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Vestfrontee, Mellom Maes og Reinens nedre lep er det bare spredte tyske avdelinger igeen t

Goeb, der operenekeingseksjonene fortsetter, På begge eider av byen og mellom Goch og Kalker

Yder tyskerne sterk motstand og gikk igår til 5 motangrep som alle ble elått.tilbake. -
arme ner hatt framgang S for,Luxembourg ved Sine, hvor de her rykket 1.5km frae og tatt &)(?'

fanger. Lenger N er Wincheringen,2okm fsr Luxembourg, erobret. - 9oo US bombefly eskorfert

av  700  jagere angrep idag  jernbanemel i  Nernberg. RAF tunge bembefly angrep inatt oljeanlegg

Bohlen ved Leipste samt mål i Hannover, Brenner og Braunechweig. Mosquitos angrep igår afte

es Erfurt, SV for Leinzig, 2 fly saknes fra de britiske opereseener. 12 jernbensentra bl.a.
Stegen, Osnabreck og Reine var målene for de amerikanske angrenene 1gLr. US bombefly fra Ita-
lia angrep tgår for 12.dag nå rad eernbaneMål i Asterrike.

Astfrontese Russerne benekter de tveske meldinger om tyek framgang i forsktelliee frontevenitt
11-usserne holder alt det terreng de ber vennet bortsett fra 1 SloSsakia, hvor de har opegitt no-
Se ever. Ellers forteetter nteserne å ellminere de tyske styrker som er avskeret. En nanser-
kile brutt inn 1 den SA utkant av den omringde by Breslan og forstaden Breckau ree fra sen-
true er srepret, Luftwaffes forsek på å kaste forsyninger ned til Breslaus forsearerblir for-

hindret av det rede flyvapen. - Ved Weichsels nedre lee har WokkosovskVs styrker rykket ten 1

den omringede bv Graedenz og tatt 1  5oo f anger Hans styrker har rykket fram til et punkt  Vo
km S for Danzig. - I Kenigeberg er et tysk forsek på å bryte ut til kysfen slått tilbake.
Det fjerne Asten: De amerikanske marinestyrker som er gået ilaad nå Ivoelma har avskeret S

spissen av eye og erobret en flyplass, Store forsterkninger stremmer 11and. Den nordre del
av amerikenernes 5km lange bruhode ligger under meget sterk japansk artillerild. Fer beskyt-

ningen tok til var amerikanernes tap meget sme. - Det opolyses at amerikenerne-har operettet

ee reparaseens- og forsyninesflete  ne,  Lloo skin for at deres havsegflåte skal kunne vere mest
mulig eobil.
Berlin: Det svenske gesandtsSap har forlatt Berlia og flytbet tSS. Steudal lookm V for bven,

De utenlandske korrespondenter har også foreatt Berlin,
Storge: Det reenes med at tyskerne siden de begente sin  tilbaketrekning fra Finnland har klart

å trekke loo  000  mann ut fra Norge. Tyskerne har ca.12divisjoner igjen 1 landet.
Sverige: Kvotene av matvarer til Svenska  Hoe geshjeleen er eket fra 5o0 tonn  eil  1  000  tonn
å. måned. Det vil derved bli aniedning til å dele ut  325 000  porsjoner pr dag til syke, gam

le og barn. Det vil medgå 1,S miellioner kr. pr. måeed til den økede etdelleg, e og disse penger
forutsettes å komme inn ved frivillige bidrag.
Et norsk feltlasarett er opurettet i S Veranger. Lasarettet har loo sengeplasser, men det

har ikke vort nedvendig å benytte alle dissa. Det har fullt moderne klinisk uteyr og beteenes

av 3 leger, fullt utdannede sykesestre og hjelnesestre. erateriellet til tasarettet bie samlet

Vesterås oe frektet lurtvelen til Ser-Vaenger
Italta: elle gueriliastyrkene i Itaa skal samles under en enhetlig militer lede1se. Folk'

som nar utmerket eeg på det nolitisee felt skal tkke ste 1 esoen eerstilling 1 organisasjonene.

Det-eneste soe skal telle ved organiseringen av befalet er den milltere dyktighet.
Denzerk: Itrysseren Nfirebers  som lå i Frihavnen i Klebenhavn er skadet ved en dristig aksjon

av  danske saboterer som kom free til skinet gjennom kloakken. Krysseren var klar til å for1s-

te havnen.
Bel e1a: Den belgisee regeerin e  har besluttet å innkalle ersklassen 1941 til teeneste fra 2o/3s

Sveits: Den eveitsiske forbundsregeering her besluttet å innefryse alle tyske tilgodehavender

i Sveits for å enderseke om det er foretatt kapitaloverferinger fra Tyskland til Sveits med
sihte eå envendelse etter krigen.

Hvorfor vi keemper.
Under forsvarsminieter Oscar Toros tesekSi Stocknole ble han interveuet av avisen Norges-Nytt.
Forsverseintsteren ettelte de "Seideten skal bli en automet, han skal lere seg visse
heedgree oe reeksjoner autematisk, slik at han handler likt ender alle forhold, t lys eller mist

ee, sesvor ellee enkeesol. Men så kommer det som er like viktig:  eoldaten  skal ikke bli  ideot
Ja, det er eieet åSe yiktie. kanskje serlig norske soldater skal vite hvorfor og hvordan.

En eod solnat skee også vere et tenkende menneske ved siden av at han altså som  vrkesmann er
aetoent.5
DisSe ord nenne like eedt vert sagt til oss p4 Heemmefronten, hver hver norsk roa,pn og kvinne

er en Sotaet 1 keseen est nasisme og undertrkkeise. Også vi vere tenkeede talivider som
vet hvorfor 4seeneen feres og hvordan vi skaffeee den. Også yi må vsre automater i den forstend

at vi eed e4 .aug reegerer rietig nå ethvert forsek på å inneede i oss den easistiske ideologi,

Vi er stadtg utsatt for aneren gjennom nasistenes presseorganer, angren hvorved de søker å
snittte ver frout, å rekke ned på våre frihetskjemperes store og nedvendige innsats og å skane

mistiliit tie vere allierte og den lovlige norske regjering og dens organer. For å stå fast 1

kampen er set nedvendde at hver osee av oss nar klart for seg hva som er våre  mål  i kampen.
Disee mål ,ee elle nordmenn ute og hjemme samler seg om ble klart formulert 1 en oroklamaston
fra Hjems Ledelse i mai i fjor. Vi vilher minne om en del av -ounktee4 i-nroklamaseon-



en, 20M klart viser hvorfor vi k.iernoer og hvorledes vare mål og nasistenes står bratt
eot hveranere, Det heter bl.a.:
"Etter vår grunnlov er det folket selv som skal stikke ut den pollet1see kurs, etter fritt ord-

skifte, gjennom alminnellge valg såsnart eeter våpenstillstanden som det er teknisk mulig.
Men visse hovedpunkter kan stilles opo som et uttrykk for de ansker, hån og krav som alle gode
nordmenn er nådd fram til g.jennom k=påre;:e:  11  Et fritt, uavheneig Norge.  2)  eyeblIkkelig
og full gjenoporettelse av demokratiet, ytrinesfriheten, rettssikkerheten, feie valg.
3)  Opphevelse av alle politiske lover, forordninger og andre bestemmelser som er utferdiget
etter tesk ordre eller i tvsk interesse. Administrative avgjerelser: dommer, utnevnelser o.
1, som skYldes tyskeeller NS-myndigheter preves Då helt fritt grenneag av lovlige norske orga-
ner. 4) veblikkelig 13slatelse av alle politiske fanger og gjeninnsettelse av offentlige
tjeneetemenn som er fjernet fra sine stillinger av okkupasjonsmakten eller på foranledning
av den elier av  5)  NS-medlemeer og andre som har skadet norske interesser, eller skaf-
fet seg nberettiget vinning under samarbeid med okkupaseonsmaeten, straffee etter rettergang i
betryggenle former. Uberettiget krigsgevinst iandras til fordel for statskassen.
6) 7,n målbeviset, vidsynt politikk ned sikte på: A) å trygge ver frihet, folkestyret og de de
mokratiske rettigheter, B) å zienreise landets skonumi og oroduksdonskraft, snarest mulig sik-
re de nødvendige tilfersler etenfra og legge forholdene til tette for  e  utnytte fullt et våre
naturrikdommer og skaffe arbeld til alle. C) å fremme solidariteten mellom klasser og befolk-
ningserupper, og D) å medsirke aktivt i det mellomfolkeliee arbeide for å begge  opo  en inter-
easjonal retteorden, fremme varebyttet landene imellom og ska-re zrunnlaget for en variz og
rettferdie fred".
Preelamasloeen slutter eed denne manende apoell som er mer aktuell for oss i dag enn noensInne
"Men skal vi nå disse mål, må  også  hver mann på Hjemmefrontee gjere sin plikt, Det skvlder vi
oss selv. Det skylder vi våre landsmenn ute, Det skvider vi våre alllerte. Og det skvlder
vi laudets framtid; enhver innsats vil bli  eusket, inEen svlkt vil bil elemt.
Kampen er ån; her hjemme som ved frontene, Hver enkelt er en soldat, sivil eller i nntform.
YI ER I  KRIG. Det  me  vi aldri glemme. Tesener 1 de vennede sterrker  ei r hver dee sitt liv for
frihet og rettferd. Det er en eaneng til ess om å ta ver risiko, vde våre offer. Kamnen
er ne gått Inn i sin avgjerende fase. Samhold og disiplin er mer nedvendIe enn noensinne,
Falg de paroler og signaler som blir sendt utt "
Yi kommer alle stadig opp i siteasjoner hvor det gjelder hurtig  e ta det rette standnunkt og
Hjameefrontens Ledelse kan ikke sende ee paroler for alle sresialtilfeller. Nen hvis-vi har
målene klart på det rene vil vi alltid kunne handle rett, ng vi vil også foestå st 1 denne kam
pen er intet offer for stort oz at det g4elder alltid å stå klar til å gjore en erevende inn-
sate.

Nyhetene onsdag, den 21. februar  1945. lelelS,3o,
Vestfronten: De altierte har hatt videre framgang mellom Goch og Kalkar og tatt 2 landsbyer

til. Tyskerne yder overalt innbitt motstand, men er slått tilbake.  - 3  US arme S for Lareem-
bourg har rykket 9ke fran og nådd et punkt under 4km fra Saarbourg. Inatt angree 1 20o RAF-
fLy Dortmund og oljeraffinerier $ for Deaseldorf. Berlin og Mannheim ble også angrepet,
1 2o0 US bombefly angrep idag jernbaner I Nftenberg, samt andre mål I Tyskland. FlY fra Italia
har for ferste gang anzrenet Berehtesgaden. - I siste uke er tyske jernbanemål angrepet av
mlnst lo  000  alllerte fly fra baser 1 England.
estfronten: Ved WeIcIrmls nedre leo har ruaserne tatt Mfiesterwalde, 13km N for Neuenbere. Lo
km lenger V er Czersk erobret. - I 5 Brandenburg har russerne tatt Crossen, 5okm See for Frank-
furt. V for Crossen står de like foran Guben. 5 for Cossen har russerne tatt Bobahberg og
Christianstadt. - I S Slovakia har russerne tatt 6o steder NeV for Luzenec.
Kairo: Ceurchill og Roosevelt har hatt en rekke konferanser I Eevoten med statsoverhodene for
de arabiske land, Konferansene betegnes eom de meeet betydningsfulle som har funnet sted 1
eidtahsten. - På et mete 1 Alerandria mellom Churchill ot Roosevelt, dreftet de et soarsmål
som ikke ble behandlet på Jalta, nemlig krIgen mot Japan og situasjonen I Stlllehavet hvor
Russland er en neytralestat. Churchill slo fast at når Tyskland er slått vil britene sette
inn alt de reder over I krigen mot JaDan. I mellomtiden vil de skaffe alle mulige foraterknIt .
ger til de troppene som alt keemper i Det fjerne esten, - Churchill og Eden har hatt samtaler
med den syriske prewierminister, Syria står i et meget snent forhold til Prankrike da Syria
framholder at Frankrike har unnlatt å"oppfyll sitt lefte om full uavhenglehet for landet.

U Den tidligere gnverner 1 Minnesota, kommander Stasen som er st kient republikansk med•
lem i senatet, har mottatt tilbudet fra Roosevelt om å tre inn som medlem av den amerikanske
delegasjon t De forenede Naseoners konferanse om den internaslonale sikkerhetsorganisaslon I
San Fransiseo. Dette er en meget viktig melding, som viser at US denne gang ikke vil stelle
seg utenfor dannelsen av en internasjonal fredsorganisasjon. Etter forrige krig ble presfden-
ten demokraeene Welsons forslag til Nasjonenes Forbund stemt ned av republikanerne  i  senatet
og US trake seg ut av fdrbundet,

•iU SVAL SENDE AV TSEN VIDERE STRAKS DU aAR IEST DEN VeR FORSIKTIG


