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x st ronte n.
På stfronten har motoriserte enheter av den 3. am. arme nådd fram tIl Rhin s

• vest edd et kort stykke nord for Koblenz etter en framrykning på 100 km. på 2
dögn, og etter-åiha brudt gjennom de sterke tyske forsvarsstillinger i Moselda en
Den raske am. framrykning har skap kaos blant de tyske styrker i trekanten meIlom
Mosel og Rhinen.-Den fiendtlige motstand bryter sammen overalt. Tyskernes naderlal

er overve dende og tusenvis av tyskere overgår seg. De am. panserstyrker kjörer gjennom byår
og landsbyer så a si uten å möte motstand, 4 og 4 i bredden. Etterlatte tyske lastebiler og .
tanks uten bensin står overalt langs veiene.-- Nordenfor kjörer en annen am. tankdivisjon pa
i en  retning praktisk talt parallellt. Den har gått over Kfillelva dst for Prfim. De feier all
motstand til side og kjdrer med full fart mot Rhinen De  har allerede okkupert 5 t. byer. And]
avdelinger har gått over Kfillelva på 3 nye steder sxt. Disse framstat truer med å.lsolere den
den  3.- tykke arme. Hele den 3. armes front er således nå i bevegelse.-- På venstre flanke av
3. arme rykker 1. arme, etter å ha inntatt Köln, fram mot Rhinen syd for Köln og har avskåret
veIen til universitetsbyen Bonn. Andre avdelinaer har rykket forbi Bonn -sydover og har fått
föling med tropper fra 3. am.-arme. I vest Setar de am. tropper bare 3 km. fra Bonn og har inr
tatt byen'Alfter. i Kdln blir.de-siste tyske motstandsreder likvidert. Kdln har lidt stor
skade, og Kölnerdomen er medtatt men hel og raker opp midt blant ruinene. Vannkfaft og  lya
fInnes De allierte bombardeter nå det kraftigste den for tyskerne så livsviktige
krigsindustri i Ruhrområdet öst for Rhinen. Store industrianleggog fabrikker i Duisburg Står
således i brann,-- Vest for Rhinen, ved Wesel, på det brit. kanad. frontavsnitt, holder tyskei
ne et bruhodep som nå er skrurapet inn til 8. km. Fiendens fallskjermtropper gjdr fanatisk mot-
stand og.ca..20 000  av  dem er trengt sammen i en liten lbmme. Et nytt angrep mot dette bru-
hode er innledet imorges. Det blir nå opplyst at den 1. kanad. arme, som for den vesentligste
del består av brit. tropper, har gjort en meEet betydningsfull bg glimrende innsats under stox
offensivens begynnelse. Den kan Ikke oppvise stere terrengvinninger, men har til gjengjeld'ned

- kjempet store styrker av tyskernes elitetropper. Disse tropper gjorde en lunsats uten hvilken
amerlkanernes framgang ville ha vårt uMulig. --En strekning på 200 km. av Rhinens vestbredd ex
na, med enkelte fa undtagelser, helt og holdent på de alliertes hender.-- De siste meldinger
gar ut pa at hundrevis av hvite flagg vaier fra hustakeno i Duisburg.
O stfronte n.
Pa datfronten har aarskalk Sjukovs troppereved en råsk framrykning nådd Oders munning og-avW
ret den kanalen som forbinner Stettin med Ostarsjden. Dette har medfört lsolasjon av en tysk
lomme. Russ. nærmer seg også Stettin fra öst idet byen Golnow, 20 km. nordöst for byen et inn-
tatt. Tidspunktetfor stettins storming nærmer seg raskt. Byen er na praktisk talt asolert.
Russ. tok nver 4000 fanger I Pommern igår. M. Rokossowskis tropper star nå 43 km. syd for Dan2
De har inntatt jernbanebyen Starograd. I-awTheten-av-K iinigsberg er 15 000 omringede tyskere
tilintetgjort, hvorav 8 000 fanger, bl, dem sjefen for 10. panserkorps.-- Bak frontlinjen tok
russ. igår den sterkt befeatede by Graudenz, som lenge har vært omringet. - Fra Schwedt til
Stettiher Haff er nå Oders östbredd nådd av.russerne. Frontkorrespondenter taler on at den
russiske generaloffensiv mot Berlin er innledet. Russ. skal ha gåitt tilTangrep fra Frankfurts
tilSchwedt og brudt igjennom aterke t. stillinger. Over Sverige meldes at russ. har brudt
dypt inn i de t. linjer etter a ha stormet over en ikke navngitt elv. De er på mars mot Berlin
MoskVa har imidlertid ennå ikke bekreftet disse meldinger: -- I Czechoslovaluet har russ. innt
byen Schemnitz 100 km. nord for Budapest. I Ungarn er tyske angrep i området ved Balatonstden
slått tilbake.- I Nord-Italia har patrioter ddelagt jernbanen mellom Turin og Genua.-
L uftkri en. Over 1200 brit. b.fly angrep inatt Dessau, et viktig forsyningssentrum
for östfronten, som ligger mellom Leipzig og Magdeburg. Likeledes ble oljeraff. i nærheten av
Hamburg og mål i Schleswig-Holstein angrepet. Mosquitofly angrep Berlin anatt for 16. gang i
trekk. Andre bombefly har angrepet Sassnitz på Rfigen, som er en viktig evakuerings- og fossyni
ningsbasis for dstfronten. Tysk skipsfart mellom NorEe og Danmark ogsa blitt angrepet og
flere transportskip er obeervert i synkende og brennende tilstand. I Ostersjden har russ. sen-
ket  3  transportfartdyer.RETTELSE:I nærh. av byen Schievelbein ble 15000 omr. t. tilintetgjort.
S t Ilehavet. På Iwojima fortsetter den am. framgang tross heftig jap. motstand,
og  att  Luzon har am. styrker nådd sörkysten. Am. fly anarep Bonindyene og mål på Formosa
16 jap. troppesklp eller lasteskip ble senket eller skadet. Otenfor Indo-Yinakysten ble flere
jap. skip samt 1 destroyer senket. t jap. motaSgrep vest for Mendalay er ått tilbake og
tropper fra den brit. 14. arme har nådd fram til nordre utkanten av Mandalay. I Nord-Burma
foregar det heftige kamper. Kinesiske styrker har tatt begge byene Lassio og tilbakeerobret et
område på 2 000 kvadratkm.
Danmark.-- Sist sdndag gjorde endel österrikske soldater mytteri i Kjdbenhavn. De hadde håpet
a fa bli i Danmark, men fikk plutselig ordre om å dra videre til Tyskl. De var lei av krigen
og mente at de like godt kunne eldi Danmark som noe annet stedp og det kom til heftige kamper.
I ldpet av natten ble Imidlertid SS og gestapo harre ovar onprorerne. Det var ca 300 drepte på
begge sider. Som straff ble senere 200 seldater på sen. Linaemanns ordre fört bort og.skutt.
General %- e son uttalert Det eksisterer na ikke lenger noen vestvoll, det er bare en stste
hindring igjen - Rhinan. Og både i dst og vest er nå den siste allierte oppmarsj ferdig for å
gi tyskerne dödsstötet.--- Den tyske luftvernsjef og sjefen for befestn. pa öya Vealös ved
Horten skjdt seg etter det siste, vellykkede allierte flyangrepet på Horten den 23. februar.



Ivsk mentalitet.  
En får bn hvilken mening en vil om"Vansittariismen". Sikkert er det i allefall, en kan

ikke lase Vansitters bok i!Mitt livs lærdom" uten a få inntrykk av, at her er en mann med stor
og dypt kunnskapsfylde  og  et langt livs erfaring. I 40 år har han studert tyske forhold ut og
inn, ettsk, historlsk og sosialt har han analysert det tyske menneske og den tyske sjhh. Han
irettelegger alle sine deduksjoner med fakta, betismaterlell og tall, som lkke er til å komme
utenfor. Det går en rUd tråd gjennom det tyske folks liv i de siste 150 ar. Den kan kort for-
muleres slik: Fra skaperans sida er vi bedre utstyrt enn noe annet folk i verden. Derfor har
vl en miSjon, den a styre og veilede alle andre folk. Vi er deres herrer, det er både de og vi
best tjent med og har fullt på det rene. forskjelfige perioder her denne krasse tese fått
eitt uttrykk på forskjellig mate. Det vil fbre for langt a gjennomga alle. Den nalevende gene-
rnsjon husker sikkerlig "Der Kaisers" "Gott mit uns" "Gott strafe England". Nå Tysklands död
time hbrer vi den samme blasfemi. Likesom Churchill har Vansittart fors5kt å åpne landsmenns
öre for den fare som truer fra et folk med en sånn herskerinnstilling. For ddve örer har de
ropt 1 årevls. Men med den sunne innstilling til livets problemer som en naejon av rettenkende
,folk som den engelske har, innsa de omsidetsin felltagelse og tok byrden pa seg. I dette bye-
blikk, da seiren er på trappene, er uot mere enn-tIelligere synder det, spöremål som interesserei
OsS alle. Hva skal det gjöres for a hindre en ny'katastrofe med Tyskland? Vi vil analysere-de.
ut fra et medisinsk standpunkt. Det tyske folk  er  sykt, gjennomsykt, smitten er trengt dynt
inn alle deler av samfundslegemat. Fbrst  oe  framst: •den syke ma  isoleres ingen ny adgang
til a före smitten videre. Og behandlingen ma ve-se kurativ, Ikke bare s571-1-Iptomatisk. Inn-til
ondet ved roten, bylden må skjæres dypt, allo kreftens rbtter fjernes. Det er barnal den opp-
voksende elkat  som må tas först, deres tankeliv, deres ånd må ledes i-en annen retning. Selv or
det tyske folk ikke alle deler de styrendes handlomåter, kan det ingenlunde fritas for medan-
svarllghet i alt det onde, som er sluppet over verden. hitler er og blir den fullgyIdige ek-
sponent for den tyske folkevilje. Denne gang het han "Sehickelgruber",alias'Hitier, en annen
gang het han "Witheln” eller "Bismarck". Alle disse har sett det som sin opngave å utslette
andividet i Tyskland, og gjdre alle til en ensartet grå masse som de kan pukle, med som de -vil,
og intet her vært lettere enn dat, Av naturen er hordeinstinktet Sterkt utviklet hOS deM. Får
de bare være eammen, marsjere 1 flokk, synge eller skråle höyt, er de i sitt ess, ekkurat pom
vi nåkjenner dem her 1 disse 5 år. Det blir et villig instrument 1. en Maktsyk og-samVittige
hetslbs hånd. Robotenevar der, Fsykologisk vurdering kan aldri utvikles -1 et folk, hvor indi-
videt har opph5rt å eksisterp. Det er også noe, vi har erfart i denne tid. De5to mere er  xx
-det av massepsYkologien, fårenes reaksjon, som driver snart hit, snart dit, -hvor en hvilken-
sOMhelst leder dem. For-freden. i verden blir det derfer ileke nok bare med a lede den çye tyske
generasjons lly og tanker 1 en anhen retning enn hittil. Landet ma kontrUleres i en arelang
framtid, krigs- og rustningsproduksjonen heit opphbre, rettferdige.landavståelser til naboer,
-hvis eget land er 5delagt av deres krigsmaskin, erstatning for tyveri av enhver art, som de-ha:
gjort seg skyldige I, en hurtig bg  streng straff fon forbrytelser av enhver art. Tyskland:eg-
dets quislinger i alle land gar en hård tid imbte, men det er nbdvendig at kuren gjennomföreS-
Lelt ut, og  I  sin ytterste konsekvens, ellers her våre barn det samme opp igjen. Det beror
på tyskerne selv om danne krig skal bli sluttstenen for.at verdensrike for nminnellge tider
eller om Tyskland atter skal kunne bli et . vordigt medlem av menneskenee samfund på jerden
Nazistisk anleggsvirksomhet i Norge de siste 5  år.  •

Quislingene skrbt.en tid voldsomt av ell den veldige kraftutbygning som skalle settes
gang i Norge under det tyske velde. Det hele er blitt•en ynkelig fiasko, Både Aura i NordeMbre
og Osa i Hardanger m. flere, ble det vistnek begynt  på,  mren det er.intet gjort av noensombelst.
betydning. Det hele ble innstillet atter at man hadde kastet bort noen millioner norske kriener
til helt unyttige foranstaltninger. Den sivile arbeidsdrift, som tyskerne har satt I verk
Norge, har hele tiden-vært-preget av.en helt uduelig adr-Linittrasjon. Tyskerne har aldri tenkt
å bygge noe annet 1 Norge enn barakker, feetninger,-uhetbaser og flyplaseer - og så nqen vei-
og_banestumper av rent militære hensyn. Do kraltutbygningsaniegg, som er kommet drift  i t
okkupasjoneperioden, er Sånne som har vært forberedt i lang tid for krigen, meet sma distrikts-
anlegg - i alt 19 slike anlegg på tilsamman 25 200 KW. Så er dut endelx uldre anlagg, som er
utvidet etter tidligere planer. Det störste av disse er_Nore i Skjerka e-Vest-.Agder
bg Dale 1 Hordaland. Ialt 21 aniegg på tilsameen 109 000 K - 2A blir ioet med smått og stort
"en bkning på 27 GOO 1944,pr. år fra 1940 til hva eom ikke er eier enn et  beskjedent normalt
gjennomsnitt. Tyskerne har ikke hatt noen intereese av å få sett igang de nyanlegg, som er
forberedt for lang tid siden og som kunne ha vrert gjort fordig, men ennå ikke er kornme i drift
Det er Tyin på 90 000, Nore II 48 000, Fiskumfoss 13 600, og Kongsfjord på 37 000KW. Det sem-
me gjelder en del eldre anlegg, som er under utvidelse, men heller ikke er kommet lz drift,
nemIig Glomfjorå pa 53 000, Vamma på 24 000, Saudafar.ene III på 21 000, dorregard 15 000e
Flörlig 12 000 og Svean 11 000 KW. --- Disee 2 hovedgrupper av ennå uferdige eldre arbeider,
representerer tilsammen 306 000 Tross vart lands veldice behov for elektrisk kraft i
en periode, hvor kulltilfbrselen stadic er blitt vanskeligere, har altsh tyskerne og quis-
lingene vært fullstendig likegyldige ned hete kraftutbyggingen. Derimot har de ddslet noe -
ganske fantastisk med milliardbelbp til alle slags h4plose og fantastiske militære anlegg til
ddeleggelse av en rekke gårdsbruk og til ingn epm belst framtidig nytte.

Blokaden av arbeidstjenesten skal og må være 100 % el2,kti  AToked en gjelder både gutter oå
jenter. AT er ldag en roganisasjon som bare  har N3  befal og offiserer og sem bare tjener
fiendens interesser, og i en viss situasjon kan dere komme til å gjörg krigstjeneste mot deres
egne. Vær våkne  og  mdt ikke hverken til sesjon eller til AT.
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