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Den blanding  av historie  og segn som knytter seg til påskehbytiden
inneholder ikke  så lite  aktuell symbolikk. For jddene har jo påsken alltid
vært den hdytid som minnet om utfrielsen fra Egyptens trelldom. Og for de
kristne ble den ikke bare lideleens og korsfestelsens, men også opstandelsens
og seierens hdytid. " Jddenee konge' ble for om lag nitten hizedre år siden
anklaget for opnrdrsplaner mot datidene okkupasjonsmakt, P,om, som holdt Pale-
stina besatt. in_angiver solgte sen for 3o sdlveenger og eekte ut " onrdreren".
En klik.n av landets  egne  menn hisset den romerske Reichsknslissar til å avsi
desi stengest mulig straff. Det forekom pin1 forhör med hudfletning og til-
slutt korefestelse. Por å gi str:fren et ekinn av rettferdighet ble to notori-
ske rdvere korsfestet samtidig. I og med korsfestc1se v Jesus ga
tid romerne uten å ville det de kristne st evgjdrende krefttilskudd og deres
lære om menneskenes brorskan, slaveriets og tyrraniets avekaffelse oe fred på
jorden seirst til slutt over den eemle romerse stntsreligion.

En del ev romerrikets keisere ber foruten sin krigerdrekt en hellensk
kulturkapee, og meget av c'et de utfdrte hsr ettertiden enerkjent som verdi-
fullt. våre deeers nenzister vil også gjerne betrektes som kulturforsvarere.
Enhver nordmenn vet Leidlertid at det er selve ukulturen de representerer.
De er uteukkende barbsrer. Siden det tredje rike gikk igeng med å "beskytte"
Norge for fPw år siden, her hver eneste nords2nn fått föle hva deres nyord-
ning innebærer: Ökonomisk utsuging, åndelig merklegging, tvanesevakuering av
befellingen og derpå fdlgende bdelegeelse Ev b_1(1 lendedeler, forederi, an-
giveri, pinalcr og henrettelser. Lt mer gjeenomtbrt umeneseskelig tyrrani kan
verdenshistorien ikke opvise. Enda står vi ïLt onne i lidelsene, men vi vet
at opstandelsens og seierens tid oI nær. Det r vrt påskebudekep Som en
fanfare mener det oss til å gjdre vårt ytterste i den tid som er igjen

AgEgpgeglg_fgr_egg_HgLe_m.mefrontensg_L_e_dgenl_s_ey.

Kemnene i Norge 2r nå kommet inn 1 en alvorligere fese enn noenesng tid-
ligere. Fienden her slått inn på en ny linje. Etter at det i lengere tiC ine
her funnet stod henrettelser og ikke flere politiske fenger er sendt til '2yek-
land, er nå en ny terrorbdlge sEtt inn. Henrettelser og deportosjoner er gjen-
opstått. Vi knn ikke se på dette utei mottrekk, og svaret må bli dket kemp..
Hvie fienden fortsetter på den linje han hsr elått innpå, vil nye kampmeto-
der bli tett i bruk. Hjemmefronten er idse en kamporganisasjon, og vi kjenner
fienns sveke punkter. Vi apnnlerer til hjemee1rontens aktive grupper og
all- nordmene, Vi må gjdre alt klart til Hver eneete mann og kvin
må eto sin innsets.

D e som fal t.- ------------
De sist henrettede 14 lenemenn eom ble skutt i forbindelse med jernbene-

sabotasjen fikk ingen kontkt m_d eine pArdrende fdr de ble skutt. Foreldr-
ne fikk vite om det som ver skjed.d gjennom morgenavieene. Det er ikke noe
nytt det er bare historien som gjentEr seg. Asken ble heller ikke utlevert
de etterlette. Hjemmefrontne ledelse her kommet med fdlgend: uttelelse
anledning disee siste henrettelser: Kampon for Norges frieset her kravet nye
ofre. Atter engsng har den nazietiske fiende tetn, gode nerdmenns liv til hevn
formilitære ungrep som han ikke greid å evvere:J. - Våre tenker går i takk-
nemlighot til dern som falt. De ddde ikke forgjev:s. Vår kempvilje er blitt
hardere os vår styrke stdrre. Hele folket er nå beret til å bryte fiendons
terror.-



j non , 
P. Vestl.ron'ten er.krigon n. kommet inn i en ny og kanskje siste avgjdrond9

fas e.: '6Ve±', å aett
-boutgeMrYe. - arMesrupe-gi'a-tfl.-adt-enedakea'arkvid,

stYrker b1:-; hurti fUrt over til Rhinens dstbredd,  Tredje  akmk,
arm:J satte sonere ever i området v.d Wainz. Allerede måndag-behersket
de allierte  (:11 frdel av Rh-Inene detbre,'d,

Deler av niende ameri,k.,-&rm6
s_m gått eveJ: RhInen lenger'sdr står -eare  16, km..fra Essen I löDet aV
sOndag ble det i dette nordavsnittet tatt 29-,00 fanger. Eruhodene utvides sta-
dls i raekt teTpo, 1,-amerik. arm4 har gått til offensiv fr,) Remagenbruhodet.
Et dusin:bye:r og lau“byer er tntt og amerik?nerne er nådd fram Op til 3o km.
öst fer Rhinen. I todje am£rik. arm6s nvsuitt er Darmstadt ta t, Prankfurt
am Main or =gått, Det allierte flyvåpen.foretok sdndtikke mindre enn 6000
utfall› 3erlin blo angrepet 34natt på rad Ovoralt dst lor Rhinon er veiene
fulle 07 ty•ke f1ytninger og fortvi.lelse rår blandt de ledode nazistor,

frdst her r.flissentatt aeilige.nbach i forsvarawnrådiit omkring Kdninse-
berg-;-T6O0 fenger i  talt  ap I Ungarh her Malinovskl satt igang en 71,y offon-
eiv mor Bratisluvaåpninge, hen har rykket 45 kmfram:-.'har tatt  7000 fanger,
og presset tyskerne t:11bake til Donau. Lenger nord mar74erer maskalk Tolbushin
mot-6sterriko, h&dde sondwen framgang på 2o. km,-

Til skogoiere. bduder  og  skogsarbeidero.

H.L. s bondegruppe,her sendt ut et oprop der det bl.  a.  Tyskerne kan
ikke skaffe kull til jernbanctransportene i Yorsc og tå fyre mod ved,. For å
skaffe den'eko1 skogen snauhugges i brede belter lange jernbanon og veier og
vasedrg-som kryser

Ingen må påta seg_eller til med den hogst som.er_p1anlegt....av n-
myndhae'ne..

formål.
Til kommende vinter . or det  et  stort behov for brensel, og til sagbrukene og
treforedlingsindustrlen trenges en maso  tdmmer. Det mIderfer jdros iia gjd-
res kån for på forstmssig forevarlig måt‹, å få  hogget tilstreklige kvanta.;
som våre vi ennå MA

kogeiero og bdnder nå setto igang betryggende hogst av vod o2; tOmmer i så
stort omfang scel mulig og til det:te nytte ut'den ottor-,.
hvert 20M den molder.seg,. A1le.son.h4r noz:n trenLw; i yed-og tdm=hogst opp-
fordres til å ta s:±t.arboido og.sdke kontakt med skogciorn å få gjon- •
nomfört den private hogst sOM kan tjene folkots og sko.g:,:rs Jrtifl,

Den ny.e tyske Marrnebasis ved Bergon, •
• •M;ynner en Eter de varslr som er gitt.t11

bdnder og villaelor e. må en ga ut frå ot,tyskerne •o• emråde.
på omkring en kvedratMil. Området strekker seg fra-LOvetekkn og ijllingsda-
ler. til A1vden i ves-t, t.1. Nordåsvarnt i bst og ti1 Bjtrge og .. athopen i Sör-
vest. Til dette kommer .et arbaidet på ubåthavnen i Lakeevås er :2,;att op igjen
av ors. Todt, etter et:det tyske ingeidrfirma flyttet derfra med aJ ine
mas#iner,- Nåja, så s~t meget blir det nok ik1 ut aV disee presjoktene.
På grunn av pasken sender vi bare ut dette to-sidiz wse numrr i denne unke.. . . . . .

v Y v
Krefter som må ut15se s.

allerede verdifulle erfarin-,
cgr. om fegorgenleasjoneus betydning for gjenoprottelsen av ordnede s4mfunds-
forhold og :';j/lreienj.ngen nv arbeidslivat når dot quieling-tysko bdddolvelde
er slått ned Allo vet.hvorden situasjonen ver i Pinnmark da nordmenn atter
kunne ta han5 om styre Etter d2 moldingor somnå.fore1iger har do norsk
myndigheter hatt dcn a1ler beste stdtte og.hjelp i sitt vanskeligogjenreis-
ningsarbeide hos do reorganiserte fegforeninsene i Kirkones•Vadsd og Vardo6-
De samme Droblemer vil'melde •seg også i den dvrigo del av landot når det blir
bcfridd, selv om må håpe at ddoleggelsene ikke blir så store som i Pinn-
mark. Under allo ostendisheter vil d.et bli behov'for cn hundre prOsent

En slik innsats kan baro oppnås under_medvirken eg
ledelse av en
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