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FRANKLIN0ELANO ROOSEYtIT. dkulle gltrP net ... sie bm sely eyebep ver riktte. taks Mi ieralte sern
Den tregleke melding tedeg morgen at prestdenten t U.S.A. Frsidin til 6 laie rif moner lia, yel oidoi 1,,d.

Dolare ftesevelt plutselig ver dgclever et artellg og dypt sttrgellg Slik gikk det ogsårt 11,S.A., lsolesjontmeens3aid, kom med 1 krtgen og
bedskså for pnle frthetselskende folk. Ikke einst Sater vt tapet tonet sed en innsats som tok pusten fre elle. Faglig dyktIghet Pregethatskrtge-
I Narge og detorsorg I alle torMorns hjerter. irmsats, den gsPle martnuotnister og entuslestIske sjtern, MN1mest tetbd.

RooSefelt ver adutkat av profes»n, vlsemertnemtntsterunkr i orrigehaisposi tI ve evoog yok,:,verjeosami4ttigh,et. gileyede i sin frysta
krig, ble valgt 111 guverndr for staten New York1 1926 og 1 1932, somprestdenttld da Fittppinene ble frigitt taltte. has velue ord 1 knaråssen
deeekrateres kandldat, til reattlikkens prestdent.Hanvr utsatt for et ppgir nosjon hegjäror pr"o tertliorteo„ Den gnskerildu a fretholde et folk
revolver attentat 1 februer 1933 og ble tmeatt 93111president 1 IMS mot deto yilje, soe deo ha, nyot haredhohe oyer 1 krpo.e sarss
1933. Churchtll foreet hm "tte Atlantle Cherteri og gav alle undartrykte tåtg

Det mr kinder olvorlige kriser somrymbetCh311amertkånske sterrepu-sed de ftre frtheter.
blIkk i dens grunnuolder at Roosevelt overbk statens rer. Alt I sin til- u„„ntmecve.it vil 9e over 1 htsterttn at enarde aller stersto sttenn
tr-lsestile la hm for daojen stne blendench ovner og stn stere kardir sonmanstnne hr levd, Og t P.S.ks preeldent-hiStsrle vtl han knnie
terst" og anra/ske frot :"Dette er frator alt et gyeblIkk da mm m11si trturtratat :Jefferson, LInmln, Fraptclin fbosevelt. En gentalOg sja•-

servtaten, helo sennhoten frItt eg elvorltg. Det eneste vt oe frykteper rende mann, likevektig 1 redgerg som 1 retgam, es trtister,on vegvlser
frykt." H21 for13,oteog fildo overordontllge fullmaMer, gg hen bekjes og eo lysaide hajne.
pet dan kremdske kelseeg dell Store åtteldelgshet p.grl. av det Pre9rmt Hm var linaps venn,halgav Yår krorprtrEfattlie glestevamlig husly -
han kalte 'New Deal"..Det ble oparettat to store orgmismioner Ntra, og hm gav oss elle tre på freptiden, derokratiet og Ideziene,
mational Industrial Reeovery Act for Inclutrices gjenrelsing, og AAA, .
krteultural Adjustirt Aot lor lawbrukets, og benker og pemcinstitut- S I 9 I R .

ter ble satt under den sksgeste kontroll og sprIng gjennamfurt I offent- DertMORILIS frå Ilashlnoton d det for tiden drives undernmdltrriar aullem

119 stell - samtidtg som omfåttende dlotomisk Stilite ble gltt til nisk. SovIetrussl and og P.S.A. ore tntet mindre enn en ktlentsering09 lndipstri-

stedte ,r.vingor og serrfirmsgrupper. Arbeidelgehetan ble beklesmet vod altsertng av en hel verdensdel, neeltg Stblr. SIbtr or intat *fruktbrt
cAroysarpoosioner sooct (engdonsorboid) FERA (orsdolhoessyseelset., Wald, menfcr stgrstedelen fullt avSOYewleverter av enhver ert. Selv

telse) CM (opprettelse at 4 mil.still1tyger)1TA (2,54111mmr erbeldareet klempeltnd samSovjetrussimd kaa ikke utnytte disse oullghetor I en
til vosidt afttig a,betd) Ni (offentlig hsggeidyk000tot til ottyiy,, foroverskuellg frnettd uten hjelp utenfre. Sddeerlige onner at uttnggtegm rs -

triebstrien). Cklerhom FSEC tok stater hånd ot lmdbAkets overmrocbksiorettbk ken kreee til å SpItle semme relle for etterkrigsti den ma utbyggingom
mikoy hb og hjelpfil nmlidendefan t rz oarifdiosoce proctiksjorrn N U.S.A. for tlden etter ffmeleolarigene, og 1 hliy gral btdre tll 1.

ble hamet ogprisene heldt eppe.NYA tekta; at ungdoemens oppdiagotseninyenev de esige vanskel tgoetterIrtgsproblumer. For Eurapas glemmia

og fehresdan. 1 alt mvendte hmmed loaresserts blllIgelse 12 m1111 or- liv vil ekrt betytkre iveMlf å ft `det veldtge Siblr soo opplaid.Brne då
dey mirs iii ftd6beingnirvr. Bffiker sle senet igjen etterooder,„ forkeredende arbel der yll te 1 bruk all hva yerden km avee avfajfolk.

Irkelser oefrnskudi 1mill 5 tusencbllerm ble stetsgrentert. • 1nge^13rsr ogNartiel dere. pe melve kolools~ ag uteyttelsen Yll
nime4 ineepreem isissiennern,yefieh e.3. glenneist, net:lcsemebety ateld fer ettlionerge mdllioner av remesker, og nye earkeder for

kailsibt ovorVolikajo anderhovai; ,aitabriss9. mstamems •;pe., Ilerder6PrStSjorieth Stbtr kat for atterirtgstiden b11 den531110 rt3gUlatir

t16 ' .0: Iteneålt v& St1111:gen^yriesm, le nr sen det.Han ble elaket som U.S.A.trar for Eurepa 1 .hele 1800tallet Detblir arttett at fornarkl.
og esiniret, seb, enOgs kttudy eekste, deoit sgien syntes s ferde,lirgena for tldensestgjelder kredltt og levering ev exklnelt utstyr,og

t.lonerereralt det tartles Ildte på at forkmdlirgene går t orden, ferct Sevjetunionen
koseyeli yorinvelid. ater feseide kr,in sik nen snbeiseiitt,men ollttd her ogpfylt stne gieniske forpl tktelser på en mgretergyldtg ette.

vedsinhielopohneogj eg stoeettet eseoij siotastris newors sidith Saldryndlgepeherpl at den uhyre gjel d statene rendt oe i verden hw

valt hul meniunde Igjen sinhelind. og hmsturgepertnllge prlivelsorstlftet I tmlockltiN ITIOen tkkz kiltsver å kame en otatemsiriv9 m# M4r9m-
giordents earelsse shree selgere, dwyereog aere yoreaab. hat forstolivet, ints belingelsene ell ars er tilstedu Det pekes på dendkomidele3

•mt bre lands temsker egsåvar 5191611%bargerne trengte sympati og otsditomstrtrg etter do gdeleggende og 20 årtge revolusjons- og Nateleans-

hjelp. tut sterkeste drag 1hanskrUcker vr 1 tvsgleden, og I de Ikant-krtger. Så sent sam 1 1919 hadde Engl and ikke helt ut avvIkkl den gjeld
lige savidey yed peloen efiyeahie_ohatopp,o0a hai seddeRiodAseywoo toe ble etlftet da.Det blir Mtatt at Sibirs irtnyttelse 41 spille s3Ple

stlitorpr ti, lyttare, forsto kan a tröste og vegl tde sitt folk. ovI i ‘rolle 1 det komende 100 år sum P.S.A. 1 det forlgpne, ogdrIrth detsate

AsUlka er mer for evertalelser enn for befalinger," Hen hadeår vegerot, og keekrete gruenteg fer enoPrkofetrIM 2shele Wirdeng IndikinfiSliv.

itt" og fmtasi. HalkadiedendennoadeoQ lYkkaligam31119 935161eon- FRA HJELIDE.FRONTENS LEDLLSE,
wersfulelsop og bre regkin vendtetrst ogframsf I'lelktet lof desYan Allin& ftr invsjegen ifjor sendteEtserhowor ift en henstIlling an
ke i keelfinlet, wt tkgrit og arkelderell "vert blde Tkelderefld ferele at'cler måtte dyrkes eest ailig sat i de olduporte land. tIon gjorde opp-
ertielek. De ite ferkte tthercentene grumeettlirterl de ve fere-ke PeVkl°91,merSa pg at selv om de all lerte areeer hadde befridd dl sse lorel, villo
de må forstå histrrien". Cg ned sin dee rgst "cellosteomenung strie trmsportprobleaer ogTere vmskeligheter 1 forbtnWse mod krtgen
erkle taler sådde hat lants itierter og deres fentåelse• 1131kwertelitaylrke at det bleuttingå klae å forsyne sivtlbefolkningen med ttl-
og gok en ellk mesterlig onte at lmdet ottertivart krevde at ham at hm



straBke1 ig mat atenfra.  N Y HEfENE SDHDAG.
Vi ' -r sett btle i ftllas, elgi a Frerkrike at hans ord hr slålt tII.Vestfrontan. Alliarte styrker fra 9. arme står 1 engs vestbredden Fleen

liecat en sner;ig befrIelseavvårt len; hvor berettiget det enn nå på  en 1W k lang frant rett V for 13erlIn. AmerIkrerna holder på med
vär ikæ få 3st til å vise rsvanldshet. Krigen er Ikka slutt solv fattende opprensning eekrirg kdeburg. Fn tankdigsjon er 1 ferd medå ut-

Tysklmd bl Ir slått. Japr skal ngså Ien,:kkos, dg det vil ta larg tid vide sitt brwhode på östsn cv aens en avien dIvis1on etter et
Fdr tilstrekkellge forsyrimer kr nåoSS, Det er derfor et krav t11 hver hettlg angrep fra arUlleri og SS-fallskjentropper hr nåttet teukke seg
erkelt roriain at hm gjdr alt wn gjdres kan for å skaffe frrs mest såligiilbSa tI1 vestbredion. I tlagnaburg terrorfserte nazIster borgersesteren
mot. so mIk1n selv hor gård, ci ogs1 gjdre sItt. Hver flekk I vIllragersom dnsket å oVergI byen, og tyskerne fortsetter gn Igeldse krp. ae

porselter ü utryttes til det ytterste. 111oenefrontens ledelse ventor llerte hr fullstendlg etIrklrell operanon V for Berlin, og B.B.C.
avalie wm k, skoffe sj prsell at de *ker alt hva de kan klare av Ikke bekreftet do rykter sem er i otbdp om et fallskjenstropper skal vdre
pc1etcr og grdmsaker. sluppet ned ved Groodenburg, og at all1orte styrker kjerper i Petsdere. Det

stste sam ble sagt om fraryknIngen rot BerlIn yr fredag eften da. det ble
NORGESNYTT. neldt at de alllerte ste mIndre em 93 lei fra byen, og at de mdtte lIten

Da pestor Bentsen i Haltdalen ble kler over at tyskarne ver t ford mod eller Ingen reatstrid. SIden da forel Igger Ingon rernere enkeltheter. -
rulle opp orgardjonen i Haltdalen, tok han rnsolutt hela skylden på S for Nagdeburg er en tlyptass med 33 nye fly erobret. Ved Stendal, H for

sg for å redde hva roddes to.hne. Under forliIINne i Preflogarden og Bagdolaurg, h• omerikonerne tatt on flypl ass med 65 fly, Såddldlg sam byen
fermslet opptrådte hao mrdig og trykt evtvang tode tyskere og gul •r ryddet. I. avsertkanske ermo rykker frm mot Flbens dvre lup etter å ha
linger respekt. Tyskerne firto hrm til gruvene I KIllingdal for  al  heg emgått 113/-fjellene,og har nådd Halle på vet rot eip1ig. brdeg ble det
skulle fonnane arbefderne til re. Han tolle holt frItt tll des og sa at tatt 28.COD froger av 1. arme. I alt ble det tatt ca. 50.0:0 fanger, og
tyskerne hadle klart å stoppe moheidet imen jeg hapor tre alltld v11 sta det store fametell, foruten befrielsen av allIerte krigsfemaer, forstnker
fast I dcres overbevlsring". Han skIltos fro  hustre og 10 barn mod ordene: den allierte franykning. Styrker fra Pattons 3. wro har wegått LetpzIg
"Jeg hor bare ett 11v. og dat hr je; vIet tOrge.° Presten I Haltdalen i friestötet rot Dresden, her gått over Fulde g står ca. 11 lei fra
ha•  talt og iterdIA se en gcd. noramn. Chtrinfta, Lerdm blc det moldt at seerikaserne sto er. 69 ke fra Dresdon.

Dce 8/12 44 ble det stjålet kr. W.000 fre HIttedal Sprabank, Dan 9/3 De allferte er rå Wireere ''.asden ern russerne, og 115relm vw: avstrnden
d.å. UR gårtbrker ibehrer, ijertnes, MIttodal, frronet kn, 7.000, og oellom hdrar i V eg 0  183 Img stden da er Intet reldt. Erfurt or ryddet
samme kveld var  c'et Imbrudd i NIttedal Forsyntrgsnsend hor det ble stla- og tyskerne er revet ut av Jesa og 2ettz, S for letpfig. i Gayormon hor
let to skriveaeskirer, to rognewsktner ag farskjellIge r-- jameringskort. Pattans styrker tatt Dayrouth. Gyen ble gItt mlerim {11 å overgi seg,
1 wreching av disse fortrytelser er  nå rrestert: men en grwape nozister forh1ndret everetvelson og anerikrerne begynta
I. Paul Odd Gundersen, f. 9/11 213 Oslo, sJafiir hos AT generalen. boebrielentet. 3 timer etter vatet hv1te flrw, eg asorIkTske toris
Z. Dorne rotrben, f, 25/4 241 Oslo, sjefur 1  L kjdrte inn I byen. Infrotarikolemer bor rådd et punkt 213 km fra den
3. FInn ,11evender Kragsted, f. 1/8 23, Bekkelmot, sjåfdr I AT, kjdrer tejelddske grense. - Styrkor fra 7. ren hr tatt Bemberg, N kr 1111rnbcrg.

også for generion, Frmske styrker hor ernbrat Bnden kien ng er rykkot 20 ke vliere frae. -
Etterlyst: Roldrr Sdr110, f, 4/7 21, Os1a, tidllgere siafdr i RI< eg50, 2. britiske wow her utvtdot frrstdtot II for elva Aller og står I ulkan-
na I AT. - Forsåvl dt engår raoot og Innbruddet den 9/3 *ireligiger full two av Ifizen, SO Yor Hamburg. 1 V er de allierte i ford med å lukke ringe
tilsUalso, og det en soonsynlig at det or de senme krene som hor foro. om ty&kerna i rederland. Zsellen er befridd, og brtfene hm" nadd frer ttl
tatt ranot Dittedal Sprebank Heerernwer. armhem er ryddet. Henedtskc styrker som hr rykket fram fra

Om aftenen den 7/4 ble forval teren på Dredtvedt,RntonFehn, arinldt Ijssel står i utkonten av Aookborn. I NO or torks 20kr fra Caden. -
for beruselse og bruk ev skytevåpen. - Lonmen ved lakr he/der på å blt IlkvIdert. Dutsburg er tett. De slylle •

Bembegislore på terr-ssan skifter stadlg. Don siste lentirgentsn på 33 IlyndIgheter som ville overgl byer ble forhinet av nazIstene, non til-
mmn skal sItte fra 17.mYst11 17. eartl. Dlent dea er  to prester. De shrtt måtto sjefen for polittet overgi seg, Innt11 stIndag mongen var dot
sitter kjelleren og får 1/2 time lys og luft fonsfddm ag aften. I  et v  tatt 143.0O3 farger i Ruhr, og leninen Innskrenkt til 1/10 av slo opprim-
mreneno, epprInneli terkt sce gretsje, or det bro yrmt, inr et vreorDr neilg sedrrelst. 1 mme hr befrIdd en fergeleIr med 23.01 f31;er, hver-
går tvors gjen:om, men det I ekker, si kbyene er alltld fuktIge. - ev stdrsteowten russere.07;.;Interwringslairen i Gurrenwalde, med ce.

Tersdag ettwookim ble hale 0s1 Fris- og RosjonerIspaliti arrestert.30.CCO fergrr or befridd. - Frmske styrker nr åpnot et mogrop i stor
24 tyske gereraler mdtes i disse degor på Grend Hotell i Oslo. st11 ert den tyske lortee utonfor Girnde-munaingenNfor Dordeux. -

--aecron OdrIng 1 Eldanger ale funnet skutt på veten melloe sItt Illem I de fdeste 14 d.mer av mr11 ble det tatt 9:togetyske fanger. - Von
og leritiret. I 2en anledning ble en bil etterlyst, sartlige lensmenn vars- Pqaue ble tatt 111 feoge 1 Ruhr-wrade1. Ogs3 Ilenkler, palittsjef I Wupper-
let og vetene sperret. Ved uniersdkelsone viste det seg at bilen med dot thal, ese yn, skyld I at 700 monnosker bl e dropt p.g.a. s1n cvstamIng,
oppgItte nummer Ikke hm- vdrt i bruk på lmog tid, sa det antas at nurmeret er tett tll fame
var falsk FolItlet ettersdker også reken menn wm skal gare sett når åste-bst-frmten. Telbuchins cg rihlimvskisfrwsttit gjennoe Donaudalon anad.
det. Hittil h:r etterfårskniNen gårt resultatlds. RtirIng var medletn av n7e77a—ir;:-.1-4e atyrker og russerne rgraer sog Rayerm. Tyske meldingar taler
N.S. og ble lenseonn under krigerk - om ksper utenfer St. Nten, V kr WIen. og i omegnenav Gri . bshva

Drxet på Antn Hilsen, Elton i Hurum, sam avisene melder am, ble for- Forholder sog tous on dette, nen har opofordret felk i åstorrike tll
dvet mcd en plstel av kal iher 7,65. Denne kai iber beryttes bl.a. av (5.- reisegerj. VOen ble helt befrIdd ltirdag. Byen nr foritlisvis Ilte skadet.
fclk sem Werer pistel til "egen beskyttelsa". - 4 Gatekrpore vrte bre  en uke. Fra Tsjekkoslavokie ecIdes at Nalinevski

Den 3/4 fmt det sted et sprengstoff-attentat mot Vestfold VIk: hr resk frwegang langs jerntram til Brna (Grunn) fra HodmnIn sne falt
3kain ver total. - fregcp.

Tafte Cellulosefcbrikk skal gåre sprengt ag 4.000 tenn sprtt skal b1. Italle. 8. awe hr brutt gjenroe 3 sterke forsvorslinjer, rykket ever
a. gre iiJclngt.- .1-1--;re-rer og hatt en fra gm-; Få 20

Tyskerne rykket ut tIl Mevatn ferleden. Jet forlyder at de avrInget en aerks. Preg 'cnt fbosevelt ble bisatt I drdag i rbrheten av sitt hjem
hytte net radiesenier. 2 recnn ble skult. - Hr.b Prk i stater Her York. Hcle Foerilta he.fret hrns minne val et 14-

Fra et skur vel et velagegg ved Idrenolng er det stjålet en. 20kg putts strIlhet. - Den nye presIdent Thruer, ter  etter hemendelse tll
jyroottt. 25 fenahotter oe 7 lxinter lunte. - Stalln. bevirket at oletav skal renrewntera Soviai-UnIonen i S.Frnngsko.


