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SLUTTFASEN I NORGE. VI ma også regne med at den tyske offiser fromdeles yll vdre tre rot sln
°VI har fått dero der vi vIl ha dem,° sa en engelsk militdrkronikdr for freed til Hitler, for selv em rbr FIIhrer er tradt litt I balgrunren etter

en tld sicbn. Rhinen er forsert v de vestalllerte og russerne har nådd hvert står han frandeles soz et symiel for tyskarne, eg er på peplret ng i
Ostersjöen, og mal kan rogne med et den avgjdrende offensiv ganske snart ralloen den lcdende.En arlighet er dat dessuten, som enkelte framholder. nt

blir irnledet. nezileJelser vil slike tilflukt her I 12.Met for å fortsette kamen rM
fått dem der vi vil ha dem, og det gjelder å holde dem der". sjev1ker og plutokrater.

Allikevel hor krigshIstorien sjelden vist en slik splIttolse av en kjem- Krigens sIste fase krevermerav det norske folk enn men av de tidligere
pende ttir sem i dag. Tyske styrker står fradeles på vestkysten av Frank-V1 er ikke tilskuere 111 den k3rp som i fdres knnen TyskIrds grenser/

deler av tfitlers ner star ernå i OstirsJIdandene og store styrkerer sely I krig og krigen I Horge kan I aller Mrmeste frastld bli aktivisert

er avskåret I Vest-Preussen. Atskillige dIvrisjoner kjenner frrtsatt 1 til en åpen kro som blir tvgjdrende for vårt folks fratlfge eksistenmiu-

Ital1a og mIndre styrker frIster en tvilsom tiliårelse på Balkan. Darerk ligheter.
er besatt, og her 1 Abree kan vl fortsatt glede oss over tlIstedevarelnen get forlarges aktiv innstilling og aktiv troorts av hver enkelt iv oss,

21/ 12 - 15 dIvIsjoner, mens hovedsloget mot tyskerne ndreerSOQang1dre1- er Ikke son soldat i frentlinjen så som soldates aktive bakerunn.

sen.
":11eLb oss over tilstedevårelserf, er Imrskje et underlIg uttrykk, men FALSK "FRITT LANg".

det er Ikke så Lokstavelig ment. Det er tross all ubetInget en fordel at VI hr fått neddelelse om at en forfalsket utre rv "Fritt Landl skal

tyskerne frandeles er her. For ebt ftirste vIlle de I Tyskland utgjdre en vdre sredt utover Oslo. ier opofordres det til karp mot hortunIstene, men
kjdrkomen stdtte til Hlrelers senmenskrgeto folkereserver, og far det for å gjure det hele treverdig, skrIves men rosenle ord om den myrdede over

annet - for oss vel dot viktigsto ville de ved avrelsen herfra stirge lage Suthre. - Avisen eh en altfor tydellg forfalskning til et fornuftige

for at våre realverdler kom 1 samm forfatning som de I Firynrk. folk vil la seg nerre,renvi vil igJen innskjerpe att on vdre på vakt
ren vl ken gå t fra at tyskerre 1140 v11 bli Fer lenger ern hdyst ret alle former for orovokasjon, filske °Illegale"rqiser, , falk som frgn-

n56vend1g. Sannteten er at de blir holdt har. De mreler rddler til å still er seg som hjernefrontsmenn, etc. Gestre skyr Intet middel, vI zIrres

trekke seg tIlbake t11 Tyskland. Denske sacetdrer sdrger for å halde Jern.Tdoments. tIngen må ta i rot "Fritt Land" gjenrem rnet ern de grle DQ

bannnettet i en slik forfatning at det umullggIdr stdrre troppetransporterprtIveto kanaler. Alt annet er forbundet moddcnstdrste fore for mottakeren,

Alllerte angrep srmen md rorske og danske sabottrers arbeld hin rer sje-foruten at men rIsikerer å Jiåru Gestazes hjelper i kamen mot egne Irds-

forbIndelmn. og her 1 landet retter hjemmstyrkene sine tilIntetgjdrendemenn.
angrep mot tyskarres transporto1dIer.

Aan hvordan blir sttuasjonen når forbirdelsen 111 Tyskland er fullsten- UKEFIVFILIIKT,
dig brutt, når den entgriserte motstrel brytea samen 1 Tyskland? Da har Ilken er preget2V fre bigivonhoter som innebdrer at forMsetnineone ler

vi fullfurt en av våre flltdre oppgaver; de tyske styrker 1 Norge ha- den sIste store to-fmnt-offensf v mot Tyskland re er til stede: I vest er
Ikke nådd havedfranion. Da er det enkelte regner med at tyskerne her 109- venstre Phlrbredd renset helt fra Ni Jmegen til IVobleno, og dertil hr de
ger red våprene. Ifian kan genske s1kkert si sten slik situmjon 1 betrakr allterte opprettet on konselldert et bruhode på hdyre bredd av Remmen

telig grad vil svoldc den alminrelige sohlots lyst til å kjempe for Tysk-I dst hr russerne defirltlyt fjernet en hver fre for tysk motoffensiv not
lands fremt1 d, rren117C 11Creer frlig å forutsette. Det sies at den tYske nordflolhen idet Ponnenn-støene er sett ut av soill, og dertIl har de på

allerede hr plrlagt fortsatt kam 1 Syd-Tyskland med Salzburg mIdtavsnittet, foran Berlin, brutt opp den ylktIge tyske lås foran heved-

som It.,dkvarter, tdinchen som gestagrakvartor og Berehtesgadongarn POlitisfrden, festnIngsbyen Kbstrin. I dst som I vest er de alllerte dermed på

hilYeerg. og51:1lerge de der nede har en rardosender til disposisjon er tilstrekkelIg frontbrodde rykket fram ttl ulgargsstillIngene for det store

det sennsynlig at cle vil forlerge sutstrd OQkerp fro alle tyske troPeer dobbeltslag on Rhinen og dder som vil evgJdre Tyskl rds skjebne.
I utlendIghet, Jet er ingen grunn til å undervurdere det tyske Inte111- Når • det gjelder situasjonen I vest, hr tonchn krelderisert overgengen

gensniva I den grad nt vi Ikke tror de sklbaner det rfrmer Se9 slitten, over Rldnen ved Remagen som en opersjon av tilfal iig kr<ter, en Improvi-

mr I dag er det etter deres proPagrldlaevIrkede menIng 1kke slutten av sosjon forli dee store Ldenebribru ikke var spNnot I luften og do 1111-

,n embringskrig de kjemeer, men en kare for Tyskl,nds eksIstens. Daglig arte derned kunne oporette rt bruhole uten ot det kostet de forheredelser

de forelagt seg den tyske naziledelses utlegnIng av de elliertes og de ofre son an slik operjon i alminnelighet krever. Det betr en ekstra
krL sfrål , og man kan bare lese Afterposien for å se hva de venter seg; fordel for de Ilierte og kooplIserer si tuasjoren for tyskerne, men det er

kere g sely utslettelse er bedre alternativer enn overgivelse. Det er genske kIrt - hva son også er sagt fra azterltailvt engelsk hold - at et
ogsåWere tl rç S" holder don alminmoligo wei'mechwIdai 1 ddde 099311 lykketruff son Remegan -overbreen I kke kn endre bovedtrekkene I de plaJur

v1 er t'lhdyellge tll å undervurdere,Qest3;)3og SS. Jen allterte ledelse tidligere hadde lagt for slagetomRhinen. En amen
r, - • ,44 ^”, tyske fjk og de tyske - ting er Jet at Jen situasjon som her er opostått på mange måter kai latte

ejL'it C.3L de okkupo-'n befo.rt!rgor- gjenromfdringen av planene fordi den betyr et uberegnelIg usikkerhetsmo-
nt og jrmst ess, do er jIke stor erad ment for tyskerne og tv1nger dem tIl diversjoner, og det har de med sine

cen R . »c nl t. FS.soldaten er heIler Ikke ukjent kropt tilmelto styrker i vcst ikke råJ tit. Dct kan derfor også hende at

ett terateimer fra frenterve on aldre okkunerte IreL rin n111nrio +11 cv, uke rwsl Inn Aveiningo



:Kadrs ltp, mallom Kdln og den hollandske grense, hvor de store overganger koalisjonsatojerIng bllr oppldst, vil vl mInte marge lojele mederbel lere.
•lyansyr g cr fortx.ro l+. Hvis let blir min ocroger - hva det kerskle blir - å danne ny regioring,

bat melles om en vel :ig oppladning •dette enrale i form av bå le tro pe-vil jeg folsdkeåfå mennthhobare fra det konsorvative partl, men også
og materiell-konsentrasjoner, og man kan regne med at do alliorte om Ikko fra andre partier eller atenfor partiene, inn 1 rcojeringensom dorved vil
maget lange kommer til å gå over Rhinen på bred front hade nord og sdr for få on nasjonal karakter. SkIlo krigen I Europe opphdre fdr sommertns
Ru'rr, frontalanorop mot inclustniemrådet vil neppe komme på tale, for slutt eller kanskje flir, som godt kan väre mullg, yll v1 ha nådd en stor
erfaringen vlser at alle större byer tog Ikke minst industrIbebynielse) er milepel og krigen v11 Ikke lemer Vare men hindrIng for alminnelige valg,
meget kostbara å erobre, fordi s3 å si hvert hus kan gjdres til en festning!li kan bare kome oss igjen etter den påkjenning krIgen har Vart ved å bli
Derinot ligger batingelsene til rotte for en omfatning av Ruhr både fra Idst fra 01 le de bånd og den kontroll krigen har gjort nddvendlg. Kontroll
nord og sdr, og det sannsynlige er vel at de stdrste bovegellge operasjo- for densagenskgrld er teningslds. Kontroll under påtgaropelse av krIgen
ner vil bli gjennomfdrt på nordfltlyen, hvor der vestfalske slette gir eller dens oftervirkninger, hvis den I kke er ebsolutt pakrevot, er svindel,
stdrst hevegel sesfrl het. hvo den enn bllr kalt eller hvilke slagord som brukes. Det er Ikke derned

I det skulle betingelsenefor clonavgjdrende gjernombrytning av Oder- sagt at vl kan gi avkall på den nddvendige kontroll så lenge dot blIr knopt
linjen lIgge vel til rette. Ved erobringon av Pontern og Isolering av de med mat, og vi nå ha legltimasjonspadrer så lenge vi har så mange fiendt-
mindre tyske forbendi Denzig-Gdynia-onnådet er flankesikringen I nord I igd fanger i Irendet. Nar krigen er slutt, v11 verden bli stillet overfor
gjennomfdrt, idet Sjukov kon stlitte seg på sjden, og men fare for flanke- en matknmphetsperiode i -flere år. Vi rn;Ikke slaepe av på den produksjon
stdt i sdr, fra Sudeter-offrådet, foreligger noppe. Hva rmssornes plener er, av levnatsmIdler vi har Irnfdrt. Etter de maige forbedringer son er gJort
vel naturligvls ingen utenforstående, men det er neppe mer sennsynlig at vil vi med fordel kunrt fortsette å orodusere mcont selv. Churchill sluttet
de yll mtte et frontalangrep rot Berlin enn at de allierto vil stuto rett med å sl: "Seleren lIgger foran oss; den er sikker og kanskje rtr, men åre-
rnn 1 rar!r•-, 9ado 1 det og vest or dot rImoligst å ventedobbelte amfatnIngs.lange ddeleggelser har lagt jorden dde og for våre erfarne dyne står sele-
operasjoner not de to ylktigste strateglske ntl, Ruhr og Berlin. Det er ren mere gom on forldsning onn'on trlumf."
imidlertld 1 det også andre nuligheter som kan tenkes, f,eks. et dypt stdt Vestfronten. Styrker fra 3, arerikanske anne har Apnet et nytt angrep pa
i nord med retnIng Idbeck-Harburg-ornrådet eg Elben-munningen med sikte på Saorfrenten og er gatt ever kloselle på to steder SV for Kohlert.Det er
en lig- •de avskjking av 14eklenburg som fdr Pommern, og (eller) en offen- opprettet to betydelige bruhoder på hllyre brodd. 11 set byer er erokret.
siv dypt inn i Saelsen-ThIlringen over Dresden-leipzig, med slkte på å av- lenger 5 står amorikonske styrker 15 km Ö for Searbourg. 7. erme er gatt
skjkat forbindelsen mellom Sdr-Tyskland, Usterrike og Tsjekkoslovakta og til angrep V for Searbrecken, og har nadd elva Saor V for damo by. Styr-
den UvrIge del av riket, ovatuelt kombinort med ot vostalliert stidt fre kene mdtte bareisvak tysk motstend, og de tok flere småbyer. 1. armeFar
Koblenz-ornradet Inn I Hessen cg gjennom Maindalen. klen enten hovedvekten utvidet bruhol^tiRemagen og står minire enn 1 km fra autostradeon mellom
blir lagg på omfatningen av Berlin på sentralavsnittet eller på flankeope- Kdln og Frankfurt am 11a1n, son ligger under maskingevkIld. 11 tyske fly
rasjonene, v11 sikkert hele dstfronten på ny b11 aktivert for mest mulig å var over bruhodot torsdng; 4 av dem ble skutf ned. lenger H er det liket
spro og blnde stdrst mulige tyske styrker. patrml jevirksonfiet både fra tysk og alliert sl de. Det er den 21. allierte

Flakgrunmen for de foreståerrie operasjoner er en voldsomt intenslfisort armegruppe som utfnlder ettirst patrml jeaktivItet. En patrulje fra 9. armo
luftkrig mot Tyskland fra vest, slir og det, med stadig nye rekordlaster, har vart over Rhinen H for Dulsburg på rekognosering. Den mritte- kraftig
sklig mot jernbanemal, I siste uke f.eks. 4 og 5.000tonn moh en enkelt hysk motstandprå Ustbrodden og vendte otter utfdrt oppOrrag tilbake Igjen.
by sem Essen eller Dortmund. Disse angrep n ffislutt v1rke lemmende på ri for Ni jmmen har tyskerne sprengt flere dIker for å utvide det område
den tyske hars bevegelighet, ogdet neftopmI en situasjon da to-frent- somer oversytkmet,
krigen er 1 ferd med å fl ommeopp langs mange hundre km lange frontlInjer Ostfronten. I Tsjekkoslevakia har irralinovskis styrker stortet Zwolen, 120
ogdetvil vUre av avgjirrende betydning for lyskerne å kunnekastesinere- km N for 13u4est, og styrkene trengervidere fren, mens tyske baktreoper
server irn på de trude punkter i lupet av dager og timer. gjiir sterk metstend. Ztvolen er knutepunkt fer fire jernbranelinjer og slere

rl ksveier. På sdndre filly har tyskerne mistet 85 tanks. To lyske ormeer
NDRGESNYTT. deltar 1 dot nytteslose motangrep ved Dalatonsjdon. Britiske og merfkonske

Natt til torsdag ble det foretatt e stort anlagt sabotasjeaksjon mot bombefly fra I true opererer bare få km fra den russiske front. r Balahn-
jernbarenettot I det sdrlige Norge. Bruer, tunneler og ledningsmaster er sjdon ble flere tyske fly skutt ned av russleke fly og fly fra
blitt sprengt, og det nevnes i alt 58 brudd på jernbarenettet, ilstfeldba- I Breslau foregar harde kmper. Russerne renser byen fra hus til hus.
aens dstre og vestre linje, vestfoldbanen, stirlandsbanen og bergensbanen ilst-Preussen tremer russorne vIdere frm mot Ranzig og Ojdynta. SV for
er ute Y drift. Santliellg meldes det at flere lokonotivstaller, bha. KijnIgsberg hadde tyskorne'orsim 4.000 drepte og 2.01) fenger. Fler2 byer
rloss, Sarpsborg, Ski og Ilysen er sprengt. - Samme aftenkh, 10 inntraff og landsbyer ble besatt.
en voldsom eksplosjon i JT;ok_transpert_komnandanttor,!som holder til I Flyangrep. Under allierta flyangrep mot Siegen onsdm ble 58 tyske fly
Statsbanenes hovedkentors bygning, c bere en nurstenshaug er lgjen av 1 aTtra bakken. BrItiske fly brukte onsdng for furste gong 10-tonns bonber
bygningen. Herfra ble helo lyskernes transportsystem lelet, evakuering av rnot hiskland. Viodukten ved Bielefeld, sl ste dobbeltelinje fra Ruhr £11 det
tropper, forflytnInger etå. - dvrige Tyskl and, ble angrepet av britiske fly. Flyvefotografter vlser at

Natt til torsda; ble kortotoket til Rorgervaktkonteret 1 Folkets Hus flore spenn i bruen cr ddelagt. 10-tonn bomben er 8 meter lang og oær 1
flernet. - meter i dIameter. -Ratt til torsdag ble Zwelbrtleken og Romberg angremat,

Fra velunderrettet hold meddeles at tyskerne har ttl hensIkt å sette og Berlin for 23. natt på rad. 1.250 amerikEnske fly ver over Tysklanl tors-
hardt not hardt vedIrokallIngen av kvirner til AT. De vil selv ta seg av dag eskortert av 750 lreere.
saken, og det er menirgen al rus.ne ekal settes til tysk arbeide. Vi minner Nten..Amerlkanerne her landet på Remblom og Simore i Filippinene. De kom
iglen om parolen. Ingen mIhtertll AT. ogsådonne gang everraskende på japenerne. GornisnnenpARomblem ble hurtig

-
tilintetgjort. ja laIndanw her merikanerne tatt 2 flyplosser tll. Tirsim
kastetwerikonerne 2.1110 tonn branobomber over psodo_. I Hurms er Idonflay
nå ful 1 stendig isol ert,
Lette norske sidstridskrefter ongroo onsdon en tysk konvel På 10 lastaskie
utenfor mrskekysten. To ble slatt 1 brann og eksplosionene var så vold-
some at mantrer et av sklpene hadde ammunisjon om bord.-Amerikansko es-
korteskip her senket en tysk undervennebåt i Ilidt-Atlanterert.

IklyhIETENIE TORSDI,G,
Churchill talte i går som formann for det konservat1ve prtl På Partiets
årsItte i Londan og sa Vår stadige og hurtige framgang 1 krigen
motnazistenes tyrannl glr oss grunn til å håpe at vår mektige flende
sern vi 1 henhirrot et år sto alene mot, vil bli tvunget tll betimelseslös
overglyelse eller slått kelt og brakt i kwe og ruln. Når denneberdmte


