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Med•dyp merte-har det ncrske folk mottatt budskRpet om at redak-
tøren av GPteborgs Handels och Sjøfartstidning, professor Torgny Seger-
stedt er- død,

Inntil det siste var Norges sak ham nnrere enn noe annet. På
dødsleiet lå han i en døs, men en-k'ess cund like fr han dødeyspurte
han sin•datter:"Ar..Norge befriad?" latteren svartet "Nei, inte Nnnu,
men sriart Etter en liten pause sa Segerstedt: "Då har jag inte levad
f5rgjlive8'1,

Neppe noen utlending har 5.denne tid blitt oss så kjeer som denne
svenske  åndshøvding, Fra okkupasjonenS første dag sto han ved vår side.
Uredd eg kampglad reiste han frihetens og rettferdighetens fane dengang
da hele Europa tiet av frykt for tyrannens vrede.

Hans skarpe penrvar fryktet av alle unnfallenhetens apostler, som
ingen annen kunne han avdekke de feige inoti m ofte skjulte seg bak
klokskapens maskJ, . D9 usleste rddler ble  Srs,  s.bruk for å stoppe ham.
Men han lot sec ibkke'stance, han ville aldri på akkord med sin
tighet,

Den frie nresse står i den dypeste takknemlighetsgjeld til Torgny
Segerstedt, • Han viste.oss st vår innsats hadde mål. og mening i de tunge
stunder da vi syntos at vi intet maktet.. Han var ofte vår røst ut til
verden, derfor vil vi lltid betrakte ham som en av våre egne.

For det fremtidige samarbeid 13:kden skandinaviske halvøy har
Torgny Segerstedts innsats veert av større betydning enn noen annen manns
denne tid, Hans navn har den saMMO'klang i nordmenns øre idag, som Torgny

Lagnanns fdr snart 1000 år siden, .Derfor sørger Norge like meget som Sve-
rige over Tprgny Segerstedts død. V. ville så'gjerne hatt ham hos ossdden
dagen vi blir fri;

LUDVTG BULAND ER DØD,

Fra Tyekland kommer  dct  triste bud at Ludvig Buland er død. Med ham
er en av arbeiderreisnisgens.beste menn gått hort. Som mangeårig formann
i Norsk Jernbaneforhund og nestfdrmann i Arbeidernes Eaglige Landsorganisa-
sjon i okkupasjonenr første tid viste han en rak og norsk holdning. Da
fienden september  1941  innførte nnntagelsestilstand og slo til mot en rekke
nerske organisasjoner, ble Buland-et av de første ofrene. Han ble dødsdømt,
men benådet til livsvarig tukthus og sendt til Tyskland.

Hele det norske folk sørger over tapet av denne høyreiste arbeider-
represente:nt6

Svensk intervensjon eller frivillig hjelp:
ag om reel'airiFZ- UM-amUke styrker har gått over Elben. Om kort tid

vil de allierte hnrer fra øst og•vest møtes, og der-' sr den store krig slutt i Europal
men  vi tå vnre  forberedt på at isolerte grupper av se-skere fremdeles vil fortsette kampen.

Spørsmålet blir'da: HVa med oss Vil vi få.en-kapitulasjon i rolige former, eller
vil de fanatiske partimenn tvinge igjennomat Norge  ekal  forsvares hensynsløst fra by til
by, og fra dalføre til dalføre til'landet ligger somet• stort Finnmark. Vikan også ten-
ke oss andre alternativer som Ikke er stort hyggeligere. Vi kan få ot indre tysk oppgjør
mellom dem som vil kapitulere og den som vil fortsette motstanden, og den tyske disiplin•
kan bryte sammen, slik at vi.fårakaos, med plyndring og planløs ødeleggelse.

Vi kan ikke under slike forhold regne med hurtig hjelp 'fra våre allierte. En in-
vasjon 1.Norge er en krigsoperasjon i stort format. Den vil måtte ta uker å forberede og
utføre. Den eneste makt som kan gi hurtig hjelp, er Sverigo, og mange setter sn lit til



svensk intervensjon. Vi tror også det ville være klok politikk sett fra svenek stand-
punkt. Det ville bety ikke så lite for Sveriges stilling i den nye verden

30111 skal byg-
ges opp, om det svenske folk skulle spille tilskuerens rolle, mens Norge  gikk  under.
Det villo bety svært meget for det fremtidige nabeforhold i Norden, og også Sverige vil-
le bli skadelidende, politisk og økenomisk, om Norge skulle bli så sterkt utarmet at vårlevestandard ble tvunget ned på øst-europeisk nivå.

Vi kaa derfor ha en viss grunn til å håpe på svensk intervensjon, men det ville
være farlig å bygge for meget ph.det. Det er storke krefter.i svensk politikk son vil
holde  igjen  lengst mulig, og den hjelp vi kan få fra den svenske stat kan derfor, selv
om den blir gitt, komme så sent at skaden allorede er skjedd. Vi må derfor stole mest
mulig på. oss slv  HVa har  vi selv Å sette  inn  i en siik situasjohl Vi har våre hjemme-
styrker,-de  norsko  trepper i Stor-Britannia og politistyrkene i Sverige, For å sotto
inn de Må 7j_ ./1A den svenske regjerings tillItelse, mon den regner vi å .få i  en slik
situasjon, Det er klart at dis.se styrkene ikke er sterke nok til å få bukt Med tyskerne,
men de i. 1 ganske sikkert kunne bevare.store deler av landet fra ødeleggelse,

tillegg til dette kan vi regne med det svenske frivilligkorpset, Dette er gan-
sko ikke særlig stort for øyeblikket. Men slik som stemningen er i  stOre  deler av
det svenshe folk, kan vi trygt stole på at den dag det ble kjent at Norge var i yttersto
nød, da "eille_frivilligkorpset bli kjernen i en hjelpeheer på titusener. Det viktigste
cr kanskje- leikevel at den .svenske..regjering på denne måten kunne gi hjelp utor Rt Sverige
formalt gikk inn 1 krigen,  og  dette kunne bli en hjelp som monnet.

•
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KRIGSOVERSIKT(pr.

Vestronten, Utviklingen i vest gjennom de sisto tre ukor her vrert fi]lkommen
sensasjc=,-- og-Trinledbr uten tvil sluttfasen i slngt om Tyskland. Hole ;_iet tyske for-
sva: i vest er i virkeligheten brutt sammen og kan sikkert ikke reorganiseree, på en slik
måte at det verig fornår å hindre de alliertes franTykning. Lokalt kan en nok ennå i
visne avonitt  e .ene med hardere metstand, men det eksisterer ikke lenger noe-1 fast front,
og tysl,.eene 1-eu- ikke på noe punkt vist seg i stand til å innlede motoffensivor QV stra-
tegisk formit dels fordi de ikke lenger tilnnrmelsesvis dispDnerer de /1.dereedige re-
servel, dels fordi dores bevegolighet er redusert til et punkt langt under nedre
grense for ceeerativ handlefrihet; selv om der Nntes tilstrekkelige styrker ville tys-
kerne med oinc lammede jernbaneferbindelser, sin mangel på olje og sin verfe:iehet over-
fer luftahgrep ikke kunne gjennomføre de nødvendige konsentrasjoner. Deres vertfront
er falt fra leverandre i lekale metstandssentra, som bare kan sinke, ikke st'nEe den alli-
erte framelarsj- Når dennes tempo er redusertnoe etter p°ske, skyldes dot sikert også
1 første rekke de alliertes egne transportproblemer, .3rft ra være enorme etter den raske
frami7kni.np den broløse Rhin med 8 moderno armeer, som til dels alt står CO km. fra
utgangsstillingene,

viste seg nærmest å vÆre en fiksjon, bortsett frR ett enkolt
mellom huh-  )e  dein nederlandske grense, hvor tyskerne hadde konsentrert sino te-redstyr-
ker,' anf:.eve:lig 3/21  av vestarmeene. Her kom det til ganske harde kamper etter !entgomorys
overgang dee.23- nars, men etter mindre enn en ukes forløp var gjennombrudd»: kjenns-
gjerning, fl,E;2", ‘,..rmegruppe kunn( støte viftefermet fram over den nederleadekr(rdtyske
lavslet:c, kanadiske arme og deler av 2. britiske svinget mot nord r;e re-cst inn

over den Le0.erlendske grense og nordover  lengs Ems i retning av Emden fnr å i kjæro de

tyske rtyl'k,;ri Nederland, som da elt hadde begynt å trekke seg tilbeke Sljtsjonen er
ikke Lel'e klar på dette avsnitt, men seerlig etter en ny offensiv fra do kee-e:r1:e styr-
ker 5. Arnhem-oektoren og landsetting av større styrker av 1. allierte flyeåree v.rme
or nerdøst fer Zuidemsjen den 7.-8. april må tyskernes muligheter for ?, trekc seg ut
av Neder]e-od ve:remeget problematiske; de britiske styrker som rykker fran J-eegs  Ems er
bgså rappoeJert bare  4O  km fra Emden. Enten det nå er tyskernes mening helt
Nederland owler • de vil søke å holde ut i kystbyene ennå en tid, går det nå not
frigj'ørilige,1 fer det hardt prøvede land som står ved randen av virkelig huresnd, og
selv om tyskerne onna en stund kan holdo "flybombe-kysten" ved Haag, blir da feek4ret
fra tilfølnler av V-1 og V-2 3  slik at England blir kvitt denn plage; det ve.?rt
skutt ut f-I.yvencieb-mber siden 30. mnrs.

Ment%.omerys annen hovedkolonne, 2, britiske Prme, støtte nordistover :-ennom
Westlale,n  ee  Hennever, nver MUnster og OsnabrUck mot Bremen, oc rykker også Hamburg
over LUneburger Heide hvor Celle er tatt; panserspissene står nå bare 8 km Bremen,
og truer ned t avskjnre •både don ng andre viktige tyske hevner på Nordsjøk:',(n. rled av-
gjørende f6lge, både fer Tysklands sjøstrategiske stilling og for forbinderci( med N)r-

ge og Danmiek. Lenger sør har andre styrker av 2. hi“tiske arme støtt vest ‘‘: fersert



,ser pa en rekke steder, tatt Hannover; Braunschweig er tatt av 1, amerikanske arme
;arfra, og 9. amerikanske arna er kommet helt til Nagdeburg. Den tredje av arraene i
Montgomerys heåtgruppe, den amerikanske 9.; hadde som hovedoppgave å omklamre Ruhr-området
fra nord; det har også lykkes den, idet don har fått Samband med den amerikanske 1. arma
(fra Remagen-bruhodet) ved Lippstadt. Det vil si,at der er lagt en solid ring rundt
Ruhr-området, og dermed er Tysklands siste stote rustningssentrum og kullområde satt Ut .
av  spillet fot  godt,n6e soM vil virke lamMende på hele den tysko forsvarsevne når de
•ikke store lagre er furbrukt - men slutten kommer kanskje før det tidspunkt er inne. I
Ruhr sr også betydelige tyske styrker innesluttet, ble a. en vesentlig del av v. Mbdels
heergruppe; man regner med .Opptil 100 000 mann. De blir nå:etterhvert tilintetgjort under
opprenskingen som bl.a. har ført amerikanerne inn i Essen, hvor Kruppverkene er besatt.

På.midtavsnittet lenger øst opererer 1, 15, og 3,.amerikanske armer, med utgangs-
punkter delS i ReMagenbruhodet, dels i nye bruhoder i nblenz-Boppard-området e  dels
bruhodet•Patton Opprettet i uken før påske ved Oppenheim, aør. for Nains. Tross vanske,..
lige terrengforhold hat amerikanerne.ber ryddet Sauerland, Nassau, Hesåen og Waldeck, hur
forsert olvene Weser, Fulda ogWerra, e og til pg med Elben i Nagdeburgområdet, og bl.a.
tutt byene.Kastel, Fulda, Gøttingen, NUhlhauser, Eia-iee, re'inår„.og stkr  nå
umiddelbert foran  Ha.11ee I denne . støtretning ha  cu  eej.keetke sbyrkee tilbakelagt over
halvparten av den avttand soM skilte,mellom vestfrOnt og østfront da den siste store
offensiv tatte  inre;  det er nå bare  300  km fra 3. armes stilli„nger i Erfurt-området til
den russibke front ved Neisse-elva, og hele det sachsiske induttriområde er truete .

Lenger sØr  har  åtyrker av 3, og 9. amerikanske arme støtt dypt inn i det nordlige
Bayern langs Main,'etter erobringen av byer som Frankfurt  a.Me,  Darmstadt, Mannheim, Ha-
nau og-ksdhaffenburg, og befinner seg  nå  mellom Wrzburg_og NUrnberga På sørflanken har
1. fran8ke arna'sluttet opp etter en overgang over Rhinen ved Speyer, har tatt Karlsruhe
og Heilbronnog truer StUttgarte .

I Iøpet-av et pat uker Gi* således På denne måte meget vesentlige deler av Vest-
tyskland besatt aV.de allierte, under'stort sett svak motstand og med små taue Den tyske,
retrett har de fleste stoder foregått ivil1 Uorden, og do store fangetall tyder på at
meralen holder på ålgå i epp1øsninge Flere dager har fangetallene ligget på  30.-40  000
mann, og deh 8, april ble fangetallet for uker oppgitt.til  351  000 mann, d.v,s. gjen..
nomsnittlig mer enn 1000 nnn i tiMen døgnet rundte

Et trekk det strategieke.bilde son et Meget.viktig, er de kraftige støt i østligs
retning som er satt inn i Nellom- og Sør-Tyskland bg som truer med å dee landet i to
ved en dObbeltlås oVer Kasse1.4,eipzig7Dresden og Nkdnalinjen.  Segrlig når rusnerne igjen
setter i gang en Offonsiv  på  Konjevs front, mot Neisse-linjen, vii.overskeringen snart •
kunno være en kjennsejerning. Under enhver ometendighet vil en slik deling-av Tyskland
i to kjempe-mottler mre en ferdel, og ganske særlig blir det betydeingefUlt i lyset  av
de tyska planer om å trekke seg tilbake til et Alpe-sitadell med sentrum i Salzburg-Berch-
tesgaden-eMrådete Her skalvære forberedt store,befostnngsarbeider, være nedlagt
ge depotet osv., men .så vidt man  vet  . fins her f.t. ikke annet enn mindra Sikringsstyrker,
og den ttuende avSnøring av rikets sØrlige fra dets nordlige deler gjør det megei proble-
matisk å få trukkot ned til sitadellet de tyske hovedstyrker„som ennå befinner seg nord
for ThUringer Waldog Erzgebirge, dels'engasjert  av  Montgemerys armegruppe på den nord-
tyske slette, dels stående langs Oder-Neisse-linjen i.påvente  av  den nye russiske offen-
sive Og når ikke hovedstyrkene ned, viI don tyske plen. om å føre en langt uttrykket
forsvarsstrid i Alpene.gå i vasken, Et felttog het sør ville -.hvit tyakerne hadde kunnet
løse sine forsyningsproblemer - kunnet bli brysont nok, men hvis hovedstyrkene .ikke kan
føres fram; vil det bli redusert til opprenskirigsaksjoner,. Den eiste tids utvikling på
den sørlige Østfront og på Italiafranten (se nedenfor, synes egså å tyde på at det vil
bli rettet direkte angrep på sitadellet alt i denn( a-tge, for ikke  e  gi fionden tid
til en ordnet tilbaketrekning og konsolidering av e4-111ingene her,

Luftkrigen, Det 'overmektige allierte flyvåpen or i Aen eiste tid-først og fremst
satt ini77.-Tr'WEErsk  støtte for m,u'koperasjonene Den forberedende bombing av kommunika-
sjonene bak de tyske linjer avskar praktisk talt operasjonsområdet i vest fra det øvrige
Tyskland vdd lammende slag mot alle trnflkk-sentta, og under selve offensiven hadde
troppene'på bakken en glimrende støtte av flYvåpnet, både ved direkte innsats mot de tyske
sti11inger, ved angrep n.:17 marsjorende kolonner i en slik utstrekning at. den tyske beve-
gelighet b1e helt lanuet, ved forfølge.lse av retirerende avdelinger og ved Storstilte
landsetningor i fiendens rygg, f.eks. 140 000 mann som ble 'Satt ned bak de tysko linjer
i saMband med MontgomerVs Rhin-overgang, don største operasjon av denne art somahittil
er gjennomførte Det stratpgisko:f1y har særlig vært satt inn mcitden tyske ubåtindustri.
Mars måned bral&te ny'rekord i nedkastet bembelast over TySkland:  153 .000 tonn. Det alli-
erte luftherredømm er praktisk talt absolutt; bare en sjelden gang våger Luftwaffe seg
på vingene, og må da betale prisen med  mere  tap,



- 4 -4atfronten,- Mens russerne ennå holderseg i ro på midtavsnittet, Oder-Neisse.,-

linjenr„ ha de oppnådd meget betydelige resultater både på nord- og Sørfløyen. Danzig
og Gdynia:,falt ved månedskiftet etter herde-kamper som kostet tyskerne 40-50,000 mann i
falne-og fanger, og den-9. april kem,teldingen om at densiste•motstarid også i Kønigsberg
varopphørt, idet.restene av-•garnisonen, ca.,30 000 mann, overga seg. Tidligere'hadde
likvideringen av lommen sørvest for byeh i,løpet av to uker kostet tyskerne 80 000 falne
og 50.000-fanger, og alt i alt kan,ere velregne at det i den østpreussiske motti er
intetgjott styrker på 200-250 000 marin fot en stor'del virkelige elitetropper som Var
avdel-t.for gt-forsvare•provinsenog eventuelt settes inn i et stort flarckestøt nordfra
mot . den.russiske snøploge Et overorderItlig-verdifullt bytte tok russerne også i Danzig,
det tyske ubåtvåpens hovedbasis, hvor de kom over hele 14.5 ubåter4

e Velsk:oppsiktsvekkende har utviklingen vmrt på,sørfløyen, den ungarske front.
Her bød.tyskerne lenge en meget hårdnakket Motstand, antagolig for å sperre.denne inn-
bruddsvei ti1.11pefestningene men i påsken btøt også denne-front sammen for dem under et
kraftig dobb•ltgtøt. fra Tolbudhins og-Malinovskis fronter% I løpet av neen få-daget
ble tyskerne.kastet helt ht gv Ungarn•(og mistet her bl.a. viktige stål- og elje-sentta,
bl.a.—NagykanisZa). Russerne forfulgte-seiten, og Nrilinövskis styrker trengte gjennom
Donaudalen over. KoMarno-og Gyør fram til-Brtislava-åpningen, mens-Tolbuchins styrker'
lenger sør rykket inn i østertike over SoPron og tok Wiener Neustadt, et viktig industri•
sentrum, Fra begge kanter stormet de russiske styrker på mot M.en, som nå etter en ukes'
kamper for størsteparten er på russiske hender. Byen er også alt utflankert og fprbi-
gått franord, hvor et nytt rusSisk framstøt-er i gang i retning av Linz og nå er 70 kme
vest for Men, mens-deler-av Tolbuchins styrker rykket sørover-gjennom Semmeringpasset
og vestover fra grensestrøkene mot Ungarn og truer Graz.-

Disse:operasjoner må delvis Sees•somet sette ut av spillet den ikke.
ubetydel.ige ,krigsindustri- som tySkerne i den senere tid har lagt til østerrike, delvis
som en operasjon (i somband med offensiven mot den mUhriske åpning fra øvreschlesien vid -
Ratibor) not industrien i Bøhmen-MUren hvor bl.a. de Stbre Skodavorker ligger, og del-
vis sikkert også som enoperasjon- for å forstyrre de tyske forberedelser til å sette
Alpefestningen i ke.mpklarstandf et russisk støt opp gjennom Denau-de.lon korresponderer
utmerket med dsn amerikanske trusel frR Main-dalen not NUrnberg Og vil avskj$fre festnin-
gen'fra sambandetmsd den tsjekkoslovakiske industri, som sammen Med:byer somlffiener
Neustadt, Graz Og:Linz antagelig skulle tepresenterefestningens- våpensmiee

Italia, Den italienske front, som har hvilt-gjennom vintermånedene og sombare i
lieten.grad -hat vmrt tilgodesett med forsyninger og reserver, syneS-igjen å skulle akti-
verese.. Den -10, april ble det meldt om en strre offensiv overSenio-Olva i 8. armss.av-
snitt ved AdriRterhavskysten, og det er Satt inn et kraftig flybombardement av de tyske
stillinger foran 5. amerikanske arme- i Bologna-avsnittet. Det er ennå ikke .godt å av-
gjøreem den nye aktivitet her bare er et ledd•i bestrebelsene for å engasjere tyskerne
på alleefrOnter og hindre at det kan frigjøres resetver, ellerom offensiven har viderG

søke å tiltvinge seg et gjennombrudd og rette et tilintetgjørende slag mbt den
tyske Italia-arme før den.kan trekke. seg opp i Alpefestningen,kanSkjs også viR Venezia
og Krain å'SØke inn i festningenssørøStredeler. Et gjennembrUdd i Italia vil også.,
sammehemed det russiske støt inn i østerrike, bringe i fare de ikke ubetydelige tyske
styrker' som ennå står i Kroatia og Slovenia fot å-beskytte innfailsveiene til.Alpefest-
ningen fra sørøst.

.Det f erne østen, .Etteratamerikanerhe har Satt seg fast på •I-wd, har de gjort et
nytt Og'en a jervere sprang, til Okinawe i Riukiu-øygruppen. Det vil si at de har ryk-
ket erida 500 km rimrmere'inn på det jaranske moderind; Iwo ligger 1000 km borte. Det
er også viktig at- amerikanerne med denne, landgang.er kommet meget ritermore fftstlandet, -
siik-at de med fly- og flåtebaser på Riukiu-øyene moget effektivt kan blokere den japan-
ske -skipsfart i det østkineSiske Hav, som de-fra Filippinene kan beherske det Sørkine-
siske,  DSt vil snRrt bli vanskelig for japanerne ikke bard å opprsttholde SjØforbindel.-
sen med Ndlakkee.og de Ostindiske øyer,•men endog med de kinesiske• havner helt nordbver
til bhanghai. Det østkineSiske og Sørkinesiske Hav-her tldligere militmrgeografisk vært
å bettakte -som innhavy med erobringen av Filippinenc•-)g Riukiu-øyene har amGrikanerne
slatt porten inn til disse TRrvann for sine over1er.. liy- og flåtestridskreftere

vVv

Formaliteter o realiteter,
ra verige ommer et melding om Rt Kg1. Maj. har avslått å holde to farlige

norske gestapoagenter internert. To unge piker er blitt satt på fri fot trass i norske
myndigheters opplysning om gt deres frigivelse betyr en alvorlig fare for den norske
hjemmefront.



'.Pikene ble av hensynsløse gestapofolk trukket inn i et villt•svireliv og^forvandlet
til tøser og angivere. De ble fullstendig viljeløse redskaper i hendene på bYens gestapo-
sjef.og hans assistent. De utspionerte.i hemmelighet sine landsmenn for å kunne meddele
re8ultatene til sine nye "selskapsvennr", og.de kamuflerte sin virksomhet så godt at hjemm.
Mdfronten først etter en tids forløp ble klar over deres stilling,

Angiveres straff er døden. A uskadeliggjøre pn angiver på annen mAte madfører en
-rri(3get stbr risiko for den som må utføre arbeidet. Allikevel ble det 1Sesluttet ikke å
sette dødsdommen over de to piker i verke men ta.dem til fange og føre dem til Sverige for
at de kunne bli internert der til krigen er slutt.. Planen ble utført, og pikene overleverl
til de svenske myndigheter med anmodningom'internering., Svenskene internerte dem e  prøvet
deres sak og satte dem så på fri fot, • Jentene bedyret sin uskyld, og deres ord ble til-
lagt større beviskrift enn de norske myndigheters utsagn. Nå står det ged:apo fritt for. å

• -nmrme-seglentene igjen og få opplysninger om deres siste oppleveleer her til lands ng
dessuten.rapporter om.det de snapper opp om norske forhold fra kilder i Sverige.

'De.nsvenske regjering synes ikke å skjønne at gestapo er Norges farligste fiende.
Den skjønner ikke at de to pikone og deres likesinnede på fri fot i Sverige betyr at mann
etter mann på den norske hjemmefronten blir arrestart, pint eller skutt, Den,skjønner dot

'ikke trass iat norske Myndigheter forteller .den det, Det er om mulig farligere å snakke
om hemmeligeting i Sverige enn i Norge. Gestapo arbeider lettere der. . Dets agenter er
trygge. Sveriges standpunkt i denne sekeneer diktert av hensynet til humanitet og retts-
sikkerhet. Men skjønner da-ikke den svenske regjering at den ved denneholdning yter
rettssikkerhetens verste fiender i Norge de største tjenester7 Skjønner ikke regjeringen
at det var i.humanitetens navn pikene ikke blee'skUtt, mon under stor risiko ført til Sveri-
ge,for å bl. internert? Skjønner ikke regjeringen at den ved sin holdning tvinger igjen-

« nom likvideringer i Norge som i enkelte tilfelle kunne ha veert unngått om Sverige hadde
.ytet oss.en aldrisålitenhjelp med å cpphovare forbryerne trygt til krigen er over?

vVy
La deg ikke narre  

Nazistene har hele.tiden arbeidet for,å splitte fronten for  nine  motstandere.
d g er dette deres siste halmstrå.at dot skal bli splid-mellom seierherrene.

Dette gjelder både den ytre og den indre front, Også en'eplittet hjemmefront er
fordelaktig for dem; don vil ikke ha noen sIagkraft i oppgjøret her . hjemme og vil gi vann
til agitasjonsmøllen om at nazistyret var likevel bedre onn spIittelse og klasserwtsetninger

DerfOr har nazipropagandaen hele tiden arbeidet med å sette by og land opp mot hver-
andre, Kan de bare få i stand et virkolig folkehat ber, da er de langt på vei i sin split-
telsespolitikk, Derfor har f.eks. Aftenposten aldri spart på spalteplass for hatske inn-
legg e  sem.de selv eller andre har produsert. ker får.vi da høre vondord om Oslo som byen
med det kalde bjertet, og her møter vi bondefiendsk agitasjon, om 1-Jrider som svelger i smør
cg flesk og tjener grovt på svartebørs.

Naturligvis er det*noe riktig i det. Den løgn som ikke har noe sannhet i seg er
helt ufarlig, for den er dum. Pen gjennomførte løgn rommer alltid  et  korn av sannhot,
men ellers er a1t  forvridd og fortegnet.

DEA lar Beg ikke nekte at.en slik agitasjon gjonnom flere år har en viss virkning,
helst når agitasjonen, som her, ikke åpenbart framtrer nom nazipropaganda. Nange her der-
for vmrt naive nok til å la seg smitte av den; i oslo kan en f høre mange ."sannheter" om
bøndene, og på landet omvendt,

Det er da noen enkle fakta sOM en skal holde  eeg  klartm
1, Skylden for utskeielsene på svartebørsen kan likelig fordeles mellom by og land, For

en stor del er det oppkjøpere fra byone Som har'drovet prisene i været.- Disse har for-
resten delvis arboidet nr ys e in eresser,,
2. Storparten av bøndene har holdt nin sti ren og har tatt rimelige priser og hjulpet på

mangfoldige måter. De fleste bønder sender pakker til slekt og venner i byen. - F,eks.
kan det nevnes at et lite Tosteted som før sendte et par tuSen:pnkker i året., i 1g4h  sendte
4o  000pakker til byen, Et annet sted leverer 1)‹.ndene vater direkte til byens menighets-
pleie som kjøper dem til rimelige priser og deler den ut blant trengende.

Naturli.gvis har landsbefolkningen 1-ettdet bost i disso krigsåtene. Men ved nøktern •
.ettertanke er det rimelig at produsentene får dat noe bedre,  "Nan  skal ikke binde mulen
til'på den okse som tersker". Vi skal heriler ikke glemme hvordan bØndene i mollom- .

m kricstiden slet med svære vanskeligheter son andre befolkningslg ble sprt fer,
La deg ikke narre av naziprepagandaen til å lage  fe;e1'  av unntagelsene. .La .deg

ikke narre til å wre med å splitte opp den norske frorLten.

vVy



Farsellayrkingen,  
kllerede før invasjonen ifjor sendte_Eisenhower ut en henstilling om at der måtte

dyrkes mest mulig mat i de okkuperte land. Hen gjorde oppmerksom på at selv om de allier
armeer hadde frigjort disse land, ville transportproblemene og andre vansker i forbindelse
med krigen gjøre det umulig å fersyne sivilbefolkningen med tilstrekkelig mat utenfra.

Vi har sett både i Hellas, Bolgia og Frankiik hans ord har slått til, Vi har et
berettiget håp Om en snarlig frigjørång av vårt 1and, men det ikke få oss til  vise
ansvarsløshet. Krigen.er ikke slutt selv om TYskland blir slåttt Japan skal også knekkes,
og det vil ta lang tid før tilstrekkelige fotsyninger kan nå oss. Det er derfor et krav
til hver enkelt nordmann et han gjør alt hom ejøres kan for å skaffe frem mest nulig mat.
De abm ikke selv har gård, mk også gjø/:e sitt,. Hver flekk i villahager og parseller må ut-
nyttes til det ytterste. Hjemmefrontens Ledelse venter av alle som kan skaffe seg parsell
at de dyrket alt hva de kan klare av poteter og grønnsaker. •

u1rDER HkKEKORSET
vVy

•
Danaerk? Herrefolket  i Fjalter.er titelen på "Danskeren"s leder av 23.-mars. der det

-skrierSs om den nye tyske invasjon i Danmark:
Jg nu, 5 efter Sejrsindtoget, strømmor nye.tyske'HEere ind i Danmark. De mar-

.elerer ikke, de:transperteres. Endeløse Skarer af pjaltede Flyetninge, med tiggende Børn,
fuIde af'det, man paa Syensk saa malende kalder "Ohyra ft, kommereind oVer Landgremsen eller
ud5pye's 'fra SkibE. i avnene. Graa, snavsede, saaree Soldater, der aldrig mere kan mar-
ehere Streekmareh, ankommer hver Dag . BVer, By, hver Stationsby faar sin privets InvasiOn
af .Flygtninge,.Baciller. og,Lus, Fjalter„Snavs oe ElendIghed.• De fylder alla Skoler og
Hoteiler, de breder sig i Slotte og de treenges i priy,te Hjem, fylder vore Frger og lerg-
ger. Besete.paa den Smule.Tog, som Sabotagen tillader Knutzen at køre med.

Den danske Hjemmefront gaar .ikke til Aktion mod denne Flyetningeher,' Man skal
være Tysker for at kunne dreebe. kvinder og Børn..Men den ser koldt og roligt'paa dette Herre-
folk i Pjalter,,og ingen bør veere i Tvivl om at den Dac, Afgerelsens Time er inde, bliver
hele Flygtningeskaren kastet ud - sendt tilbage til det tyske Rige, i hvilken Tilstand det
ond raatte befinde sig. Danmark har andre Opgaver i den første Tid efter Befrielsen, Ti-
tusindpr ef Fanger.fra Tyskland vil passere dansk Territorium, hvor de skal-havelMad c)
Ieegehjelp,

Qg Grkere, Franskmnde Nerdnend, Pelakkor oes,ve vil blive hjulpet, før Turen kon=
mer til Tyskerne. Der er ingen Vej udenom. •

Det er det tyske Folks Tragedie,.Rt det bestaal. af Krystere, som:kalder sig Herre-
folk, Man kan paa Fingrene =ne de Tyskere, som siden 1933 har haft Mod til at proteste-

.re eller,gøre noget.aktivt imnd Naziree5enet. • Nogen tysk Opposition afBetydning eksiste-
rer kommer den nu. saa koMmer den kun, fordi ;t..eene taber Krigen,:ellers skulde
den nok have tiet og 5arykkett , •

•

•
. Vi har leert i Danmark, at det er de.pmne, levlydige Tyskere, som er de farligste,

De mere forbryderiske Tyskere er til Fals Men de,lcvlydige piner, skyder og tramper vide-
ro, parallelt med Medlidenhedskampagnen, indtil nogen finder paa at give Kentraordre.

• Eller indt,1 man standser demfor altid. Derfor vedman i Danmark, at det ikke.nytter at
lade Medlidenheden løbe af red sig overfor de +yske Flyetninge Wienerbørnene kom igen i
Tanks.eg Flyvemaskiner. Det vil aldrig blive.glemt Danmark,4

_ Hele Danmark demenstterte 9, april ved foriate sitt arbeide kl. 12 6g stille.seg
opp på ceter og veier med blottede hoder i minutter, All trafikk stanset. -Hipomenn kjør-
te inn pa Rådhusplassen i Kebenhavn med en av Ge aPos vogner. Da vegnen ble omringet av

flere hurdre københavnere befrynte hipomennend å skyte-red Skarpt. samme øyeblikk ble
-folkonlengden beskutt med maskingemeerild fra dettyske-hovedkverter Degmarhus

9. aprii-monumentet på en av kirkegkrdete-ver overdynget Med bItMster. Tyskerne
lajde forberedt seg på.dagen-ved å inndre alle ,perniejener i København fra søndag-kl. 12

.til tirsdag kl,-12,. og ville gjerne provosere frem uroligheter, Opptakten til april
var mordet på to helt uskyldige persDner.' -De ble hentet i sine hjem av hipomenn og skutt
i nakken,

Nederland: 400 nederlandereeer blitt'5kutt som repressalier for et attentat mot den tyske
i Nederland, Rauter, • •

østerike: -I anledning av de sevjetruSsiske ermeer5 fromrykning over den østerrikske gren-
se sendte.den frie østerrikske-bevegelse i London ut on deklarasjon.hvor det heter: 'Vi .
østerrikere som er organisert,i det'frie østerrikske beVegelsol. Sterbritannia hilter den
russiske befrielsesarnsen. Vi hilser denne dag sem Østerrikes befrielsesdag, Den ester-
rikske frihetsfronten i vårt land har manet befelkningen til å gripe til våpen og gjøre
alt for å bidra til østerrikes befrielse".



Finnmark:.  31.'mars  gjorde etatsrad Anders Frihagen i London Radio rede for resultatet av
Sitt besøk i Nord-Norge nylig. Han uttalte at finnmarkingene var fullt beredt ti1 å ta
fatt på gjenreisningen og at det allerede vnr gjort meget godt arbeide.. Det er kommet bra
med forsyninger utenfra. Overtage1sen og distribueringen av drsse forsyningene Står under
kontroll av rasjonerings og forsyningsmyndighetene. Hittil har man ggtt ut fra de  rasjo-

i ner som gjaldt før befrieIsen,- men en økning vil snart gjennomført. Prisene fastset-
- s av* et prisnoteringsutValg. De varer som sendes* fra England selges til de priser soM
gjaldt for tilsvarendevater før befrielSen.- Regjeringen har sørget for nødvendig kreditt
og har bestemt at alle ekal få hva de trenger uten'hensyn til deres evne til å betale.
.Gjenoppbyggingsarbeidet Må det stere.og-hele utføree-av finnmarkingene selv. 'Det opp-
rettes.en fylkesarbeidsnemnd under.fylksmannen. Den har fullmakt tilå lede alle gjen-
oppbyggingsarbeider, og alle foretak somplanlegges og iverksettes skal godkjennee'av den.

-Den.fordeler.arbeidskraften, materialer og redskaper til foretekene etter.dezes betydning
Og nødvendighet. Videre opprettes det et bygningskontor for fylket med en reguleringsar-.
kitekt og en distriktsarkitekt. Pistriktsarkitekten skal kontrollere at hus sombIir bygget

eopp  igjen tilfredsstiller'kravene og skal bistadem som bygger med  rad.  Videre er det
opprettet egne kontorer for krigsskhdetrygden, for veiVesen,'telefon og telograf,.fyrVese-
net osy. -.Nh.terialer til gjenoppbyggingen blir det vanskelig med den første tiden og det
-legges derfor stor-våkt på at det tas vare  pa Rlt  brukbart materiell under opprydningen,

Biskop Fjellbu har reiet omkring i Finnmark og holdt møter og gudstjenester ide
usieste lekaler. I Bjørnevatn og på Kirkones stilte russerne lokaler til disposisjon.

5EFRIDD,

•

 Nobile har fått igjen sin stilling i. det italiense flyvapnet. Han har gitt ut
memoarer og kommer inn på Nordpolsekspedisjonen. Mussolini forlangte en veldig
luftfartstriumf, da det ble fiasko, tokhan meg.til syndebukk, sier

Frankrike: Tidligere informasjoner om Frankrike har vesentlig bygget E,å forholdene• i Pai•is.

Etterhvert har man imidlertid fått mere informasjoner om forholdene fra landet forøvrig,
Særlig pa grunn av de fortvilte transportforhold.er matsituasjönen moget vanskelig. De
dffentlige matrasjoner ligger nedo pg'omkring 1400 kalorier pr. dag, mens folk i arheide .
normalt bør ha 3000. Følgende tall belyser transportsituasjonen: 3000 km. jernbane, 3125
jernbanebroer, 10 % av a119 jernbaneplattformer, og  15  aV de 19 størsteskiftetomter er
øde-Jagt. -6000 IokometiVer er i drift mot 18 000 før kr5;gen. Tallet på godsvogner er ro-
dusert  fra  omlag 500.000 ti1 det halve Lnta11et biler er gått_ned til dethalve, En Stor
di av det laedusette tranportnateriell er bundet til militære tratleverter.. TransportVan-
skene sammen medråvaremangelen har_gjort Frnnkrike til et nesten industrielt dødt Iand.
Fiskeriene 1igger nedo. 'Jerdbruket likesa av. mengel på gjødningsstoffer, landbruksmiekiner
og drivstoffere. ArbeidslØshGten er.etor, Det er idag 5 millioner husvil3e.i Frankrike,

Belia har •stort sett de samme vanSkeiigheter å stri s:-Jr1Frankrike. Transportmidlene
er e så sterkt ødelagt som i Frankrike, men ti.1 gjengjeld beslaglegges de kenskje more
avemiliteere tratsporter enn.do franske, Denbelgiske industri er hardt rammet og kulIpro-
duksjonen.ligger nGde  særlig  på grunn av mangel på gruvetømmer. Her som i Frmkrike har
forsyningsproblemene mere op;mere tradt i forgrunnen,i befolkningenebevisethet. Delgias
impert,avmeringsmidler etter befrielsen or 1 % av førkrigsbehovet, belgiere.er blitt
henrettet i Belgia under okkupasjonen, 100 000-erblitt ført til konsentrasjonsleirer,.-
600  COO er blitt deportert og 75  000 soldater setter eom krigsfenger,

Juoslavia: Opprydnlingen blant forrederne går-singeng her sOmi de andre befridde land.
I berbia har militærdomstolene dømt  165  personer til dØden siden oktober i fjor. 39  er
lømt fengselsstraffer. I Vojvodinadistriktet -erytterligere 75 personer demt.til dødon.
De.flesto  av  disse var.kroater eller ungRrere. • •

Ts ekkoslovakia: Benesj har under, sitt opphold Moskve dannet en  ny,  provieorisk regjerinr
MOS aamassadøren Fierlinger sem statsminter, Kommunistene fikk 5  av 17 represen-

tanter,d.v.s, 30 Deres stemmepresent ved siste valg var 10. Masaryk fortsetter som
utenriksminister. Benesj har sammån med s.ihe ministre vendt tilbake til sitt hjemland.
Regjeringen har foreløpig tatt sete.i

Hellas: Den greske regjering under Plasti•as er g.tt av. Vulgaris har dannet ny partiløe
foreløpig regjering inntil det ken bli holdt valg.

Polene Den sovjetrussi.ske regjering har.anmodet USA og Storbritannia Om et Lublinkomiteen
WIT7Evjet hargodkjent sdm provisorisk polsk regjeringe skal innbys til  a  delta i San
Franelseokenforaneen. Motiveringen er at den sovjetrussiske regjering går ut fra at den i
Jalta avtalte nye polske samlingsregjering ikke kan bli ferdigdr.nnet innen konferansens



åpning,25,  Rpril. Både den emerikanske og britiske regjering har avslått SovjetunionenL
begj•æring,

FINNLAND,  
•  - et intervju med en svensk avis h-r Paftsikivi uttalt seg om resultRtet av valget

Finnland: "Valget gikk som jeg hadde ventet og forutsatt og  jeg  er fornyd med det. Jeg
for min.del mener at.det viser stabilitet.i ver samfunnsbygning; da forholdet mellom de bor-
gerlige og.Venstre tross de seneste års katastrofer ikke har forskdMret seg i altfor høy
grad. Valgene har wert absolutt frie. .Fre russisk'side h,r det ikke forekommet,noensem-
helst'innblanding og resultatet må betraktes som et klArt og riktig uttrykk for folkets viIje'

I. våpenstillstandsavtalen artikkel 13 forpliktet Finnland seg til.i semerbeide med
de eliierte maktene å anholde og dømme personer som har gjort seg skyldig krigsforbrytel-
ser,.  Pft  regjeringens initiativ ble det m d'satt et spesielt ergRn for å undersøke de for-
brytelser somVar begått mot russiske krigsfenger. Det er reist tiltele mot en mengde
persener ved.krigsdomstoler og•sivile domstoler. Unders(,ikelsene er hittil tilendebregt for
225 tilfellers vedkommende og etter dette er det reist tiltale mot  165  persener. Av de til-
telte.er 20 dømt tiI tukthus (6 til livsvarig tukthus), 32 til fengsel og 55 til endre
straffer.Resten er frikjent.,- Regjeringen har funnet straffene for enilde eg justisminis-
teren.her i et skriv til domstolene anmodet dem om å skjerpe levtolkningen. Han fremholder
at de utmk1te straffer ogSå må tilfredsstille internesjonal rettsoppfatning og at en for
mild straffutmåling vil være i strid med Finnlends forpliktelser etter våpenstil.lstendsav-
talen.

ALLIkRT.  

vVv
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Sverigel En liten baltisk båt'som.var tatt: av tyskerne og satt inn i evakueringsfart, br¢t
ut og•gikk til, svensk havn i Blekinge med 55 perSoner (balter) ombord, Tyskerne pbServerte
fl.uktforsøket eg'seks fly kastet bomber etter båten og beskjøt den med mitraljser. Bare
skorstenen ble'skadet, - Mandag 19mars koM  te -nordmenn til Svinesund med en tysk petrul-
jebåt .'som.delhadde kidnappet, • Vekten, en tysk'matrOs, lå og sovl

. • vV7

. ,Den engelske gjenoppbygningsministeren, lerd Woolt)n, planbgger to års "nasjonal
unntakelsestilstand" for å gj.ennomftre byggeprogremmet. Ferst sk,1 liver familie skeffes
egen bolig. Dette skal kreve  750  000 nybygg. Deretter skel antislumpregr~et fra fr kri-
gen gjennemføres, dette. omfatter  500  000 bygg, I-fre r,st-L1 her England omtrent en million
bygningsarbeidere. ‘I`edjeparten er disponible nå. Et cter krigsslutt vil det ferhå-
.pentlig.veEre 800 000, Minst  300  000 bygg må kunne bli fullt ferdige to år.

Lord Wright, ordf;Jreren i de forente nasjoners Ye-lgsferbrytelseskommisjon, meddeler
at Hitler er 1Yrt opp på listen sem vanlig krigsforbryter. Grunnen er ikke politisko for-
brytelser, men mexivirking til massemord i gesskemmer o.l. Alle de såkelté større krigsfor-
brytere vil bli trukket til ansver for mord, plyndring, tertur  ee  liknende kriminelle for-
hold. . I en påflgende overhusdebatt erklærte erkebispen ev  York et dtler, Himmler eg
deres nErmeste menn'burde.kunne henrettes uten videre. En )ffentlig rettergeng ville føre
til sensasjonsmakeri og usunn publisitet,' Lordkensler Simen gev en utredning, på regjorin-
gens vegne, . Det er alt arbeidet ut en meget omfattende navneliste som armeene her gjen-
parter av. De etterlyste tas i særskilt forvaring og.kemmer ikke semmen med venlige ke-igs-
fanger, Ingen rettergang blir innledet fr Terkland er beseiret.

Engelsk presse ferbereder på at kjøttr9sjonene m ned, hvls ikke importen fra Argen-
•ina kan heldes oppe. Prød er fremdeles urasjonert.

Det amerikanske krigsdeprtementet opplyser et tepsprosenten for bbmb2efly i  19W1  var
mindre enn 2. I februar  1945  ver tapspresenten nede 0,9; under meget ster aktivi-

tet. Jagermotstanden er praktisk tRlt sIutt. I januer 19'45 ute5orde flyfibrikker egfly-
plasser med hangarer omtrent halvdelen av mfl_ene. I 191,15 or  65 av bombelastene felt ever
kommunikasjonssentrre og rangerspor,

vVv
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Fra Bern meldes at det tyske utenriksdepertement her slått seg Konstenz,
andre viktige administrasj ensgrener i Selem, like ved den sveitsiske grense. SS hwed-
kvarteret er flyttet til Bregenz i vestre østerrike. Alle disse stedene ligger innenf)r
den tyske "alpefestningen".

Kaiserslautern ble erobret ev 25 infenterister med en håndgr nat. Byen.hedde (ver
70  CCO innbyggere fr krigen og ver trefikksentrum fer den tyske retretten i Pheinpfe]z.
Amerikanerne hadde ventet hard motstend, Men panserkolonnene hadde spredt sl k forvirring
at forsvarerne kapitulerte fer fortroppen.

vVv



kGESeNYTT,  

'Fiskerne takker  RAj,og  Royal Navy, Parolen til fiskerne.er blitt godt mottatt på Vest-
an e , ra icesnes sies a • .en hadde absolutt virkning. Før mente folk at det  var  i
orden med overpris til  norske,  men nAer det anderledes,

Fiskerne har bedt om å få bære fram til RAF og the Royal Navy  en  takk for den ene-
stående riderlige opptreden mot fiskerne på feltet i år. Mange fiskere uttrykker seg
om våre allierte med tårer i øynene.

vVv
Terror ieTrøndelag. Rogstads "hjemmefrontsavsløringer" av bl.a. pastor Bentzen
a en og me inger on nye innmeldinger i NS i Trøndele!g har en terreristisk bakgrunn, som

vi her kan fortGlle noe om: • •
Vi har tidligere meldt at te menn i Singsås den 16, fehr, ble hentet i sine hjem

og skutt ved nakkeskudd like ved, Tyskene det aksjenen, men det var også norAenn med.
Foruten de to myrded b3e 23 personer arrestert i tiden  16.-23.  februar. En del av dem
ble forhørt på Reitstøa og der var også pastor Bentzen fra Haltdalen med. Tyskerne htr
bekreftet at en av de arresterte ble utsatt fer tertue, Dledkar var sprunget under øyne-
ne og på lårene var det blitt nyttet automatiske køller.

Ikke mindre enn  5-6  pereoner i Singsås er mistenkt for angiveri i ferbindelse m)d
dehne  sak.  En av dem  lo  da han så kistene til de to myrdede.

I Haltdalen begynte.sabotasjehandlingene mot jernbanen like over nyttår, og den
4.-febr. ble pastor,Bentzen sammen-med flere andre arrestert, ialt 17-18. Pastor Lentzen
skiltes fra hustru og 10 barn med ordene:. "Jeg har bare et liv og det har jeg viet Norge",
16. febr. ble han og en mann tilført til Killingdal gruver, der  15  arbeidere ble arrestert.
Bentzen ble ført fram for dem og sa at de som visste noe skulle bekjenne det, "For slaget
er tapt, men jeg har ikke.forandret mening, Det må heller ikke dere gjøre". Da arheider-
ne løslatt sa Gestapo .at det kunne de takke Betzen for. En etter en gikk de da inn
for å a ham i bånden. Bentzen har satt seg i stnr respekt hos tyskerne som bl.a. utta-

"Han har nerver av stål, men han er•eerlig". "Idag har vi vært sammen med en Guds
mann".

Det sies at det er blitt kjørt ned a. 15 lass -cåpen fra fjellet, og at Rngstad
var med på fjelle på  ski  under tyskernes aksjen i Haltdalen. Hirdmenn ble sendt rundt
på gårdene for å verve modlemmer til NS. De sem nektet ble holdt i fervaring på en låve
og måtte siden bukte seg på magen over snøen.på gårdSolassen. Det lyktes å tegne  60-70
medlemmer på'dette viset. •

De arresterte fra Singsås•og Haltdalen sitter nå på henholdsvis Volan og Misjons-
hetellet.i TrOndheim.

vVv
Svikt i nazirekkene. Av 100110 innkalte-NS til våpenøvelser på Bleestad i Vang møtte bare

• a.res en s e e hentes, viste det seg at mange var gått i dekning. Enkalte av de -
hentede nektet å iføre seg nifor.m. De ble innlåst i "depotet" for uniformer og fikk  ikko
mat før unifermene, var på. .. •

vVv.
Flyangrepet på norskekysten,

. Fars angrep a lerte fly fire tyske skip i Porsgrunn og saete dem i brann.
En fabrikk ved Kaia ble. r)gs??,satt.i brann.

17. mars ble Ålesund-angrepet-ev ma, 30 allierte fly, net lå mange skip på havnen
og tre av dem ble-skutt. i brann og sank like etterat•angrepet var over. Det brant også i
en fjerde båt, man tyskerne greide-å slukke brannen. To båter ble senkot like utenfor

Det begynte også å brenne,i noen hus neer hevn rlemrådet. Fem hus brant helt opp,
mens et sjette ble sterkt skadet. To  av  bygningene 4:-YH r trelasthandler eg brakkeharon
Elias Nørve, som utelukkende arbeider fer tyskerne. En mengde brennmaterialer, sement

var 1 1  gret der og alt brant opp. En annen R7 bygningene tilhørte nazist eg storsvind-
.Ier Elling Aarseth, Den tyske marine hadde sitt forpleihingsl get der. Lageret bestod av
ca. 150 tonn matvarer, tobakk, brennevinetk,. og alt gikk opp i flammer. Angrepet blir i
Ålesund av alle betegnet som meget vellykket. Den 5.  aprilvar det igjen livlig i Åle-
sund og tyskerne meldte at 5 fly var skutt ned. Ålesunderne vet ikke em flere enn 4 -
de var,riktignektyske - og-ett av deM besørget tyskerne selv.

Britiske fly,fra hangarskip angrep tysk •kipsfart eg anlegg på land med godt resul-
tat i Trendheim og AlesundsnMrådet. Pet•ble skutt neH tre tyske jagere. Britene•led in-
gen tap.

2-'ngrepet*pi\ Sandafjords havn annen påskedag ble Meget kostbart fer tyskerne. An-
grePet var over før den tyske ild spilte opp for fullt•eg resultatet at flytedokken på
Framnes verksted kantrt. -Skipet Kattegatt saM sto i dokken blegsg rammet og fikk s1ag-
side i motsatt retning a dokkens, 9000-tonneren Concordia ble senket, og likeså Bell-
pamela som er særlig verdifullt fordi det er. specialbygget for frakting av lokomotiver,
ftndre ødelagte skip er Hector og William Blumer.



Egeree.,n-Ts heen er ogsa blit angrepet, "Sarp" ble rammet oro satt i brann. En
postbåt ble jenket: pa indre hayn og en malmbåt på ytre.

5 tyske skip ble bombet ned yed Syelgen i remanger, Ytre Nordfjerd, i dagene om-
kring 10.  wrs.  Fergen ndylland" ble. samtidig• skutt i brann. •Fergen ligger nå i Bergen

sterkt skadet stand. - "Clierte fly har satt igang en SY',tematisk edeleggelse av- alle
på kyåten, Uten fyrbelysning kan,ikke de tyske konvoyer seile om•natten. 3m dagen pas.ser.
flyene på, - 'Fo1arlys" og -"Finnmarkenft, som•har gått i rute •nerdever, skal legge opp,
gyStruten til Oslo er helt StavPngertuten gr ftv og til. I •Oyeblikket er det
3topp„ •

Ardalstangen ble engrepet 4,44. En lagerbygning kom i brann og kraftstasjonen ble
satt .ut av drift.

• vVv
Kontroner og razziaer.

en u s ra entroJ.leni og omkring 'Oslo er ikke noe isolert. fenomen. Et par
dager før påske var .det en intenspass- og veskekontroll,ved ferjestedene i Fredrikstad,
Keintrollen ble foretatt av tyskq marinesoldater. • - •.

mars ble det satt igang en-razzia i Lillehammer. Telefonen ble stengt over
hele byen o i endel Ry Gudbrandsdalen.. En rekke.•unge gutter ble•tatt, -dels fra byen, dels
fra Fåberg, Det ble også tatt endel eldre menn. Ialt ble ca. •20 rnann-tatt den dagen.
Noen dger tidligere .ble .det .arrestert en yngre •mann 'i•Vågå.• Han skj•Ot•den .som innfanget
ham, og siden seg sely, Samtidg•foretok polltiet 6-7 arrestasjoner,•  I Skjåk  var• det også
undersØkelser, men .der ble• resultatet neg-tivt, Razziaene i Lillehammer oR Gudbrandsdalen
fortsat.te også i ,dagene etterpå. PalmesØndag var -det stor razzia- på Sjursjøen,. 300 mann
unders;`kte alle hyttee hus., patruljerte innciVe .r. vidda, meneresultatet 'var negativt.

.60 hirdmenn• er forlagt til HelgØya yed Hamar- og har overtatt post- og tele.fonlyt-•
•Natt til 144 satte tYskerne vepnet vakt i og utenfor telegrafstasjon,.

også. nortinng.a.ngen ble•beyoktet Ialt var det mann .3. ekspedisjOnslokaIet, Folk ble
ekspedert, men rditte .vise legitreasjon.., 244 ble alle veier Ut fra Hamar kontrollert av
hird og tyskere- Folk fikk ikke loy passerer ut av byen før ette, kl. 1)4. Alle le vi-
sitert, og all bagasje Ya•'detekontroll av legitimasjonskort -og baraSje
på båten fra Kapp ofr, på toene i Hamar.

5/14 var Ciet, razzla på„ sykehu,set iflramjeen etter "bortgjemte% personer.
Like fyr påske komS;apo ever et vapenlager 1.• Ski og: kj;'.,rte bort 3 bilIass med våpen

og ammunisjen. • En •ftv de f:?.enazister i bygda, en t4dligere• frontkjemper Stokstad, som er
i politiet nå,_hadde snu opp lageret,• En ueg gutt ved nevn. Husebye, ble skutt med; 6
skudd gjennon. magen

VVY
Utenriksminiz31-,eren adyarer quislingene,

lrygve Lie ta,ete til Norge 9, april og sa: 5 1Pnge og harde krigs-
år er gjennomloyet siden 9 april 1QLLO For bvert ar soM gikk, ble striden hardere, og

det siste er desperat, .Alltid har hjemmefronten gjorthard.mOtstand,• den
har • en stor andel i • den endelige seier over den tysk krigsmaskin. På vegne ay alle nord-
monn her ute takker jeg dem hjemme som gjort det mulig å ta opp en slik strid. Det•
tyske rike bryter saremen, tyskerne vet at krigen r tapt. De er preget av dårlig samvit-
tighet og lettet over et krigen er slutt, .Men også b 11erte linjer kjeniper ennå
nazister som.ikke bryr seg om annet enn mord og•brr,nn. • også i I\kii‘FefinneS: det dem blant
tyskere og quislinger som velger å oppfØre seg slik. Vi så dem i Finnmark og elle rs over-
alt i landet, Men disse som sely'he:r tatt så ry.n,e -nerske• fanger, .bØr ikke glemme at de
selv• er fanger i Norge0 iTår Tyskland.bryter sammen, finnes det ingen vei ut, ikke et sted
hvor • de kan skjule ee.g , Pc, vil bli stillet for norsk rett. • Hyer -eneste ugjerning de har
gjort, vil reise seØ mot dem egealle -de som i dag på grunn av feighet o ndc ap samarbei-,

der med forbryterne, Det er ingen unnskyldning for dette: ne medskyldige ma dele ånsvaret

med de skyldigs.- • .
• vVv •

To slags tyskere? , • •
noldk kolle9sakser vi f'.,1Rende lærerike historie: En famille fikk

tvungsinnkyrtert e£•., rg pret. Han .kom full.hjem Irsrer ^natt, skj.cet i-vegger og tak op; nek-

tet seg ingen ting retning R7 bøl1epåfunn. Smrlig hadde han en iengrodd uvilje mot et
Beshsteinflyge1.Da han reiste, knuste han det så fr,odt han klarte farten, Etter ham
kem en meget lærd herr Doktor fra MUndhen, Hen ble •sbrgfUll.•og, bedr,vet over sin ukulti-
verte landsmann, lot •flyge3. et reparere og- -spilte på det ,hvereeneste aften. Ja han • spilte
til og med ChopIn ni det, da han reiste - tok han det med seg.

YVY-
"Et lanp;modig. folk'L. • For leden var d t såkal ,u1'.)vlig 'dans på et ungdomshus i Lunde
markgreie ne dats og die r\rehrmaoht :rykket ut. Ungdommene stakk til skogs,
men tyskerne gdc,ter• ble drept,

vVy
•



Kristiansund hadde fylkesfører Taraldsen møte ned  hird og tillitsmenn de  giste  dagen4
mars. ransportforholdene tillot  ikke å bringe publikum med. Den neermeste oppgave ble
å skaffe ti1hørere til førerens  tale på torvet. I don anledning gikk Taraldsen person
i spissen for arbeidet med å geleide folk til møteetedet,  Hva Rjør man JJ,ke  for å redd
fedrelandet? Hirden gikk også rundt i husene til folk for  ånsondere stemningen". En
gå ut fra at  do  fikk grei beskjed, Forsøket med "sprrelister" ga  så dårlig resultat a
det ikke kenno utnyttes i. pre:Agandeen, Og den er som kjent høysom nok.

vVv
I Volda or det foretatt nye arrastasjoner. Blent andre er rektor Kristvik, banksjef Drab

lektorer arrestert.
vVv

HelteMot.  
1.5n britisk konvoy som for en tid siden hedde veert i Russland med forsvninger tok r

tilbakeveien med seg Sørøyfolkene til Storbritannia, Felkene ble fordelt oMbord på de fo
skjellige skipene, 9 kvinner, 7 barn og 3  mennkom ombord på den amorianske båten "Henr,
Bacen". Undervels ble det et forrykende uvær og båten sakket akterut. Alle  livbåtene bl,
knust unrtaRer en, Flutselig dukker det opp  15  tyske torpedofly. Ingen  av eskortefartøy(
ne var i merheten, men enda situasjonen så håpløs ut, tok mannskapet opp kampen. Alle
norske ble plasert i en gjervearende livbåten sammen med fem av mannskapet, og båten ble
låret før ek7tingen begynte.  Den  ble manøvrert bort fra kampområdet uten uhell.  Beset .
ninRer tok s  oep  kampen oR skjøt ned 5 tyske fly, før skipet fik?--en fulltreffer og be-
gynte å synkePer skipet sank fikk telegrefisten sendt ut SOS og eskortefartøyene kom
tilbeke, De leeLe v de overlevende ble trukket opp men  15  mann av besetningen på Henry
Baeon emkeel, dLeibient kapteinen og 7 offiserer. Det var de amerikanske sjøfolks dyktig-
het soin gjorde cle-b mulig å redde de norsko kvinner, bnrn og menn i sikkerhet.

vVv
Nersk preesjonsbombing,

I en erue.=-7)-mb1.a. handler om norske flvstyrkers inrsatsunder krigen,  skriver
on dansk jourraliet etter et besøk ved en norsk flystasjen på •Vestfronten: "-- Han viser
meg et bord me d fotografier, Der ligger resultatet ev  norsk presisj6nsbombing. Av neks
tyske keeeene'eygninger.et sted på fronten er de fem rammet av norske fulltr(ffere. Dagen
før var en-tysk panserdivisjn rykket inn. Det kom beskjed fra Montgomery at den skulle
ut. De noreke Spi-h2irepiloter gikk pg vingene med dereS boMbelaet, og luftfetografiene
på bordet i5or liveeden tyskerne kom ut,"

•
vVv

"FyikeSmann" Sundlo i Sogr og Fjerdane står snart uten folk i fylkeeadministrasjonen.
Det er eTt 20 funksjonmrer. S rlig hardt er det gått ut.Over prispolitiet.
Her er det beee n kenstabel igjen.

• vVv-.
•bnart bare fellen igjen, De tidligere.så oppblåste herrer, rekter Chr. Weage "Gumpen" på
•Ullern og r6or7571-e -Få  Nordstrand, .er blitt uhyre tamme i det siste. Waage semetidlige-
re stadig IeRet spetake1 .er blitt helt stum,..og-følgende episode er betegnende for.Volles
holdning Et billede äv Quisling som hang på nazirektorens kenter, var rev'et i stumper og
stykker, F-ea redikait,NS-held ble •et forlangt at et utplukket antall blent skolers elever
skulle-utvises for tid og evighet... Samtlige noreke'leerere ved skh:len se  fra at de  aktet å
gå dereom dette ble gjort. Volle felte følgende salomoniske dom: Nordstrend middelskole
gis fri.en uke sem etraff for clen frekke handling.

vVy
K:jeostreik på Eidcvoll 0 •

• or isterien er følgende: Pen tidligere eier av.kineen ble i  1941. .fordroVet tra
og -$41gte husat til blikkanaagar K.C. Norhaniaant fikk konessjGap& driftim, Sanum

Worheim hadde til da'veertp/.opagancta1eder .  i mon etterftt han fikk kin .)an og .dat  13110 klaa.
btreik, satte han ut det ryktet.at han var  gått-ut v  prIrtiet.  Han  fOrtalte også at han
Jeden anl6dnine var blitt helses1ått RV tre av bygdens verste nazister.- Følgen yar- .nt ki-
nostreiken ebbet ut litt etter litt. Hjemmefronten har dog ment at han helo tiden har stått
i partiet eg et en av de razister som engivelig skulle hq vnrt med på å banke ham opp, var
ennv hans hovedfin•nsierer, For en tid siden brast så bobler idet Norheim ble utskrevet
til Hirdens bedrifeverns våpenøvel.ser, og da han ikke- Wtte Trem ble han senere hentat av•
Hirden Til overflod kom det frem Pt han hedde svindlet med billettsalget. - Strelken or
,meRet populeer og er 100 % effektiv enda den blir målbevisst motarbeidet fra et bestemt
"jøssinghod'. nemlig Ridsvoll Sparebank, som finansierer bedriften, og vil gi det utseende
ev et streiken er satt i Fang av en liten klikk.

vVv •
Flassmengelen på GrireL avhjelpes.

Mysen og flere hundre til Kongsvinger.

vVv



Stor-Japan.  
Etterhvert som Tyskland blir tvunget i kne, har vi grunn til å ontatte krigen mot

Japan med større o-7merksomhet. For det forste fordi vi skal delta i den selv med våre
flåter, og for det annet fordi frigjøringen av handelsmarinen når krigen mot Japan er
slutt vil bety  en  vesentlig be.dring av de europeiske f arsyninger, De amerikanske aksjoner
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i  mrheten av  det japanske moderland og nå nylig den sovjetrussiske opnsigelse av nøytral-
litetsavtalen innebmTer store mUligheter for en hurtig avgjørelse og dermed er Japans korte,
men hendelsesrike stornaktstid ute.

Det moderne Japan ble født for mindre enn hundre gr siden, da portene til det luk-
kede land ble åpnet for den hvite mann .(1853),  som hadde en teknikk og våpen som japanerne
ikke kunne stille noe opp- imot: De ærekjære oylærvilligo japanere skjønte at de matte
komma ut av denne ydmykende situasjon med de hvites egne midler: Japan ble et indudbriland
og bygget en moderne flåte. Men grunnmotivet i japansk utenrikspolitikk  }1-  hatt langt
større perspektiver enn å bli herre i sitt eget hus, for jap-,nerne har utbredelsen av ja-
pansk herrevelde vnrt.on guddommelig misjnn som h-r vordensherredømmet som sluttmål og
landene ved Stillehavet og Det indiske  hav  som den aktuelle milepel. Keiserdyrkelson og
maktreligion har gjennomyret alle jgpanere i en neL.' i ufattelig grad, og Japans ufor-
stående motstandere hat gang på gang undervurdert  OLOIC  drivfjper for den japanske offen,-
siv og fanatiske styrke i forsvaret, Dødens 'gru eksteter'ikke far en japaner, som så
go8 som aldri lar seg ta til fange, fangetallet på Iwoshirn der japanerne mistet 15 000
mann var ca.  70,  derav var halvparten koreanere.

I fnrhold til de stor-japanske idoene er folketrykket i Japan on underordnet fak-
tor, men den virker i samme retning. Før 1953 var det 30 millioner japanero i moderlandet,
idag er det  70,  og folketallet øker med nesten 1 mill, pr. år. Pette er blitt mulig ved
industrialiseringen, og det er i første rekke fortsatt industrie?.1 utbygging som har ab-
serbert folkeveksten. 'Folk flest hat overdrevne forestillinger om dn japn,nske befolkning
utenom moderlandet. Den omfatter bare CR. 1 mill, japn nere, hvorav ca. 3/4 er embedsmenn
i lanchukuo, Korea og FormoSa. Men'det indUStrialiserte moderlandet er sårbart fordi det
mangler viktige råstoffeT og må kjøpe dem ved sin eksport v ferdige varer, "Eksportere
eller dø" har kanskje større gyldighet for Japan ehn noe annet land, hvor der naturlig nok
ble grobunn for britiske ideer om industriell ekspansjOn forbunnet med herredømm på sjø-
en og særlig for de tyske om et selvforrwnende stor-rom som kan danne basis for nye erob-
ringer• -

For 50 år siden tok Japan sitt første steg som angripernasjon, og deA gjaldt det
pmrliggende China, som både kunne bli råstoffleverandØr og med sine myldrende millioner
av menne.sker et stort marked for japanSke'varer og japrisk herskertrong. Resultatet ble
at Korea (endelig annektert 1910) og Formosa gikk tapt for China, og da også det mektige



-

kussland ble beseiret og Port Arthur erobtet i 190h-05 steg ropet på Stor-Japan til storm,
Men tiden var  ennå ikke  moden til annet enn være d.eltager i det maktpolitiske spill med
avtaler og diplomatiske aksjoner både med og mot de fire store i Europa eg USA. Den forri-
ge verdenskrig ble et glimrende hç5ve til l fiske 1. rOrt vann og til å utnytte de andres
fraveer. Japanerne tilegnet seg da ved v.old og- diploti de. tyske posisjoner i China og
Stillehavet. I 1915 forsøkte Japan å 'gjØre China en lydstat ved et ultimtum i 25
punkter, men bOyde seg for proteston fra USA og Storbritannia4 - Et split‘ teic  China var for-
utsetningen for framgangen mot dette land, og Mens Chiang Kai-Shek; Chinas sterke mann
helt fra 1925,  var opptatt  i borgerkrig• mot .kommunistene„ kunne Japan I 193-1 forsyne seg
med lv :indsjuriet som ble gjort til lydstaten Manahukuo i 1933, Chiang Ked-Sheks program var
fr.rs'N nasjonal enighet under Nanking-regjeringen siden nasjonal frihetskamp. Den 15/7,
19 39 skulle forliket mellom Nanking og kommunistene proklameres men 8/7 kom japanerne
forkjØpe4..1 med krig - som forØvrig bare fremskynnet enigheten.

Pa grunn ay Manchukuo var der. i. 30-årene SPent ferhald mellom Japan og Sovjet-
amveldet, eg det kom.til reguleere slag ved Viadivestok i 1938, men begge makter ville

gjene h ryggen .fri til kommende dyster andre Steder, , og.  inngikk . i 1Q39 den nøytralitets-
"ta1en som. nå er  oppsagtee - S. gikk det s.lag.i slag Under den IVe verdenskrig, USA kunne

se rolig på utviklingen i China .cg den nye aksemktens trusler mot do amerikanske
i1lehavsposisjoner, og i 1940 ble derfor eksporten til japen av krigsviktige varer som

.elje 9g skr.pjern sperret,.• Det . lammende jape.nske overfallet .på Peari Hrtrbor 7/12-1914
knusende . slag mot britiske slagskip utenfor SreChine. ')Tti.trent samtidig, skaffet japanerne

• ui•nskrenket .herrevelde i det srvestre Stillehavet, I 1;:(..pet av våren 1942 ble hele SØr-
Øst-Asia •erebret og japanerne ste 'ved portene til India eg- forberedta en. invasjon i Au-
strall.an Stor-Japan var en uhyggelig realitdt . og- tyekerne it •Seg, utover i Europa, Men så
Tar- .Pearl Harbor var en vekker for.- amerikanerne, og Med :-'ybroen mellom Au-
stralia og Hawai .soM basis vant de sleget i KorallhaVet i be:gynnelSen av mai 19/42, og om-

. trent- samtidig .med Staling•rad• begynte . os dødeklekkene å kime for Stor-Japan, det var da
Guadalcanal i SalomonØyene ble erobret 9/2-1943..

. • Under kampen.har Japan hatt. fordelen av å eie po-sisjoner. •strategl:sk ly, det er
blitt forsynt med krigsv5.kt5.ge varer sem jern,• kull og .bomull fra Chinee og IVIanchukuo eg
med importen fra egne bj land, .Korea og Talwan .9''.'orrrinsa) •her landet også ,veert selvforsynt

.med rts. Ved erobringen .av OStindia fikk Japan nofc både a olje og guzmni. Den vanlige
reisetid me'd skip tversover Stillehavet  er  ca.en måned, så Japan kunne lenge, fYle seg trygg.
Men  takket* -veere sin enerme materielle everlegonhet.klarte USA. i 19/44-45 med en nyskapt
krigs- .og handelsflåte som, grunnlag for„veldige.amfibie- og luftoperas.janer å-trenge helt
inn på de Ommeste punkter i det stor-jopanske rj.ke, .son'også er begynt'å rakne i Burrna.
Erobringen av Filippinene, iwoshima og Okinawa . vi1 kuniqe lamme skipsfarten mellom Japan
og Vestindia Viktigs4z er det at dette kan g,j(-<re den japanske flåte og flyvåpnet maktesl-
se,  for 9/10- av det japanske oljebehov dekkes av pre..-dul?e-lionen 5 Nederlandsk India. Råstoff-
mangelen setter også meget fØlelige .gre.nser fer den. oAiol1.o krigsproduksjen. Den ja-
panske flåte har hittil hatt yinnskrenket he,rrevelde pL Chinas lange kyst, men na blir fer-
syningslinjene til krigen i China direkte trUet. Neste skritt kan bli invasjen i China og

moderiandet fra sØr og nord,. Japanerne vil forsvare seg inntil selvutslottelse, men ut-
gangen er viss,

Sovjet-Samveldet er den gåtefulla og nvgj(rende faktor for en fullstendig omringning
av Japan og en snarlig Slutt på krigen. 1\1-..'ytralitetsoppsige1sen, som formelt blir gyldig
fYrst om et år, viser irni.d lertid at Japan n?: også er truet i ryggen. Både I'Fanchukuo og
Korea kan bli frigjort fra land, og med Vladivostok sem basis far flytokter på Ca. 1000 km
kan en ramme hele den japanske Oyverden. r)et er heller ikke umulig at en sovjetrussi sk

flåte kan gripe venykket inn i sluetkampen. Sovjet-S=veldet har 1eert at etterneileron

• taper og har nok tenkt på en fnte sikring bade i vest og Ost ,
Den fullstendige avvepning av Japan må bli resultatet v krigen, og det byr ikke

på noe stØrre problem enn T.ysklands avMilitarisering. Japan har ikke nee Ruhromrade,
redusert til bare å omfatte moderlandet kan Japan holdes i Ymme ved ,kr_momiske sanksjo-
ner. Få langt sikt blir det sikkert vanskeligst å få bukt med den japanske ånd sem er

knyttet til den religiØse forestilling om et Stor-Japan. Den japanske terror og
de japanske offiserers korrupte uttlyndringer i China., vil fer lang•tid skape en anti-ja-
pansk innstilling i dette fredelige land, 'og hveften i Korea efler Mfe.nchukuo vil der neppe
vtere Anschluss-tendenser. Manchukuo hadde fer 25 år siden 3 mill, mennesker, men p.g.a.
en gigantisk innvandring av kinesere er der nå hele. 40, Manchukuo (r) Korea vil russiske
eg kinesiske interesser krysse hverandre, og den salomonske lcsning blir kanskje at de to
japanske biland blir selvstyrte bufferstater,

vVv



FRANKLIN r, ROOSEVELT pør,

Idet bladet går i trykken kommer det scsrge.dge budskapat Po for'ente staters
president Franklin D. Roosevelt er

Roosevelt var nettopp.begynt pg sin fjerde poriode som president og han resi-
derte lenger i ret hvite hus enn nnen annen i Ame ris historie. D'ette er et ytre
ipegn på  at De forente stater og hele menneskehet lidt et smertelig tap, som
ng,just i seierens tider kjennes sr mye tyngre. Fer i den samarbeidets eg for-
dragelighetens fred som folkene nå venter på, er det kanskje sær1i Ro,sevelts ord.
som Ville bli hørt eg fulgt. Roosevelt ledet Ye ferente Staters politikk i eh
tid dn landet var rystet i sine økonomiske grunnvoller. Hans friske eg ekte de-.
mokratiske 'innsets fer å berg e  Amerika ut ev disse indro vensker er en ster manns
verk, men  1.:11 tre tilbake for det h-n hnr gjort for å redde vorden. Med
hele-sin persenlirhets tyngde, glød og sjarme kjempet han mot de tendenser som:
ville  at fe forente Stater skulle stå som tilskuer til de livsfiendtlige  -11.griper-
hasjonenes C;ideleggelsesverk p?3  Oen annen side -v havene. Han har fatt det ameri-
kanske  folk til å for.stå at dette var en fare som truet dom selv or at Amcrika var
hlit et  ri1e  i midten som måtte spille en hovedrolle eg dele -,nevaret for dens
sk§bne. Ronsevelts fire friheter er blitt den enkleste og i beste ferstene pe-
pulære formulering av målet med fkihetskampen. Verdens.rikeste land med sin på-
gangsmotige befolkning har vært en uunmhterlig o kanskje den viktigste fekt)r
deh endelige seier, og det er Roosevelts fortjeneste frnmfnr noen ennens at det
skdde så fort og i slikt onfanr. "/lt vi eier skel settes inn",  sa  P,osevelt,
"vi tviler ikke 1)å seieren, or'vj spft ikke on prisen". Han fikk leve lenge nok
til å oppleve amerikanernes militære triumfcr, pg hev og land eg i luften, men
jubelen på den endelire seierens d-g vil bli betraktelig dempet ved tanken på at
•han som har størst andel i den ikke er mere.

Det er kanskje'venskeligere g vinne freden enn krigen, og Roesevelt rygret
ikke tilbake for oppgaven. Amerike mhtte ikke rjre Wilscns np;mellomkrirstidens
is'asj:Snistiske feil om igjen.  Hele  Roosevelts misjon kommer fram i disse drdene
fra til Kongressen etter Jalta: "De ferente steters senat og det emerikanske
folk vil snart måtte ta en stor avgjørelse sem vil bestemmo De forente Steters
- og :verdens - skjebne for generesj mer framover.  Tler ggr ingen middelvei. Vi må
ta på oss ansvaret eer samarbeid i verden, gjr vi ikke det, må Vi bære ansvaret
for en ny verdenskenflikt".

En slik mnnn dir ikke fordi om hens lereme der. Reosevelts innenets for
verdens fraMgang her satt varire spor, og hans politisko linje v5l mpre en lede-
stjerne til bedre forhold i hele vorden.
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