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VAk I eiNSAIS 0 ti blitt operasjonmeråde. Norske og alliérte fly retter stadig aneree
Norge er en krigfdrende nasjon. mot kysttrafl kken og havnene, og sahotasjeaksjonor sdker å lomme trafikken
For de fleste vil det vel ta sog ut som en banalitet å meddele denne til lmds på veier og jernbaner. De tyske traisporter fra Norge av tropper

kjennsgjerning, men det hender en stöter på folk med menInger og eeaksjo-og materiell er blitt et militert  mel av hdy rang, for det kan leomme til å
ner som gjdr det natur-,ig å minne om den enkle ting at vårt 1 and er I krig.spille en avgjerende rolle i  en gitt situasjon hvor mange divisjoner tyskeN

Våre 125 år av fredelig utvikling og den ting at vi under den stdrste ne kan trekke ned herfra til de sentrale krigsskueplasser. Det gjelder å
del av okkupasjonstiden har ligget I utkanten av operasjonsområdene har hindre og sinke dem på en hver tenkelig ette, bg siden det I det siste
gjort at enkelteikkehar det helt klart for seg at vl er en krigfdrende srl ig er aksjonene mot jerrbanene, bilverkstedene og oljelagrene sem er
nasjon og at det desverre fdrer riEd seg farer og ofre intet fel k kan unn- kommet I forgrunnen, er det grunn til å minne om at sebotasjen tross alt
dra seg. er den form for operasjoner som koster minst I norske liv og nerske veN

VI treffer undertiden pe denne type av mennesker når en krigshandlIne dier, Ble ikke linjene leemet ved slike aksjoner, ville den allierte over-
har skaket opp sinnene. Det kal vere et flyangrep som har krevd ofre av kommando måtte gripe til bombing fra luften, og all erfaring viser at det
norske liv og norske verdier, det kan väre en sdootasjeaksjon som foruten ulir kestbarere, fordi men på den måte sjelden kan raeme så presis og med
å ramme tyske også rammer nerske interesser og som kanskje også utldser så sna skadevirkninger ut over dem man tilsikter.
tyske represalier. Straks er en eller annen ute med sitt: tIfIva skal det VI vil ha vår frlhet tilbake, og vi vil gjdre oss fortjent til den. Vi
tjene tin Det er bare vi selv som fer syl for det, og kan det I kke nå ensker ikke å få den som en almisse utenfra.
V."åre nole7 " Derfor er Norge en krigfierende nasjon. Målet er kterges frihet.

eorgen og melidenheten er I og for seg en ganske naturlig og sunn mennee Og skal vi vil le melet, må vi også ville mIdlene.
skelig fdlelse. En hver normal nordmann er på det rene med a krigen er en
ryeterig uykie . eee llertne i tre eem se„ . 1.1 7".

Vi er med I et verdensoppgjer, og innsateen er bl„a„ vår framtid, vår Danmars anstrengelser for å hindre tyskerees operasjoner har fått
eksistens som frI nasjon, vår rett til å styre oss selv etter de grunnset- stoee lovord av general Eisenhower. Danmark er gjennorrgang for de tyske
ninger vi finner riktige. Alle utenom en liten krets av forredere ogfull tropper som vender tilbeke fra Norge for å forsterke hjemmefrontene, men
stendig holdningslese individer er klar over at vi må verge oss, at det er det har vist seg at Ikke et eneste tog fra Danmark til Tyskl and kammer
vår selvfelgelige plikt å gjøre entstand mot voldsmennene, ja Ikke bare vårFram i tide, [ilange tog kommer I kke fram i det hele latt. Ved gjentagne
plilet, men cbt eneste mulige for oss å gjdre, fordi alt som gjtir livet vercIangrep på jernbanelinjer, skiftetomter, elektriske enlegg, verntarn, sta-
å leve er truet. Vi har valgt krigen og ikke underkastelsen, Vi gjorde det sjoner, fabrikker o.s.v. har de danske sabotdrene fremkal t et så stort av-
den 9. april 1940, I all vår hjelpeldshet og forvirrine og til ±ross for aterekk I fiendens troppebevegelser at forsinkelsene blir filbare på frontene,
det kunne se håpltist ut, og vi er i dag ennå mer klar over at det var den

-

eneste mulige vel, for på kjemer vi fdrst for alvor vår fiendes bunnldse UKEOVERSIKT.
ondskep og brutal tet. Detsom preger uken, er i fdrste rekke amerikanernes nye store seler på

Men da må vi også trekke konsekvensene av dette0 vestfronten, opprullingen av det tyske forsvar i Saar- Pfalz-området, mel-
VI er påtvunget en kanp for vår frihet og våre menneskelige rettigheter,lom cselle, Phinen og den franske grense. Det er en gjennombrudds- og om-

og like lite sem nee annet folk ken vi vente at den vil ldpe a uten ofre fatningsoperasjon i stor stil, og den korte tid den er gjennomfdrt på, er
og lidelser. Vi må tåre oss den ting vi kanskje hadde glemt, at krig er en et nytt vitnesbyrd om hvor svekket det tyske vestforsvar er blitt. ' kke
dedens alvorlIg sak. Den koster. Den koster bledig. Men når vår'frihet og Mer enn vel en ukes tid etter 3. armes evergeng over ikselle sto PatIons
våre andre hellige verdIer er truet, kan det ikke nyfte eeutepå prisen, pense"spisse i Ludvigshafen eg Kalserslautern, og ved denne siste by
VI me bere vår del av byrdene, vi som,alle andre fei'< som kjempei* i den fikk den kontakt med Pateh' 7. armee som etgjerde den serlige del
stere europeiske frlhetskrtg. Infet anstendig menneske kan for ‘afver heyde stere tang om SaaN Pfalz-omredet med dets tyske styrker på :1.000 mann,
at vi bare skal legge hendene i skjddet og ia oss redde av de andrd. Det hvorav om1rent halvparten alt er tatt tIl fw-)ee. Det er tydelig at hele
ville \rå re feighet og stakkerscbm, og det ville fdre til råte på folkeka- det tyske fors,,ar vest for Rhinen i dette område er i oppldsnIne, og at
rakteren - foruten at det naturligvis ville tidelegge funstendig vår stil- det bare er spdrsmål om kort tid når de allierte står ved vestbredden av
ling som en nasjon med vibje og evne til å verge frlhet og uavhengighet, elva mellom Strassbourg og Koblenz.

Det kjempende Norge ute sjd-felkene, flyverne, guttene i marinee og i Seiren har stor rekkevidde. For det fdrste er tyskernes betycblige
eommandeavdelIngene har som en selysajt ting satt livet tll for vår sak, industri og kullgruvesentrum I Saar-området falt I de alliertes hender.
09 9jdr det hver d„ Men krigen i dag er total, det er ikke lenger noen For det annet er den sIste rest av Slegfriedfinjen (som her omtrent fffiger
forskjell mellom stridende og Ikke stridende. Også vi her hjemme erå gjdre grensen) satt ut av spillet, dels ved utflankerine, dels ved en frontal
vår Inesatsogbke våro ofre. De kan yke tunge nok, fortyllende tunge gjennembryteing i 7. afierikanske og 1. franske armes avsnitt. For det
for dem som rammes, og de kan bli lanet stdrre enda fer det hele er over, tredje har de allierte utvidet sin potensielle angrepsfront for slaeet om
Men ,1 1,1e ejenrom det. Vi har ikke noe valg, og vi skal ikke glemme al Rhinen med over 200 km, og det på en stmkning (mellom elaInz og Karlsruhe)
mange larld har gjennoNått langt uhyggeligere prevelser enn vårt, hvor slettelandet gir gode betingelser for overgangsoperasjoner og utvik-

Krigens sluttfase er Innledet, og vårt land er Igjen 1 stdrre utstrek- ling av styrkene på dstre brodd, samtidig som betydningsfulle mål lokker,



er, så Ni+kt!g Industribysom Frankfurt et dypere stUt inn NYHETENE TORSDAG.
see 1 er' ,ydplengs geins delfure er også av de mulleheter som1,a1kom- Vestfronten. De tyske styrker V for I hinener nesten helt I operle

Lezraktning, kanskje som ledd en plan om å skille Nord-ryskland 3. og 7. amerikanskePr'le hadde ny rask frangeng forsdag, og har dre,et
frn Si,r-ryskland; den forbindelse kan et russisk franståt f Konjevs av- tyskerne sanmen I to brufester. Det iene er I 1;a1nz-området, hvor tyskerne
s,1;-zt everDresden-Leipzig inn I Sachsen og Thilringen tenkes som en kom- hardnakket rotsetter seg alliert fremgang lemer lnn I byen. Det annet er
pi etterende operasjon. mellom Neustatdt som er på allierte hender Plremasens og RhInen. Over

Samonliknet med disse resultater trer begivenhetene på de andm fron- alt ellers er all organisert rotstand sluttet og alle Saars store byer inn-
ter meo I bakgrunnen,- men også her er frargengen meget tilfredsstillende tatt. De allierte er dessuten rykket inn I ludvigshafen. I tIll egg til de
eg mulighetene lnteressante. Remagen-bruhodet er utvidet betydellg både I 55.000 famer, sem tldligere er oppgitt tatt siden 17. mars, ble det onsdag
bredden 3g dybden og begynner å bli en strategfsk fektor. Stårst Interesse tatt over 17.000 famer, og tusenvis venter på å bli tatt. Overalt måter
knytter det seg i dyeblikket til amerikanemes bestrebelser for a bryte de fraerykkende styrker hvIte flagg, vrakrester av tanks, notorkrdretuyer
Igjennom nordover til Bonn-KUln-sletten, hvorved operasjonenblbrInges I og utstyr foruten en endelås rekke av fanger.- Ved Remagen er det slått
når semmeMeng med den overgang over Rhinen både sår og mrd for Ruhr som enda flere bruer over Rhinen. Bruhodek er ri!i over 40 kmlangt og13 knidypt.
Wentgemery forbereder og som ffir sein helst ken settes I verk. De allierte holder rå 11km,langs elva Sleg, vis a vis Bonn. Store allierte

lufrenigen vlser stadig stigende intensitet, m.f.eks. tirsdeg en re-  flystyrker angrep torsdag mål foran Mentgomerys 21. armegruppe, som forbe-
kerdeessig Innsats av ct taktiske fly I vest Og det or Ikke minst be.. reder overgengen over Rhinen. Styrkene er dekket av et rUkteppe, som strekker
freekelsesvurdig at Poyal Air Force gjennomftirte dette dågns operasjoner seg langs vestbredden av Waal fra Nijmegen og fortsetter 1 angs RhInen. Tys-
uten tap.av et eneste fly. Det betyr at  de allferte her et praktIsk talt kerne på Ustbredden kan Ikke se Mentgomerys ferberedelser, men de vet hva som
uinnskrenket luftherredåmme, med de bensekvenser det medfdrer for denkem-forogår.Når kmpene begynner vil de sannsynlIgvis blf hårdere enn men
rnenda storeffensf v. Montgomerys styrker har hatt siden Invasjonen. Torsdag morgen anerop 1.300

På Nstfronten er ru"sserne SarlIg akkive på flåyene. I nord blir det tunge emerfkanske bombefly ledsaget av over 700 jagere samlingssteder for
satt Inn åkende kraft i forsåkene på endelig å likvIdere de tyske ståtte- tropper og 5 flyplasser rett overfor Mentgemery. En jernbenebru bortenfor
gunkter ved Kånlgsberg, Danzig-Gdynla og Stettin, eg I sår er det tydellg- Bremen er sprengt av 10-tonnsbomber. VI s a vis inontgomerys tropper or et
vis s Inn en kraftig ny offensfy I Unga,n, nord for Balaton-sjtien med av tyskernes stårsteepplag av bensin og olje, opplaget I Deventer ° Neder-
stdtretnirg not Komarno; russerne har riktignok I kke meldt me om den ennå,land sprengt Jernbarlenettet er sprengt på 17 steder, og 76 bok. og 1.700
men det frangår av de tyske meldinger at den fåres med betydelig kraft. jernbanevogner er .ddelagt eller skadet. 4 flyplasser for rekylfly er satt

Langs OdeNNeisse-fronten hersker det fortsatt relativ ro, men man nså ut av aksjon og 12 rekyljagere skutt ned. •Flyverne uttalte at på hjemvelen
regne medat den nye offensly her settes I gang santidlg med råentgomerys å de Ikke en eneste stUrre by som Ikke var i brand. Elsenhower har sendt
Rh I novereang. ' en advarsel ti1 jernbanearbeiderne I Ruhr om å råmme hyls de vil redde

det fjerne dsten er det frargane på alle fronter. ttled Mandalay er vet. Han oppfordrer dem tfl å hjelpe sine utenlandske kolleger. - I en
japaneenes ylktIgste ståttepunkt I det sentrale flurma falt, Ivotiya i Sarmeldine torsdag ettermiddag meldes at store styrker britiske tunge bombe-
Vulkangruppon ar renset og anerfkanerne her gjort nye landganger på fly Igjen her vårt over do franskutte baser fr det tyskeforsvar ved Nedre
Filippinene, bl.a. på Panay, slik at de nå praktisk talt behersker hele Rhf nen.
bygruppenesjofront mat vest. De knaepe moldinger som hittil foreligger dstfrenten. Vassilovskis styrker likviderer reskt den sIste tyske lomme
om sjN. og luftslaget utenfor Ktushiu, tyderpå at japanerne har satt Inn ve-17g7-hes Haff. I et nytt framstUt harhan brutt gjennom forsveret not
lenge oppsparte strldskrefter I hjemefarvann, med katastrofale resulta: Hellfgenbell, som er tyskernes siste ståttepunkt etter at Braunsberg er
ter for dem sely, erobret Over 4.000 tyskere ble utslettet I dette avsnItt onsdag.I Kdnigs--

berg forsåker garnisonen å avverge argrepene ved oversvåmmelser. På vei
NORGESNYTT. met Denzig og Gdynia er enda flere skanseverker stormet, og russerne står

Lårdae den 17. mars ble endel kjente menn i Pårum innkalt til mUte I mIndre enn km fra selve Danzig. Sjukovs styrker har tatt Altdam, rett
Sandvi kas radiRms. Så å sl alle måtte  alt 18 - 20. Fylkesfårer Holm overfor Stettin, og listbredden av Oder er dermed renset. Tyskernc inn-
hol dt en tale hvor han raste met den kisto fids sdeotasjehandlinger. Så rtimmer at russerne her tatt 3 byer I buen V for Budepest. Russerne her
ble hver enkelt keldt inn til 8elm under vepnet vakt - og forelagt kke brakt men meddelelse fra Ungarn siden de meldte at tyskernes meto-r.
gende erklurIng: "Uten hensyn tfil min polltIske oppfatning ter jeg herved fensiv var opehårt. Mandan ble 3 transportsklp på Pillaus havn og 2 ubn-
på det besternteste aystmd fra den saSetasje som nå er i ferd med å åde- for Bornholm senket.
legge nurIngslIv og landets kommunikasjonsmIdler. inetoder sem sabota. Flyangrep. Fly fra Middelhavet har argrepet sanbandslinjer foran Tellbukins
sje og sniknord ken fa katastrofale ftfiger for den mrske sivIlbefolkning, styrker. Jernbahemal og skiftetomter i sterrIke og Jugoslavie er angrepet.
Deer bare egnet tll å skepe kaesOg rertned fromme laemmunidiske formål, Berlin ble anerepet to ganger onsdag aften, 30. natt pa rad. Britiske
nee som jag som ansvarsbevisst nordmmn ikke kan Niare med pa." - Alle moseuftesfly ledsaget av spitfires angrep onsdag middag Shellhuset, gesta-
skrevunder. Det fInnes ingen undskyldning for dette. Disse mem har t poshovedkvarter, I Kjåbenhavn. 30 allierte fly deltek. Flyene ble obser-
lant sine navn til den kampanje som fienden har satt I garg for å brInge vert sll:Tedc‘.sedKersdr, nen flyeyrm_hle i kkegitt får den ferstebenk;e
elee hjernmefrontsoldater i vannry hos folket. Eplsoden I Ihrum må bll falt. Den tyskkontrollertekringkaster mer'qlr at bygningen er jevnet med
deneneste I sitt slae. Det er en nådvendlg forutsetnIng for at hjeme- jorden. En bygnIng I riårheten hvor Gestape madde sItt arklyer fullstendfg
styrkene skal kunne ltise sine milltåre oppgaver at de har hele felkets tIdeiagt. i forvirringen etter angrepet lykkedes det hjennestyrkene å redde
materi elle og meralske ståtte I kameen. Den som Ikke er klar over dette flere fanger.
og Ikke er villigtll å ta konsekvensene av det, oppfyller II‘ke de krav Appel fra Hjemmefrontens Ledelse. Kampene i Norge er na kommet inn I en
som må stilles til oss alle i denne tiden. Han svikter sn plikt SOMgod alvorligere fase enn mengeng tidligere. Fienden har slått Inn på en ny
nordmann. Våre hjernmestyrker rå kunne kreve at de Ikke blfr falt I ryg- linje. Etter at det I lengere tid ikke har funnet sted henrettelser og ikke
ger av sine egne. flere politiske fanger er sendt til Tyskland er nå en ny terrorbtilge satt

Fra Hjemmefrontens Ledel-se: Kampen for Norges frihet har krevet nye Inn. Heerettelser og deportasjoner er gjeroppetått. VI kan fkke se pådette
ofre, AIter en gang harden nazistiske ffende tatt gode nordmenns llv ±11 uten mattrekk, og svaret må bll åket kamp. Hvis flenden fortsetter på den
hevn for militåre angrep som han Ikke greldde å avverge. - Våre tanker gårlinje han her slatt inn på, vil nyekampmetederbll tatt I bruk. Hjemme-

takknemlighet til demsom falt. De stdde Ikke forgjeves. Vår kanpvil je fronten er I d3 en kanporganisasjon, og vl kjenner flendens svake punkter.
er blitt hardere og vår styrke stårre. Hele folket er nå beredt til å Vi appelerer tfl hjemmefrontens aktivegrupper og alle nordmenn. VI må gjere
bryte fiendens terner. - alt klert tfl angrep. Hver eneste mann ag kvInne rå yte sin Innsats.


