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Vårt påskebudshe.p..... •
Den blEmding av historiog sagn som knytter-seg til påskehdytiden inne-

nolder ikke så lite aktuell symbolikk, For jddone har jo p,L.sken alltid vært
den hditid som minnet om utfrielsen fra. ksyptens.trelldom. Og for de kristne
ble den ikke bare lidelsons og korsfestelsens, men også opstcndelsens og
seiress höitd. ,,  JUdenes konge n  ble for  ek las  nittak hundra år siden an-
klaget for oprörsplaper mot dctidens ekkupLsjonsmakt, Rom som holdt Pale-
stinc besatt. En angivor eolste seg for 5o sflypenger og pskto ut ''opröreren"
En klikL av landets egns menn hisset den romarske Reichskr=issar til å avsi
den stretzgest mulige straff. Det forekom pinlig forkdr mcd hudfletning og til
slutt korsfeste1se. For å gi straffen et skinn av rettferdighet ble to noto-
riske rövere korsfeStet samtidig. I og med korsfestelsen av Jeeus ga-imidler-
tid remerne utcn å ville det de kristne et avgjdrende kraittilskudd og deres
lmre sm menheskenos brorskap, slaveriets og tyrannists avskaffelse cg fred
på jorden.seiret til slutt over den-gamle romerske stetsreligion.
En del av romerrikots keisere bar foruten sin krigsdrakt en hellensk kultur-
kapoe og meget av det . de utfdrte hor ettertiCan anerkjent som verdifullt.
Våre degere nazistar vil også gjerne betraktes soM kulturforsvarere. Enhver
nordmeno vet imidlertid at det er selve ukulturen de repre8enterer. De er,
utelukkepde barbarer. Siden det tredje rike glkk igang mi=d å " beskytte" Norge
for fem år siden, har hver eneste nordmann fått fdlo hvad deres nyordninr inne-
hærer: t3konomisk utsuging, åndelig mdrklegsing,,tvengsevakuering av hefolk,»
nitgen og delpi fd1gende ödeleggelse av hele landsdeler, forederi, angiveri7
pinsler henrettelser, Et mer gjennomfdrt umensesklig tyranni kan verdens-
historien ikke opvise..Enda står vi Midt  op-et i  lidclaena, men vi vet at op-
standelsene og sairens tid er nær. Det er vårt -d[..skebudshap Som en fenfare
maner det oss til å gjtke vårt ytterste i den tie eon er igjJnv

A p.pel fra .H emmefrontens Ledalse:
•Kampened Ecrg; er nå kcmmet inn i en alvorlisere feso  mdn  noengcng tidli-

gere. Fiendon hei slått inn p,å en  ny  linje. Et.cr at-cUt i lengre tid ikke
har funnet sted henrettelser og ikke flere politiske fanger er sendt til lysk-
land, er nå en ny terrorbölge satt ins. Henrettelser og d:portasjoner er gjen-
opstått. Vi kandkke se på dette uten mottrekk, og 2varet må bli dket kemp.
Hvis fionden fertsetter på den lirje han har slått inn på, vil nye kempmeto- -
der bli takt i bruk. Hjemmefronten er idag en kamporsanisasjon, og vi kjennor
fiendens svake punkter- Vi appelerer til hjefelefrontens aktive grUpper og alle
nordmonn, Vi må gjdre alt klart til angrep..;.E.= oneste mann og kvinne må  yte
sin innsats,

De 20M falt.

De sist hourettede 14 landsmenn som ble skutt i fkrbindalse med jernbane-
sdbotasjen fikk ingen kontakt med sine pårdrenda fdr d blo skutt..Foreldre-
ne fikk vite.om dot 20M var skjedd gjonnom morsenavdsene, ket cr ikke nea nytt-
dot er bare historien som sjentsr seg. Asken ble Pellar-ikke utlevert de etter-
latte - Hjemmefrontens ledelse har kommet mad fUlsende uttalelso i anledning
disse siste henrettelser: Ksupen -for Horges fæihet har krevet nyo ofre. Atæer
en geng har den nazistiske ficnde tatt godc nordmenss liv til hevn for mili-
tære an crrep eom han ikke greide å avverga. - Våre tanker går i takknenlighet
til dom som fålt. De ddde ikke forgjeves, Vår kampvilje er b1itt hardere ng
vår etyrke stbrre. Hele folket er nå beredt til å bryte flondens torrrr. -
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ErTntsitua n e n.

På Vestfront,rn er krigen nu  koMmet inrei en ny og kanåkle aiåte avg[d-
rend3 ±a alIïeftéfmeer ,er -Ei-Terede komm?f-oves elrår ±-i—fra-za—si- -n-sefteover Rhinen: Montgomerys armegrupne grkk  tri  EUf VenfgarNfå.22-fi3.5-g
verH, og sfore sfyrker ble hurtig fdrt ever til Rhinens dstbredd. Tredje
amer. arme sette senere over Rhinen i området ved Mainz. Allerede mendag
behersket de allierte en flerdedel av Rhinens dstbredd. Mbnfgomery har fatt
;.-e-S1-6rIeSeI7-C. g-Sia:f- i63EJag-ENJ6-1T-IET-US -f-FOSTR-6EI7- Deler av niende
amerik. arme, som er gått over Rhinen lenger sör står bare 16 km fra Essen.
I idpet av söndag, ble det i dette nordavsnittet tatt 2eoeof2nger. Bruh e de-
ne utvides staiig i raskt tempo. Förste amerik. arme har gått til offensiv
fra Remagenbruhodet. Et dusin byer og landsbyer er  tatt og  amerikanerne er
nådd fram ep ttl 33. km. bst for Rhinen. I tredje _amer. armes evsnitt er
Derstadt tatt. Fr:nkfurt am Main er omgått e  Det allierte flyvdpen•foretok
sendag ikke mindre enn  600n  utfall. Berlin ble angeepet 3A. natt på rad. Over.
alt 5st for Rhinen er veiene fulle av tyske flyktnincer cg fortvilelse rår
blandt de ledende naziater.

I 5st her russerne tatt Heiligenbaoh i for eversOmrådet omkring Kdnings-
berg7-g6T-To fanger ble tslt spp. I Ungarn har Malinovski satt igang en ny
effensiv m2t Bratislavaåpningen, han har rykket 45 km. fram, har tatt 7end
fanger, og presset tyskerne tilbake til Donau. Lenger nord masjerar maskalk
Tolbuchin mct Österrike, cg hadde edndag en fremgang på 2o, km.

Tile skogeiere, bdnder Skogsarbeidere.

H.L.s bondegrupne har sendt ut et opprop eer det bl. a. heter: TySkerne kan
ikke skaffe kull til jernbanetransportene i Norgs og må fyre med ved. For
skaffe• een skae ek•gen snauhugges i brede belter langs jernbanen og veier og
vassdreg scm krysser den.

Ingsn må tåta seg eller hjelpe til med den hogst som er planlagt  av nazi-
myndighefeife7-TefEISEt"MÆ alle-ferkelige hin:Tringer -Tg gges i veren.
På-aen annen si-d-cvmre fler over at det Må, hegees- fiflEafe -fårmål. Til
kcmmende vinter er det et stort behov for trensel,g til sagbrukene cg trefor-
edlingsimdustrien trenges en masse tdmmer. Det må derfor gjdres hva gjdres
kan for på forstmessig forsverlig måte å få hegget tilstrekkelig kvanta som
våre fiender-ikke-ken-dfai5UfiEr-e-f -den-tiden vi enne må plages av•dem.Skogie-
rs og bdnder må sette igang betrygeende hogst av ved og tFmmer i så stcrt dm-
fang som mulig og til dette nytte ut den ledige arbeidskraft, etterhvert som
den melder seg, Alle som har noen trening i ved-og tdmmerhogst cppfordres.til
å ta slikt arbeide og sdke knntakt med skogeierhe for å få gjennomfdrt den
private hogst som kan tjene folkete ng skegens fremtid.
fen nye tyske marinetasis ved Bergen.

begyrner en nå å kunne fastslå omfanget av. Et t er de varsler SD121 er gitt til
bender cg villaeicre, må en gå ut fra at tyskerne her til .hensikt et område
rå emkrirg  er kvadratmil. Området strekker seg fra Ldvstakken og Fyllingsda-
len til Alveen i vest, til.Nerdåsvannet i bet  o.2  til Bjdrgu og MethOpen i Sdr-
vest. Til dette kcmmer at arheidet på utåthavnen i Laksevåg er tatt cpp igjen
av org. Todt, etter at det tyske ingenidrfirma flyttet derfre med Elle sine
maskiner.- Eåja, så. synt mecet blir det nok ikke ut av diese prosjektene.
På grunn av påsken sender vi bare •rt dette tc-sedige nummer denne uken.

v V v
K refter som må utldses.

Fra de deler av vårt lend 8CM er frigjort, foreligeer allerede verdifulle er-
faringer -g fagorgenisesjonens tetydning eor gjenoprettelsen av ordnede sam-
fundsrorhole og gjenreisningen av arbeidslivet nåe det quisling-tyske beddel-
velde er slått ned. Alle vet hvorden sifuesjonen var i Finumark da nordmenn
atter kunne te hend om styret. Etter de meldinger uom  ne  forelig.uer har de nor-
ske myndigheter hett den aller beste stdttb og hjelp i sitt vanskelige gjenreie
ningsarbeide h-s ee recrganiserte fagforoningone i Kirkenes, V2dsd og Verdd.
Le samme problemer vil melde see også i Ocn dvrige del ev landet når det blir
befridd, selv om vi må hå2e st 5delegeelsene ikke blir  så  store son i.Finhmark.
Under alle ;nstendigheter vil- det bli behcv fer en hundre erosent innsets
arbeidslivet. En slik innsats kan bare epnås under medvirksn eg ledrlse av en
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