Afrika er også en fransk seier. Gi-
raud uttalte at de -allierte kan verd overbevist om det franske folks baknernmelighet.Det
franske folk venter på frihoton o.g vi  skal' . bringo den hjem.. Fra Bern meldes at det ar
innført unntagelsastilstand tltalias sydilge, del.
Flyanirep. Det britiske flyvåpon rettet i natt et angrep mot Duisburg. Det var det
rigste angrop som er .blitt rettet mot Pysklrind, og alle meldinger tyer på glimrende re-
sultater. Det ble kast'etover 1500tonn bomber.. 34 britiske_ bombeflygikk tapt. De tr•
sko kommunikeer ireirømmer at det ble voidt/stor skade. Duisburg er ikke bare et meget
viktig industrisentrun, men det or den sbørste innlandshavn i Eur,Rpa.-
Russland, Et særkonanike fra Moskva melder at den r -6de flystyrke har fotc...136.frb.nasse-_
angrbp mot tyske jornbanerrål fr a Mesks:.afronten. til Dnjepr. . Angrepene pågår dag og natt,
og mange tyske  tog  med troe r er . og materiell er blitt ødelagt. I Kuban har sovjettrop-
pone trengt ima i det tyske_ forsvar rundt Noverossisk gjennom åpninger laget avdet rus-
sisko artilleri. I Donets øker kampene i styrke. Dagens kommunike melder at en meget
vikbig høyde er erobret i Lisitjansområdet.
Remania, Svenska Dagibladets korrespondent Berlin frenholder at det er  en  absolutt nød-
-1:571-dighot for teskerne å holde•på oljefeltene i Romania. Det regnes som det viktigste av
deres mindre allierte. Antonesque har fremkommet med en besvm.ing i anlednim; ev de stor(

tap Romania har hatt, idet de har mistet'omkring en halv mill, marn på ndcfronten.-
11. S.A. I ,,fashingtonfortsetter kenfern sene mellom Cburchill og Raosevolt. Do plan-
legger- neste fase i krigsoperasjonene; Planene er drøftet sammen med sjefene for de fer-
skjellige våren. Blant dem som ar med Ohurchill er: første sjølord, sujc:fen for det bri-

tiske samveldes generalstab, sjefen for flysteben, øverstkommanderende i India, øverst-
kommanderende for den østasiatiske flåte og sjefen for flyvånnet i India. Det moldes fra

',Vashington at drøftingeno sannsynligvis er. foretatt i nøye samråd med de andre allierte
nasjoner.
Holland. SS-genor olon i Hollrnd har beordret at allehellanske studenter skal arrosturcz

til tvangsarbeid i Tyskland. De scim søker å unngå deportasjan trues med feng-
selsstraff og forehirene blir gjort ansvarlige for at do sem skal deperteres reolder s eg.
Narge. Den midlertidire larkeledelse har ved prefessor Hallesby pretestert mot Rrbeids-
mobiliseringen i Norge, under 11.(nvisningc..n til tt det .er tysk railiteex ytelse, tysk kom-
mando og tysk jurisdiksjen. Ordlyden av pret-eston ee- tatt inn på side 2.
Utenfor norskohysten er et fiendtlig[ fors--ningsskip senket av fly fra kystkeirmande:n.
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L7. mai vil bli foirst eom do norska nazisters 1(1-års jubiluum.
VI MI VISE  FORaDM f,SE FO^.( ALL DbaKES GJEidP.T.G, V. gjentar godo
norddunn  må iolcLt  unna fostligh.atone. VISE SEG UTE mLLG; kl, 19 og
kl. 2-4„

2,
:ENMIDLERTIDIGE KIRKELEDELSE FROTESnRER MOT IVANGSMOBILISERINGEN.
Kirkeledelsen sondte 8, mni følgende brev til ministerpresidunt

Herr ministerpresident Quisling.
Det skjer ting i disse dager.i vårt folk, scm tvinger oss til å vende oss  tift  horr mi

• MIsterpreaddefiten.X4  sikter til den måte hverpå loven av 22 februar 1943 om  alwindelig
'nesj-onal arbeddsinnsets-ble ginnoMføtt. EtteraIoVens titel og dens uttrykk måt,to man gå
ut fra, at arbeidsinnsatsen skalle ta sikte på åTstyrke-.det.nasjons.le erheldsliv i Norge

ysg “ved øketproduksjon å styrke vårt nmring-liv og folkets forsyniager d de tp.nskelige
tider sofft nå  forestår." _ .

• Men'nå da utshm-ivningen'er i gang synes det klart, at-Mange av våre menn utskrives
• til en tjeneste,  sern  i virkeligheten er en tysk militam inh-sats, under tysk kommande, i

tyske uniformer, tildelOunder tysk militmr jurisdiksjon-og med tysk eksersis. Bl.a. er
det offentIir uttalt, at endeI blir satt dnn i Orgadisaton Todt.

VS: er fullt klar over, at vi som ekkupert folk ifølge Haagerkonvensjenen er for-
,pliktet til visse ydelåer d-form-av varer  or  arbeid  M.v.  Overfor okkupasjonsmakten. jer-

. -for ble det helter ikke gjort innsigelser ved innmeldelsen eller innkallelSen til den •
..nasjonale årbeidsdnnsats, idet'men gikk ut fra, at utskrivningen ville'bli foretatt i
,Overensstemmelse med baagerkonvensjonen, som tydelig uttaler, at.de novnte ydelser "ik-

: ke  skal vrIreav den nntor, at de innebmrer forpliktelser for befolkningen til å ta del
d-krigsoperesjonene mot fedrelandet." .

.jen form for tjeneste, som mange av våre menn nå blir satt d, strider avgjert met
- -denne bestemmelse, og gAr dessutenogså utenfor det sem loven av 22 februar• tek sikte

aå..Dette virker ikke bane sårende for den nasjpnala følelso, det bringer våre menn inn
- i de verste samlvittighetskonflikter. All den stund det hereker krigstilstand mellom

Tyskland or Horge, er det klart, et de innkalte kandali tydnget til å dulta i militsm-
operasjoner eller i handlinger som har militore mål; til besto for deniakt med avilkun
Nerge befinner seg i

Overfor derne saMvittighetsnØd kan Kirken'ikke tdU. Den ville da svi'Le både sin
erre og de Mefiigheter og de enkeltmenneske r  deh skal tjene eg verge. bem kristne må vi

•se på vårt land som en Nerrens gaue, sem er betrodd vårt.felk av Gud. For erdivsr norsk
ber gGr _ sou fcx apdro lands borgere - er det dorfor en ubrytelig samvittighetspliht

-a, ,v7me brofolst  og handle rett mot det land eg det folk- som 'Gud'har satt ham inn i. Denne
• plikt or fordi den har -sin rot i Guds ordning og er boikreftet i. Cuds or4.'

Gud har Icalt Fdrkon td1 å'vmre samvilitighetenes vekter overalt, hvor det øves tvann
"let  sjelene. Ut fra dette vårt Jrall ber vi ministarcresidenten om å avstå fra å utskrive
norske borgere til on tjeneste, som strider mot doros semvithighet eg rettsfølelse.

Qjenpart av'denne skrivolse sendes lendets prestur til personli -orientering.
den 8. mai.I91,3. Don midlertidigo Kirkuledelse.

Sign. 0. aallesby. Lndvig TIope.

den klisnte aaerikansLo forfatter, har s,ndt duaacH,ilson til Rergs:
Tyskland til slutt blir slått på slagmarhon, vil landst  ha  tapt
t -nnon nXt. Da d) grå trocp.r, ruotcr  utad  veTr3n eg knap, D'.1t inn
dsnnekrig_n vinnos, men a3t d-  irJr don tapt, j.“ blo bes: h i  du  kalls
hos barn og mødre. Den ble tott hos 4-norsk,:co1J-Lr .;or, sloss til
11. ti hvor 3.. ravd mil sin gsv urer eg tilbaks
kj_mpo mod sin. hj rn(  r.  fsn bla tapt i 12rorna og prest, som til
kj nto t11 straffoh n kt,t å s


