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POLITISK FRIHFT - POLITISK ANSVAR. produksjon og forsynimer. Like så vel sern der er rasjonerirn j de enkelte
Krigen narnor seg raskt sin avslutning. Fra alle kanter presser de allfer- laid 41 der b11 rasjonering med wrdenstilgangen på ffistaffer og maskiner

te harmasser sammen met fiendens nervesentrum. - Verden venter spent na bud- idet der er mange land som har lIdd undcr tyskernes ekkreasjon. Det kan
skonet fra det bebudade trenaktsmdte som vil g1 signalet til det siste storm- oiså tenkes at de land som er I stand til å levere, heller vil leverz det
ldp not restene av nitlers storhet. ferdige produkt. — Selv om cht ikke har lykkes ass å skaffe all vi behdver

illed samme fart og tymde rykker fredsprablezene frat 1 fongrunnen. Frl- har man dog fått linte på det vesentligste.
gydringsverket krever ennå den fulle I nnsats aq den enkette av oss, men med :-Ive den politiske situasjon ongår uttelte stetsministeren at hans regJer
seiren over tysKerne og nazisæn er ikke slaget andt, - vårt ansvar for 1 andet4ng siden 1940 hadde itmirt en sanlIrgsregjering uttgått av alle pelitiske
frantid rekker videre enn ±tte. pwiler av men betydning, og den hor derfor sjifisegt Ikke lunnet treffe

krav på de lettelser befolkningen kan gi dem vedå vise tilpessning og effer-
vl 1 je og ved å unnlate unddig krIti kk. De vansker ovangangstiden vi 1 by på
skulle det etter Aftenpostens "avslbrimer" ikke vare nedvendigå påinn på,
men det kan I den anledning nevnes at det "doknnent" Afterposten bygger
og forvrerger'er'et mått utkast sem da tyskerne "fant det" savnet enhver
sakl ig bearboi del se.

Det er Onskolig at nye valg bllr avholdt så snart sen nidig etter befriel-
sen og at det vil gi uttrykk for folkets sanna oppfatnIng og 1kke er resul.
tatet av , 'itisk propaganda. Erhver skal gjdre seg opp sin mening fritt og
uavhengig uten foretinntatte polillske fordommer. like lite som under fri-
gibiringsverkot nå tl 1 skoermental I teten her grdre seg gjel dende. Tyskl and
har gItt et skremmende eksempel på hvor pjlittsk Inaktivitet furer hen.
Det llgger I hvar enkelts hånd å gi et putf til utylkIlmen - etterpå er
det for sent å heklage den. Redselen for å bryte entgheten nå ikke fdre til
politisk sövn. En anighel som ikke bunnar I individets overbevisning
ingen verdi. Uenighet og Illojalitet er ikke synonyme begreper. - Vart
er den individuelle ansvorsbevisethet som er kjernen i et sant demokreti.

qATSDINISVP ,tYG:\ND,V(ILDS TALE TORSDAG.
,lygOrdsvold talte torsdag for en ster forsmling nerdmenn i Lendon. Hen

uttalte bLe. : I don ferote lid etter befrielsen gjaldt det i ferste rekke
skaffe import av matvarer og ferdige produkter. Hen vl måvåtmklar over

et 1kke andre land kan dokke hele vårt behey. VI må derfor sdrje for at vårt
egit lands produksjon i hvert fall blir bragt opp må ferkrigsnivå. be andre
land kan nemlig ha mk med seg sely. Regjeringen har derfor så langt det
er latt seg gjdre surget for forsynirger av Mstoffer og hjelpemidler til

roen avtaler av stdrre politisk betydning idet det furst må gls folkeviljer
anlednirg til å si sf n mening etter befrfelsen. Til dem som heyder at det
vil Vare.udmerket med et sterkt Øelitisk parti ville hen ha sagt et et
fol ks stdrste gode var dett anl edni ng ti 1 et fritt pol i ti sk 1 v og n frt
menirmsutveksling, og hen1/W heller ikke I tvil om at sely om folket under
krigen hadde ‘Mrt sanlot en front not tyskerne så ville det etter krigen
Vare forskjal 1 ei ge pol tiske retni nger. Regjeri men har I kke bundet seg tf 1
me bestemt progron, og videregående planer var det fkka deres sak og
standpunkt t11. Pette i tte overlates de ansvarlIge tyndigheter når Norge
igjenvar fritt.

Han sa ar der hadde vdrt endel trykksaker i omldp med underskrifter an-
glvelfg av kjente menn, bl, a. 5 av regjeringens medlemmer, men disse var
falske.

Han nå Ikke etter krigen hefte seg med dfskusjon om hvem son hadde gjort

Hvilke ofre frigjdringsverket vil kreve og hvflte ddeleggelser vl kommer
til å oppleve vet vi I kke, men hvis vl er klar over ofrenes n6dvendighet,
lidser våre oppgaver og delter aktivt og vakent, har vi en garanti for at vl
best rullg slipper igjenrom vanskelighetene. Frigjdringsvcrket i andre land
har tydel vist oss at meget ligger i vår agen hånd. VI kan hindre ddeleg-
g3Iser, vi kan minske fiendens ITigspetentlal og vl kan lette de alliertes
frarmarsj. Idag er vf ikke tilskuere til et verdensdrorna vl er selv med
nor vår skjebne og framtid avgjdres.

Ved å vinne tilbake vår eolitiske frihet er bare (Jrunnlaget gjort. Sat-
fundet skal gjenneises, og gjenreistrgen skal vf alle ta dal i og väre an-
svarl ig for, og det foreligger en rekke planer som vl skal ta stilling tll
uten fordommer. Vi er oppmurksom paat under overgangstiden v11 ansvaret
knnme til å hvile på men utvalgte persenor som skal lede landet inntil lov-
lige stortingsvalg kan avtoldes. På disse personer ligger et srlig ansvar,
gat vil bl I krevot ei uegennyttig og sfflyIttIghetsfullt arbeid av dem. Lang- mest,hjemmefronten eller utefronten, men hvis vl alle setter Iderges inter
siktige og ugjenkal lel Ige planer rre iklm fverksettes uten fol kets santykke esse over frantene, vfl det ikke blf spdrsmål om hvem som her gjort den
og det konnende storting må ikke bindes pol iti ek. Ders arbei d vi 1 1 si n tid st6rste innsatsen. Der vil Vare arbeide for alle for det store felles mal

rgargsfidenå gjdre Horges framtid rikere og lykkeligere._bli granskt. klen under sitt stere ansver har de styrende under ove

PRESSEKLIPP.
I langt stgrre grad enn me annet land finansierer Tysklan krigen ved

mInsking i konsumsjonen og ferbruk av realknoltal. Staten betaler ut I kon-
tante penger, og resultatst blir derfor at pengekapltalen stadig vokser,
realkagitalen avtar like jevnt. Samtidig synker arbeiskraften i kvalitet og
kvantltet, og her ligger det sentrate problem for etterkrigstiden, 30 juni
1944 var Tysklands statsgjeld biket med 252 mIll larder det dobbelte av det
hdyeste beldp som men gang ble nevnt som skadeserstatnint I Versailles. Og
gjelden har fiket 1 stadlg raskere takt : 1 1940 med 33,5 mIlliard Rfil, 1041
48,6, 1942 57,2, 1943 69,4, furste halvår 1944 43,9. Tidllgena ble ufat-
telige belop presset ut av de okkueerte land, og det blir det nå slutt med,
delvls p.g.a. av krigshendingerte og delvis fordt det I kke fins mer å.suge
ut av tandene. - - -

De ndytrale legesjonene I Berlin har begynt å utdele fdentftetskort
på russisk til slne medborgere. -

Tyrklet har tilbutt seg å erktare Tyskland krig og dyeblikkelig stille
25 divisjorter til rådighet for de alliarte, opplyser diplomatiske kretser

Parts, sem wsees for pålltelige. Iloon offisiell bokreftelso har det ikke
vdrt mulig å oppnå. - - -

tegene I den besatte del av Holland har rettet en orntest tfl rikskam.
misdr Seyss- I aguart, der da gjdr han og hans regime ansvarlig for nangelen
på levnetsmidler. Rasjonen Inneholdir ikke mere enn 600- 8W kalorier,
mindre enn halvdelen av det som er Mdvendig. Legene påviser, at jernbane-
strefken ikke ar skyld i matmangelen. Sykdommer herjer i en lidligare u-
kjent utstrekning bl.a. på grmn av margel på rengjdrings- og desinfeksjons



1reåee Protmetarer mgmå mut oeportesionera„ sem betrgiwe brudd HVIIFTENE TIRSDAG,
ei teroasjemei rett- sr: betsee•,t mat mennatker. 1•11: .11cfeenian1 Prrska'kS',11-3)75 si, stdr. a i ibt yyi Kestrir langs

orateste ; ta- da: ...andt.3T. •<a:yriatte tpebe-tert.•4112 SSE: n. tak er i ;.r: ang front co far .1roset teiskerre a p-aktiek
he-ter irt t;1 siki ,,n hio sb; .r1t'ers ot1.al&se om at det tyske folk stillinger rä Ustsi tin rav elva 11ussiske styrker står i vrkaetene av Kdstrin

• barere am imiy tem, . eg rirCEr seg Fralk-1ert. I fdlge t;:sk. meleiriger skal  esserre ha opprettot
Det er f1T.re ganger b1itt bev1st at en hel del av de tallrike revelsornan :arehador p vestbredden av Oder 11V for KNetrin og N fo-Frankfurt,
1henhan e utfert av menn fra Shollhoset, Schalburgliogen, eller SS.buset meldinger er  ikke bekreffetf -a tAnskva. Mandag ble det noldt at resserne
Jernbanegade. hal± naalpder.-kreet OV for Id1strin og sto mindre enn 5 mil fra rlln. Kier-

11or en tid siden ble en sfjrre affare31:5 hvor 25 såkaldte densker I respmdenter nelder at cbt er tatt ZG.000 farger rellon Frarikfurt og KOstrin.
tjcaoste var ianblaneet På et a gmtlandkontorme 1 Kjitenhavn ble 3 • -Tyslerne ee. drevet ut ei Neuder og SUoalde, 14 for Kfistrdn. Jernaanen

a.; menn atoldt. De fcrsökte å paitsette forekjellige varer, d viste seg KNsird.o og Stetttan er avSret Det råSter beftige kmaper i Pyritz, S for Stet
;ere tyvoonde. De medga eyde helt til for kort tid si den hadde vart med I tin. •Spidineg'Ztelingen er tidligere inntatt. På Soavsnittet har Konjevs
-avdolinger.•De hadde Midlertid furnet tieneston for besvårling, for lite styrker 1 '.1ehlesta Natt over en Ikke navngitt olv, opprettet et brufeste og
-Monstbrfrgende, og altfor rsikei ned tenke på Tysklands forestående ne• rykket 20 laq vestOyer not en landovel502 er av vital betylning for tyskerre.

og derfer hadde de dmertert samken red noen arare SSmenn. tlaretter Tyska soldinger om at Konjevs styrker ha klart å smelte samen to bruhoder I
na±±.± daenet eMregulår riiverban±, og• allrrede gjennorrfea #rere leipp. For ,,årheten-æ Roslau og rykkor vIdem ..easlaver•er ikke bekreftet fra Nbskva.
fullstordighatens skyld applyses at de knge menn hadde fått sin utdminelse ved I Nst.Prteussen gjiar russerne nye.framstUto Bartenstein Landsbere ble Inn-
1en hnyere ledeteNkolb Tysk1and. - tatt siindag.:Davnebyen Kranz, ,111,fortednigsberg, er inntott og de tyske styN

General Pauius har dannet an provisorisksysk militamagiering fortelles kor  er  clermed delt i to. Tyske trapper mellOm Danzig og Kunigsberg er trengt
• 1, Der;k21. begt Neg til Kinlasberg når denne bY er erebret. Den nYe regje; ut til sjdm eg kjemper ined ryggen trat havet. Kerikhe: Nehreng er renset for

skal da uaiddelbart Tirlede for4iard1Mger on tiagenstilstand med de alli- trokere, :Korresponlnter no:Ider at tyske soldafer hr 'deatt SS-folk soe vil
orte. 1[; r dem; våpenstilstanden er undertegnet, komer en frt -tyck arme til  tvinje  dam til å artsette kmben.. Rasserna holder på å tilintatgitire tyske

slotte oppiVed siden aV ruesiske. Don•pnovisoriske regjeringkomer til 'styrker som er omr1nget bak frenten, I Posen-avenittet er  de tyske styrker
tre'tilbake Msnart fria valg er holdt i Tyskland.,Denne senseSjonelle trengt ytterligere ssmen. •

som.s1.river seg fra Scila over Ankara.irkmeths med stor mistro. 5ei Vestfronter. 3 amerikanske arre har trerigt gjennoin hovedstillingene i Sieg-
‘,1.11.e simme deilig ned ± all leetes colitikk at de ged på å gi de etittårefriedlinjen 1 skogområdei ved Schumfifel. 11rmi±chold. Schlauenbwh og
er politiskemkt f det overtunne ryskiand, Hagedheid inntatt tlele Belgta er iå fritt for tyskera, Amerika-erre hmi

rjrnen andre finske byee har hatt besuk av den r6de arnes. sang-' vennet Igjen alt ±t.terreng som blg taeit yed.tyskernes offensiv, og et
j dansetrepp, Alle kveldor'har dat •yårt fuilt.hus„ utsolgtlang tld I .fors. ponkt or de trergt dypere 1nn 1 Tyskl and ann de har-vårt neen gang ftir, I.

,•elen og voldse. begeistrings Koret begynte konserten mod å synge "Vårt lardlt amerikanskearfle har jeyn.framgang„ Schleilen og GeamDnd N for Monschau blir
finsk. borabardert. I Alsace har fransknenrene fra Colmr, og mearikanerne fra

Deoadmiing Corp„ - kurrospondent Porril ibeller, om nylig er house opprådd lioatekt og resten av tyskernet Coloar-lormen holder på å kru-

cst fra def: allierte fôedkvatert Paris, nar reddelt .al gereral Eisen-• ses. Det-allierte hovedkva-ter mel±r at de tyske tme i Jesembe» og jmear
ear har dpprettet kentakt med Stalln. På splirsr.sål om dette betydde at det . under vondlindstedts offensiv- var 2213.0019 marn, hvorav nalvparten falt.

approttat oport-dvi sanband metlem Ustog vestfronion, evarte Muelleb at Hiier e4tteTsette inn reserver egm ham hadde trengt for å mUte den russIske
tr, I kke teidde anledning til å gl reirtnere opplysnirger. Hans uttalelse tolkeN affenstv Mot ban v1sste måtte kmnie,

. diertid dit at n fe1les oper'esjonsplan for den rassiske frmt og vest- Flyangrop, dritiske bxabefIy rettet natt t1l . mandeg et konse.d;ttrt argrtp mot
elen .for farste gang eks1 storor.; - , • ' 3orrieg belsolfærikkerl Ruhr, Hannover og Dortmend ble også angrepet. -
Set Viienskanellge aMbeld i Reisslend-fortsetter tressic-igen. 1bskta-raclio- Fotegrafier yiser•storo skador i -Berlinetter pgretei ldrdeg. Svenske kor-
•fidraelte at en ekspedisjon sendt ut av "dot arktlske institot" har sanlet 1respondenter nelder at det •frear±les raser brender dg at tids1nnstilte tomber
asse materiale som bl.a. har bekreftet at det fInnes en nagnotisk pol nr. eksploderer. Berlinee Ikke bare'en etor fabrikkby, men et meget viktIg tra-
let tetiske område og samtidie gjort det mullg å beregne dens beliggenhot.fikksentrum,, lk hoverljerneoner gar ut fra Byen. I fredstid ble hver dag

193.1110 tern aspedert et fra byen, og r under•krigen rimeligvis lanot mare.
NI1RGESNYTT, av.de stOrste flyrotor fra Tyskl and til andre daler av Kontinentet går ut

luitvarnots folk etter bekingen nyttårsaften Ime necri kjelleren til fra Tedrpelhof; hovedveleten av trafikken fra  LI til V går over hovedstaden. -
r.rcwceien4r gårdon hvor "Hig±re SS und Polizeiffahrer Nord" holdt til, tsquitos var Igjen over Berlin natt til tirsdag.• 1300. tunge amerikanske

de ved siden av tilfluktsrearnet ems var for gårders folk, et fOrll hybr  tembefly ringrep mål i Nagdeburg, C Anitz og Leinzigloomidet. Fly fra Italla
ietvar pincbank med remmer til å spenne afrene fast til benken. Fra dette aursti ol jebedrifter I Degensberg. Taktlske fly fortsette angreperemotkom-

sæt giiken gang til Sicherheitspollzots kdriforer I Vlktoria Torresse 7. • nonikasjorene i Nord-Italla og Nsterrike, sårlfg Brernergasset Fotogrefier
ibrodag etten ca,•kl. 21 irritraff cbt en maldsom eksplosjon i Bogstalvelen viser ai bamen.over lirervier og alle andre jernbener nordover er blokert,
Stor skac1r. skal•våre-OPOstatt 1 et dreselmotorverksted og en bensInstas)apAsten Amcrikanerne er rykket inn 1 banila, Tre anerikanske styrker ooringet

„nin ligger i dette konealeks.
—
•jrpanearc og er i urd med å ryrk± byen. V på luzon or onzeinnfiendtilg

Liilirdag ca, kl, 18 ble det foreyet attentat mot en 1eIllhet I Thso Nef-i garnlærravskaret p1 Ratan-halvtiye, Fly fre flre britiske nangerskip ar,
tyesgt, 44. Innehaveren av leiligneten var en engiyer„ en tobakkshandl er., • . grep i'forrige uke oljezolegg på, japarsk-okkupert Sumatra,filenge ev de
m'yeren skal skyndsonst ha fortrukket til andre stråk da . det ble noe for tigste anleog fikk fulltreffers. 65 tepanske jarre ble skutt nod, 15 britiske

/amet for haa..:- • • fly gikk tapt :„Skipere led Irgen skade.
Let advares mot inontur Alf Stue, fddt 6/4 1895, tolig Jens Bjelkesgate 43. Landar. Fagforeninnenes ver±nsongmilsasjon åpnet bæres i tandan tIrsdag,

er angivar. - • • • . Norske- de1agerte var Irgvald Ilmegen, A. Ruud og Arttur årSirsrr. Sverige

Svensk kringkasting has rå gitt ærmere énkeltheter ah satotasjen på jern-•? er ogst represontert. De svenske deltagere deltar 1 alle drilflelsor enn .
nen ved Jdrstad. Det gikk 6 dager fO• 1,redr:rr '..arte-årceporere brUddet. tagen de som angår krigen. Dut ble opplyst at Churchill, Rooshalt (g Stalin
tyske vakter sem; urnlot å gt ai i tide er stillet for stædrett og . for tiden har en konfermse.

:nt til &i±n. • - HeIIS. Fredsfortimidlirgene mellom den greske regjerinm og fAhl ble gjernope-

stor grepor; rer :ar geti nå sid fra Hrstad til Kirkencis, cht sies tatt tirsdag. EAN har nå godtatt den greske regjerings letingelser for
- tt skal vare flere hundre menn, • : ; aeresti„


