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Vestfronten: kanadiske tropper kjemper h rde kaannel i utkanten ev Deventer Lenaer v kan
de framrvkkende kanadiere se Zuidersjeen, og i  området mellom Coevorden  eg  Gronningen har de
onpnådd kontakt med  flere ev  luftlandetropnene, mello-  Bremen og Ems snlitter de Panadiske'
panserkiler de flyktende tyske avdelinger, og fremskutte styrker står 4okm S for Emden. Bri-
tene har utvidet sin angrensfront S for Bremen, men meter fortsatt har'd motstand Kkm SØ for
byen. 2,brltiske arme angriner n. bred front mellom Bremen og  Hannover,  og tenkstyrker
nar satt 7ever Weser vel Hova og Nienburg. Brufestene utvides under voldsomme kamper, og
britene st•ter fram i retning ev  been CelLe fra Nienburg, som er erobret. Britiske styrker
står Skm fra Hannovers noralige forsteder,  eg-amerikanerne stLr enda neneere i S, Hannover
er nesten omringet ved disse omgående bevegelser. Tyskerne holder Wesers bredder til et sted
'ikke langt $ for Bremen, Begge breddene av Weser er derfra renset helt S til Kassel, bort-
sett fra mindre stykker. -  Under framrvit'eingen Ø fee Kassel har amerikanerne nådd et Dunkt
5okm NO foi been, mene andre  nermer seg Erfurt. I Essen har amerikanerne'tatt Krunps
fabrikker. - I byen Hengen, S0 for Giessen, har amerikanerne tatt et slott hvor hovedkvarter-
et for Rosenbergo antesemittiske organisasjon holdt til. Det ble beslaglagt et rikholdig
eateriale om  jecieseersmål,  sant materiell fra mange j•demnseer, bl.a. Rotehildmeseet.
RAF fly satte igår morges  G  teske handeisskie i braen i kagerak. Skinene ferte flytende
brendsel tiet nbåteavnene f r2Torge. - I natt angreo  65o  tunee RAF bembefiv skiPsverfter
Kiel, som nå er tyskernes viktigste havn for montering av ubåter, Andre fly angren Hamburg
og Stade og la miner t fiendtlige farvanne Berlin og Plauen ble også anerenet. Idag angren
1 5oo US bombere eskortert av Soo jagere 7 flyplasser for reakseonsdrevene fiv, 1 ferseks-
flyplass og 1 våeende-ot i Berlindistriktiet. Igår bie ln flyplasser for reaksjonsdrevene
fly angrenet i Menchendistriktet: 176 tvske flv  ble edelagt eg g7 skadet igr.

'Østfrentene General malinovskys tropner her erobret Aspern flynlssen ved Wien, NV for Wien
har general Tolbuehins styrker gått over Denae fnr  å fullfere omringningen av bven. De styr-
kene som rykker inn i byen fre S har nådd fram til Donau og halvnarten av Wien er rvddet.
Under framrvkkingen her d= erobret flere ev de keente logningene i Wien og man håner at kam-

pene skal bli avglort så hurtig et flest mulig av  ae  historiske  bvgninger  blir snart.
Krupps fabrikker i, Berndnrf er erobret. - Tolbuehins tropner rykker også frani lanes banen
fra Wiener,Nenstadt t4.1. Italia eg e:eter her kraft,e  motstand, - I øst-Preussen er Keniesberg
inntatt etter  2 degers aeftige ooe-tyShere overgItt seg. Angrenet nå byen ble
innledet med et artilleribombardement snm varte  i 33 timer. Russiske fly  angren byen Praf-
tIg og utferte 5 000  flvgningee på 1 dag.

Italia: S.arme  har begvnt  et ny tt aneren i Adiraavsnittet, Britiske stvrker 'ar gått ever
Seniofloden ved Lego på bred front, Eva var minelagt og de tvske steerkeneDr:, dee annen
side ytet forbitret metstam.a. 1  000  flv innledet angrepet ved å myke opn de tveke forsvars-
stillingene - På Vestkyeten av Italia har  5.US armes  styrker nådd fram til fasba, 27km S
for den italienske flåtehavnen  Snezia. En  landsbv NV rer  Massa  er erebret. Ogeå dette nve
angrep stiter på hard tvsk motstand. Operasjonene stettes av flitebombardeeent.
London: Det r nå gitt neen onelvsninger om den njele sem er tilstillet Frarerike i tiden
1.november 1944  — 1. mars 1945, Det er b! ,a, sendt  313 000  tonn ma.tvarer 1 4 oho tonn
klær, i 3o lokomotiver, 21 one gedsvogeer og 734 000 tonn kull. 17 7oo kr jeenbane og
2on bruer er reparert. Den ferste  frsnske arme  er siden 1943 oDo1-ert i 11. Afrika ev emeri-
kanske offiserer. Under oneleringen gikk det med 2)40 eeo tonn materie11 em mu!',neden, Ar-
meen er blitt utstyrt med nanservogner, tan's ne,kjeret4Ver til en verdi av 5 billioner
fres.
Danmark: Danske patrioter har fert 2 steree handelsskip og: 19 mindre skin, hVeriblandt alle
danske bjergingsbåter, til sveeeke havner. bl.e. Landsehrona. Patrioten= satte seg i besitt-
else av den 3 20,)tonn store aampereRestnee etter et den hedde feelatt havnen, Dette  skin
ble  så satt på grunn, ogdet ble  anmodet om  hjem i stort mnfang Etterhvert som bjerginsdane
perne og sle?ebåter kem til ble kanteinene kalt ombord i "Restnes" hVor natrietene tok hånd
om dem. Da det mandag mergen  ikke ver  sansvnlie at flere båter ville komme til stedet, bIe
"Restnese som ver satt erunn nå sendbenn med letteet brakt flott og elle skiDene satte
kurs for landskrone.  Samtiaig ble  andre btar kapret ved separ=te aksJener t flere danske
havner og f5rt ever til Sverige. Båtene som nå denne måte er fert over til Sverige hadde
ialt en besetnIng på Poo mann,

ie  Den svenske forsvarsminister opelysei  at Nersk-Svenska-Frivilligf4rbundet har
tillatelse til å utdanne 2oe mann ved svenske militerforlegninger. Forsvarsministeren mente
at fra et militært synseUnkt vil det vere i Sveriges interesse å utdanne de frivillige. Han
foreslo at utdannelssen skal foregå ved Sedermannlands panserkår, Over l oen frivillige her
meldt seg og det kommer en stadig strem av nye innmeldelser.
Alle tyske fivktnineer i. Sverige, unntatt de som er deserterer eller i karantene som felge
av sykdnm, vil bli sendt tilbake til Tyskland.



Norge Tysee serengkommandoer er kommet til Tromsz for i forberede de orengninger. som skal
foretas dersom tyskerne må opogi bven. Det er bl .a lagt en  sprengladning nå  I2o tonn i
slagskipet "Tirnit7". Szrlandsbanen er nå såpass utbedret  etter sabotasi eaksjonene i mid-
ten av mars at tog med Corsiktignet kan gå over brueae.
- Ved flvangrenet nå  Pnrsgrunn (Menstad)  nelig, ble f41gende skin zdelagt: De norske bter
"Gudrid", "Svenfiell" og"Tora 14t som alle ligger kantret, Dessuten er 1 tvsk båt sunket.
Om awreeet nå. Sandef_lord: "Coneordia","William BleAer" begge  kantret.  "Beleamee_a"  og "Ir-
ania" skadetn "Eattegatt" zdelagt i den stzre tzrrdokken som også er nelt  zdelagt, 1 tvsk -
skip ute på havnen er sunket. Alle dokker  er  ute av drift ved de siste to angren. Verkste-
dene er også endel skadet, bla, plateverkstedet.

Absolutt taushet.
Det kommer  stadig reåtngr fra alle kanter av  landet om arrestasloner, HS rulles oon og vå-
oentagre  blir beslaglagt Det  er  ikke til å unngå  å legge  merke til at det skjer så  ofte og

slike former at  det med  sikkerhet kan sies at stzrstenaeten av arrestasjonene må være fo-
retatt nå grunnlag av angiver1 etter slarve og dette må stilles på
linje med angiver i.
Det er heller ikie mulle ikke å  legge  merke ttl at dette slarvet na er så utbredt at det er
oå tide å rooe et varsko, Du blir ingen belt ved entyle at den ene el er annen de-l_ver
iliegalt arbeide, du blIr angiver'.
Dette gjelder ikke bare HS's arbeid e , men hele arbeidet nå blemmefronten. Publikum viser en
rent ut fantastisk  efersiktighet med hensen til omtale av dette arbeidet, og jo mer ontimis-
tisk stemningen er  jo verre bllr det,
Det er naturlig fer oss å trekke  earalellee  mellom den ansvarslzse omtele som det illegale
arbeidet er glenstand fdr og  den varsomhet og i mange tilfelie  absolutte toushet som råder
ern den ulovlige handel nå svartebzrsen. Svartebzrsagentene har 1 stor utstrekning kunnet
greie seg gjennom hele krigen til tress Cor  at de  er kommet i forbindelse med adskillig fle-
re mennesker enn de s-m er arrestert for  ileegalt  arbeide, som fziege av ansvarslzst nrst.
- Dette er et ferhold som ikke lenger kan te1es H$ må bevares inntakt sllk at de under
sluttkampen kan gjøre den innsats som alle  venter  av dem. HS og alle andre söm arbeider for
landets frigjzring krever nå som sin absolutte rett, en enda strre  taushet enn den som
ses svartensrsfolkene og deres virksomnet,

na gens TTT: 'I våe krig for frtheten ee vi  alle  soldater, alle som en, Derfor skader vi tvs-
kerne i småt og stort, med alle midIer.  Derfor saboterer vi, hver 1-)1 vår Tåte.  Yoen
er sitt tiv ved drtstige kupn etter everleenmaneens direkte erdre,  og alle vi andre gjzr vår
innsats vel t a)beide mee li oL neNne, vee å-Tetle  TII eellem håndereoene,  oe ved å
szrae for at alle masLener i tvsk tieneste går med sand jelene. Vi stiller ops på linje
med de aktive SabetZree i kanteen for friheten,

• Nenetente onsdae deeelle aefil t. Xl, lgele,
fi-stfrentee I '!idt  72:elland hae britene eeobret Deventer, oe lenger 4  står de 14olo. Cra Gro-
ningen, Brttene har tott Wildershansen ee  står  rkm  fra Bremen.  e  Amerikanerne har erobret
Hannover  oe vkken videre mot Hambere  og Beaunschweie. Been ble erobret av ?oe infanterist-
er som ikke mtte eatsatee, 3 generaler bie tatt til fanee, Amerikanerne eeeer seg Celle,
TI) for bven, 7nbritiske  naeseedivisen står 7kin fre Braeeeeh eeigs sydlige ntkanter,
Braeesehwele angriees etier at et krav om evelejvelse evslått igt,e  etter at amerikanerne
eadde satt oter elva Ore t TT ne S for byee c',erme  ster leneer S inne i Gosiae, - Lenger

står ameeieaneeee inee t '')Ideaesee,oe EIert er nestee Jrnrineet. fea den gamle
sjekkoslovakiske grense ear amerikanerne ykeet inn 1 Copere. 13ritise fly angren inatt

lernbanemel 1 Leipzig og Plaeen. 1 3oc US bombetly har angrenet jernbane og oljemål i S
Tyskland idae. AILierte fly var over Perserune og IBeevik i etteredddag.
Getfrontene Ruseerne ene erebret hele den deL av Wien som ligger S for Denan, mens tyskerneet,_
enau holder seand i indeetrikvafterele i Ftortesdorf uk N  siden av elva, valinovsky rykker
imidlertid fram mot denne bedel fre /), 5 eoo tvskere ble ireot eller tatt til fange ender
kamoene Gm bven i. stste d-sgn. Det er lykkes rnsserne i Iedde mange av de bermte bygninge-
ne fra 2sdeleggelse. - N for Bratislava har eusserne videre framgang og tok 3o steder igår,
deriblandt Trenin.-Under kampene 1 Kznigsberg mistet russerne tilsammen 134 000 mann i
falne oe faneee, deriblandt N genelaier, Det ble tatt  et svært bette, hverblandt 2 000 kano-
ner, g500 biler og aesten goo lekomotiver,

Italta: Angreoene t Itella ear eoe framgane ea st rkel fra k arme nar rykket apptil 4km fram
og tatt 3 eyer i Adria-avsniLtet, V kysten er Vassa tatt , 1 7oo fanger er braLt inn.
London: Cnurehill gav 'idag i Ulidelet ,y9plysuinger om de britiske tan siden, krigen tok til.
Innttl 1, .r.as jeer har Sterbtitanela eg Det britiske Samvelde mistet 1 126 oee mann i faine,
sårede og snned. He(av har 3o6 en, falt, hvorav over 2/3 falier nå moderlandet.
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