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"Tro på.frihet, og hver lenke
lettet blir i samme stund.
Tro på:skjønnhet, og hver, rynke
blir til smil omkring din munn.
Vil.du  eie  livets lykke,
grip en stor ide og tro;
atraks vil sorgen.fra dig rykke,
gleden  Ihos  dig sette bo."

C. Jeppesen .

følge et vedtak som  er nærmere referert inne
avisa 9 vil India  n bår"kri osn er 'slutt få sin,fulle frihet..Dette vil bli hilst , .

med' glede av alle frihetsvenner.. Qg når engelskmennene gir et løfte, da hol-
der de det også, som Andr6 Maurois slår fast i boka "Frankrikes tragedie". 3

England'har aldri tatt fra inderne friheten deres, Men englenderne tok herre-
dømmet over India fra franskmennene.,.slik at når krigen er slutt og England
har eeiret,_ vil India  være  bedre.stillet enn noen gang tidligsr e . Når engelsk:
mennene har kunnet'herSke Over Så store deler av jorda 'som  de har  gjort, -
sky1deS dette at de, i'motsetning tiItySkerne, har gitt koloniene sine en
utdtrakt deIvrådighet. Engelskmennene elsker sin egen.frihet. Det.vists de
1215, 1642 og 1689 da Stuartene.ville hsrske over hele det engelske folk.
Engelskiennene-respekteret-og kjemper ogs& for andre lands frihet. Tusenvis
av engelskmenn har falt somfrivil1igè ofre i kampen  for  små lands uavhengig-
het. Den mest kjente er lord Byron som døde for Grekenlands frihet. Men
engelskmennenes respekt for-andre land komier-tydligst fram ved den.stadige
viljen de  har  vist til å utvide kolonienes selvstendighet, slik at Canada,
Australial Sør-Afrikasambandet, New Zealand og Eire i dag er  dominions.  Når
nordamerikanerne måtte slåss for sin uavhengighet, skyldtes det ikkedet-
engelske foIket, men den hanoveranske kongen Georg 3 som da satt på Englands
trone. Englands mest fremtredende menn på-den tida: William Pitt (lord Chat-
ham), Edmund Burke og Fox fordøMte alle rikets politikk overfor.Amerika..På
grunn av denne engelskmennenes, frihetskjærlighet står de ikke alene i denne
kampen, men de blir støttet av  sine  dominions.-Derfor kjemper også.nordmenne-
ne sammen med engelskmennene, og derfor vtl en.engelsk seir også bli en
norsk seir!

Russland: Torsdag var det 6 måneder sida Hitler sa at nå skulle det
siste avgjørende slaget rettes mot fienden. I' dag er initiativetluos..russern
og det ser ut til at det bIir deM som bestemmer når det siste slaget skal
rettes mot fienden. Det er voldsomme kamper overalt på østfronten. Russiske
gueriljatropper alene har på 8 maneder gjort det,av med 70400 tyskere, .
bl.a.'3 generaler. DesSuten.har,de odelagt en msngde,utstyr. I-uka 22-29.mars
tapte tyskerne 161 fly mot rusSernes.71.

Nordfronten: Ved Leningrad går russerne fram, og de tyske tapene er her
ram eis s,ore. 2.500 mann ble drept de siste 2 dagene i omsynsløse motatak,

meldtes tirsdag. Bare her er  sids  krigen tok til 16.UU0 tyskere drept av
gueri1jatropper.Onsdag ble meldt om harde kamper med russisk framgang ved
Leniligrad. Russerne fortsetter  sine  vellykkede framstøt, og tyskerne har fram-
leis store tap. 22 befestede stillinger er tatt av russerne, og 3.uU0 tyskere
er drept på 2 dager, meldtes torsdag. Hele Star-Russaområdet er under russisk
artelleriild. 9 steder er tatt igjen her, ble det msldt onsdag. Torsdag ble
meldt at tyskerne ved Star-Russa gjør desperate forsøk på  a  bryte ut, men
russerne svarer med intens artelleriild. 22 fly  blev  skutt ned her onsdag,
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og 20 tanks ble bdelagt. Begge parter trekker reserver sammen, og det brygger
opp til et större slag..

Midtfronten: Tirddag.ble det meldt at russerne på midtfronten fortsetter
.rive en ene befestede bunkers i etykker etter den annet. Rueserne-bruker -

tanke mmd infanteri på teppan. Wankeene kjdrer rett inn i butkersene. Så'hOp-
per infanteristene av.og 1 et blunk går de  mot tyskerne med.bajonetter, flam-
mekastere og granater. Det bele foregårened sneståendeburtighete-De kraftigst•
tYske åtakene eldeeåtaket på meekva er fulletendig knust av russerne på
Kalininfrontene 34 byer og landebyer er gjenerobret nove for Moskva. Ved
Vjaema og Charkow er det bårde.kamper med ruasisk framgang.

Sdrfronten: Et stort Slag er under forbereding i den 6vre del av Done z-
asenge ebastopol belder stolt ut etter 150 dagers beleiring. Tyskerue har

tapt 45.000 mann bare her, Utsiktene for å innta denne viktige byen er nå
mindre enn toensinde. Hver eneste innbygger er bevepnet seiv på arbeidet. Alle
rustningsfabrikker og atdre fabrikker er i gang. Skolene og teatrene er åpne.
Son .ekeempel på den-kampånden son hersker fortelles fbigende histerie: 9 ruP-
sere Som lå gjemt i en grbft gjorde utfall•mot en tysk tankeavdelieg  eom
kjdrte fram mot byen. De happet pktankeene med de svmre  håndgranatene sine,
og 4 tanks gikk i lufta sammen med russerne. De Uvrige tanksene vendte am.

Ciartent I Banftser det beftlge kampere  Britiske  tanks har  Splittet
japanske styrker som har batt store tap, De  imperiale styrkene  holder stil-
lingene elnet  ble  det meldt onedag, Torsdag meldtes at japanerne har landeatt
tropper i Burma. Diese troppene kan bli en fare for de imperiale flankene,
Kineserne kjemper hårdt i Sittangdalen og holder sti11ingenee Ved  Toonso  har
kinemerne inntatt stillingene sine 16 km fra denne byene

pra Washington meldes at det er hårde kamPer På Batanhalvöya
på 7111pinmne,

Japanerne bombet Ceylon tidlig sdndag morgen. Hittil er neldt
at 27 japanske fly ble ddelagt og 30 skadet.

På New Guinea har japanernm vært ntidt å til å trekke seg til-
bake  til utgangestillingene sine rl*gas9 overevömme1ser.  Australek flyvirksom-
het over New Guinea har lammet over 10 'e av 4aPans krysserstYrkee De alllerte
er her blitt ovsrlegne i lufta, og 48 japanske bombeflY og Jagere er skutt
ned i den siste tida. Tiradag ble meldt at en flyplass på New Gultea er bombet
av allierte fly som har fått fulltreffere på hangarer eto. Japanerne trekker
seg forteatt tilbake  på land. Onsdag og toredag ble det neldt om nye flyåtak
på flyplasser på Nim Gulnea. Diese  står nå  under vann. 45 japanake fly  er  skute
ned ever Timer Og New Quineauten tap tor de alllexte, meldtes torsdag,

australske farvann er 15 japaneke krigeekip og 46 transport-
skip tide1agt. Pra Melbourne ble meldt toredag at 18 jaPanske fly er ddelagt
over Australia på 2 dager, Söndag ble meldt at australske flygere ödela 18
japanske fly lbrdag,

Amerikanske undervannebåter har senket anda ea japanek krys-
ser og muligens en til i Det indiske Hav.

Libya: I Libya er aksen opplagt på deffensiven lutta og flere
tyeke flyplasser er ddelagt. Onsdag ble nmldt at den britieke lultoffensiven
mot akeene forsyninger, flyplasser etc, forteetter, 4 skiP på 4.000 tenn hver
ble bombet i engasi tiredag. Sandstormene forhindrer fordvrig sperasjoner til
lande på begge sider. Bengasi ble også bombet natt til torsdag, og britiske
jagerfly var over Ronnels tropper. i Derna onsdag. Ellere er ber vallykket
jaz britiek patruljevirksonhet. ILibya er en fiendtlig kolonmm tvunget tilbak!

Vær foreiktig! Lever avlsa  videre til en du er sikker på. Fortell aldri at
du har lest en illegal avis.



Den store allierte konvoien på ves til Murmansk er nå kommet
vel fram med alle slage  engeleke og amerikanake  forsyninger: fly, tanks, kan-
oner ete. Den ble angrepet 4 ganger av tyøke sjdetridakrefter og stupbombefly,
men åtakene  var helt mislykte.  En stor tysk destropsr ble senket, en destroyer
ddelagt, og 3 ubåter ble  så sterkt skadet at  de sanneynligvis sank. En  britisk
kryeser eg en destroyer ble skadet, men de kom vsl i havn. Den siste delen av
reisen gikk russiske jagerfly til åtak på de tyake stupbombeflyene eg drev dem
bort. Deler av den russiske flåten,kom ogeå. til, Tyskerne ser med engatelse
på disse store konvoiene til Ruasland som de ikke er i stand til å hindre trass
i at de har sterke flåte- og flystyrker samlet langs denne ruten. Slsgskts ae
"Von Terpitz" og "Prine Eugen" som var i nmrheten gikk ikke en gang ut, sastake-
lig er tyskerne redde for å innlede kamp med den  britiske  flåten eller de tbr
ikke ta risikoen for flyåtak. Dette viser engelekmennenes overlesenhet til
sjSe. En kan egså tenke  mmg  på  den  store konvoien som kom til Walta for en kort
tid sida eg ble angrepet  av  slagskip og kryssere, mena den bare var ledeaget av
5 lette destroyere. Ekeperter mener at  flåteoperaejonene vil tilta i de  nord-
lige farvann p.g.a. konvoiene til Ruesland. Det var meninga at "Soharnhorst"
og "Gneisenau" som lUp ut fra Breet skulle •ppover, men begge fikk så stor
skade at de må bli liggende i  liel  ennå en tid.  Iuftfotegrafier for  et par
dager sida viste "Gneisenau" i tbrrdokk med  over halve  panserkledningen  opp-
revet, Britiske aviser heside sdndag  bilder av  "Ven TerpStz" eom ligger i en
fjord ved Trondheim med torpedonettet ute.

Det  britiske krigskabinettet offentliggjorde mandag planen
sin for India.  Den  går ut  på at India akal få fulletendig frihet og likestil-
ling med Storbritannia og de sjbletyrte dominions så snart krigen er over.
Planen annerkjenner også Indias rett til å tre ut av det britiske samveldet om
det skulle dneke det. Crippe har kunngjort at India vil bli oppfordret til å
sende en representatt til det  britieke krigskabinett og  til krigsrådet for
Stillehavsområdet. I Mellomttda vil det britiske samveldet forevare India. De
indiske statene som ixke vil gå inn i en union kan stå utenom, men vil få de
samme rettighetene. Etter krigen vil det ikke bli noen imperiale styrker i
India, Indiske aviser er vel fernsyes med forslaget og betegner det som den
verste nyhet japanerne kunne få. Avieen  skriver  videre at, dette er en begiven-
het for India, og inderne skal nok  vite  d forsvare seg. De engelske avisene er
også forndyde, og de /edende  New York-aavisene skriver  at forslaget vil bety
virkelig frihet for alle land. Tiredag ble meldt at ekeekutivkommiteen i den
indiske kongressen behandler de  brittske  forslagene, og alle har godt håp om
en heldig ldsning. Toredag ble meldt at Crippe fortsetter forh~lingene med
de indiske lederne. Vanskene inekxenker seg til  et  par punkter om Indias stil-
ling under krigen nå. Inderne vll gjerne ha flere folk inn i ledelsen mmd en
gang. Fordvrig er hele Indias holdning 100 mot aksen. Dette må være et hårdt'
slag for den tyske prepagandaen. Søndag ble meldt at forslagene drbftes fram-
leis* Oberat Joneot er kommet til India og har konferert med Cripps og

Det viser seg nå at skaden i lidbeoker enorm, eg store for-
råd for de tyske armeene gikk opp i flammertssg,alle lagerhusene,brente.
ødeleggelsen i Ltibeok eg de eiste luftfotografiene i dagslys over Ramburg o
Kdln som har fått  ilte  medfart, viser st de forenede allierte nasjoner nå er
overlegne i lufta. Og de vil bli enda mer everlegnea

Britiske bombefly angrep natt til mandag 30, i stor stil
tyske skip langs norskekysten. Natt til torsdag var store styrker britiske
bombefly over mål i Tyskland, Prankrike eg Belgial. Bl.a, ble bilfabrikkene
Massard like ved Paris bembet. Videre en fabrikk i Belgia, og deseuten, ble
tyske flyplasser i okkuperte land bombet,-15 britiske fly savnes. Boulogne b e
angrepet i dagslys onsdag, Et fly savnes.
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Ordförer Stenersen i Aker har truet alle kommunale funk-
sjonærer som ikke hilser på N.S.-kolleger med dyeblikkelig avskjed, 16  mann
er allerede satt på porten.

De förste brevene fra offiserene som ble sendt til Tysk-
land er nå kommet. De forteller at de er vakeinert 3 ganger mot tyfus,

Teateranmelderne i Aftenposten og Dagbladet, Anton Rönnebevi
og Einar Skavland, er avsatt av N.S. p.g.a. kritikken av nasigjesten Johan Haug(

"Det nye system" på Nationalteatret.

Vår nye dverstkommanderende, general Vilhelm von Tangen
Hanoteen, ajefen for de samlede noreke styrker, er fddt i 1896. Han tok artiak

1914, gikk samme somm4. inn på krigeskolen og tok sin eksamen i 1917, 2 år
senere tok han eksamen ved Den Militære Hdyskole med utmerket resultat. Han -
tok så til å studere, og fikk  sin  juridikum i 1924. Han var en tid dommerfull-
mektig. Btter opptaing og tjenestegjdring i generalstaben, tok han sin general-
stabeeksamen, også med ypperlig resultat. Da Pinnlandskrigen kom, tjenestegjord(
han som militærattachi ved  legasjonen i Heleingfors.  Under krigen i Norge tjen-
estegjorde han  ved de norske styrkene,  og ble utnevnt til oberst. Som så mange
av den gode norske fam i lie Hansteen har han et glimrende hode, i dette tilfelle
kombinert med en kropslig utrustning, en sindighet og ro, som gjdr ham til den
selvskrevne leder.

1#000 lærere regner en med er hittil arrestert over hele
landet. Fra  Trondheim meldes at 1 rerne der er sendt på tvangsarbeid på tyek
flyplass sammen med rassiske fanger, I andre områder vasker lærerne de tyske
barakkene. Det ser ut som  det er det  tyske politi som har overtatt lærersaken,

4.~.1.1.1110 . .....   41.ffin.

Men vita skal me og vona viset
at ånd må vinna på troll til  sist,
og vit på den vargevillskap.

Arne Garborg.

Vår Prelsers kirke var  fullstappet  langfredag. De som ikke
tikk plass in4-  i kirka samlet seg utafor. Biskop Berggrav skulle preke, men
ble nektet. Han fikk  ikke lov til å  forlate sin bolig. Bastoren som forrettet
opplyste at den som skulle holde prekenen han  nevnte ikke navn - var blitt
forhindret. Han leste så bare dagens teket og forsamlingen leste i. kor kirke-
ktimiee bdnnene. Også utafor kirka ble det holdt gudetjeneste av de som ikke kom
inn. De sang salmer og til elutt "Ja, vi elsker". Det stod en politimann ved
kirkeddren,  og  på Stortorget stod en politimann og fire hirdmenn. Hirden kom
til, men publikum fortsatte med fedrelandesangen. FUrst da hirden grep inn,
spre4te folket seg,

Her i Bergen var det tillyst hdgmesse med preken av biskop
Pleischer langfredag. Han hadde fått tillatelse å holde denne, men fikk kontra-
ordre skjærtoredag. Han er ikke bare nektet å preke, men får for en tid heller
ikke adgang til å gå i kirke.

Samtlige biskoper var nektet å tale, men noen fikk ordren
for  sent, slik at de holdt  sine  prekener.

"Domkirkens Påskehilsen 1942", Domkirkens menighetølad, ble
beslaglagt 30,mars. Distributrisen hadde da fått delt ut en del. Hun har v rt
forhdr av Statspolitiet.  Menighetsbladet hadde offentliggjort biskopenes brev
av 24/2 til Kirkedepartementet, "Rundekriv til alle prester i den norske

atskirke" fra ministerpresidentek# en oppfordring fra Kirkens Samråd til alle
kristne om å holde sammen i. denne vanskelige tida. Samstundes oppfordret
menighetsbladet  alle  om å be for  biskopene, prestene og alle dem som står i
brodden for menighetens ve og


