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Løndon ls 2 194r kl, 18 30.

Brl4 Lake og; karaa dlske stairksr.er Marajal Kon evi styrkt;'r fertsetter sIn

nå 48F'. etablert langs Rhinens vestbredd tige franirvkkIng vestover mot Dre'sden og

ce rortsatt'er i andre avanitt egn . nord-vestover mot Berlin, I gA"O trongte

frimgeogunder maget vanskelige viirfor , russiske styrker over 'elven Bobers nedre, . ,
hold. uie be r gen , 7 km f ra Kino, e r - 1 dp og:rykkat inn 1 Mlede ela usitc. Byene,

inntatt, og kraftirge tyske motangrep mele , 3ornmerfeld, Sorav 04 . GrUnberg ble erebreta

- lom Maa s g- ReichOMald er elått Sommerfeld 11gger 40 km, fre Kottbus ved •

Dre allier okkuperte 1 gir byem Kessel ,spraes,
. • - ,

eru amieri:kanske armg er fykket inn i . DET FJERNE OSTEN, Mellom 2,200 og.1..500

byene MasSerbIllig og. Bare pA gransen amerikanske fly fra hanglarskIp rette't

mellom Luxembourg og Tyskland vest for morges et voldsomt ang'rep mot militKre• and

Tri'er. ,Zist fOr Our og Sauerr ut vi d es bro- legg, flyplasser eg tadustri'mål i Tokid

hodene stadig.

I Alseoe er tyeke motangrep . ved elven

MODer slått t1lbake.

og and}a steder 1 Jålsan„ I f dlge et

pansk kdmmunikg, angrep flyene i bölger rekt

500 maskiner og var oVer Japan i 9 Umer.

LLIFIKRIGEN. Over 1.000 tunga arnerikanske Sanr.,dig ble mål pd BonirlOya , ,1,000 kril..---
bombefly eskortert av 200 lagere har i sdr 'forr Tukia, angrepet. Flyene starte1, ,
dag angrepet bensinfabrikker i Ruhr og fra den sturste f1.Atte .hangarskip . soany kie'r

jernbenemål i Hamm, Os;labrlick og. Rheine. vdrt sap'let hittil, og som var b'els.k'ytkei

tm:r-m-ten mål i Der lin og ehemnitz ble Ro- a .. Sl89SCtff , kryssere g destroyere.

tensee bensinfabrikk ved Mflde bura ar. ' tet Cyde r. p& at den japanske flåte er gåt1

grepet ev allierte 'fly 1, gåf . t ll aksjone

FiY fra beier I Italia har,en,J:epet Al i
EN FrIRCYROMING 11 det etter'ordre

: dag på:År'aci. Hemsa nl&e'ref fi-
fra hiE•ler bri oppre et milltGfe domsto- 

'Aeri I- f iume ble kr:aftig bombet i g&r. , ' ' '
. ler i a lle de 0mr&de ses t'ruem av inVA''.

DST . I. Ost-preuSsen er tysker ne 'blitt---- - ,..• . - . . sjon,
t reegt vt av f /ere et 8,fleptinkter m'elle:M,,  Hensikta e. r i f å .ddMt" Ujoner, Dometoler
KBnigsberg ogsElbing og presset videra ,

kan iddeme aadsstraff.-
tilbeke møt Frisohes.Heff.

London, 17.2.1945,11. 0.20..

VEST2 Kanadiske styrker står i voldsr rnme de un'der framrykkingen over nedre JÖp av

kamper mellom Maas og Rhinen. I Eifel- Bobet vest for OrUnberg tatt 50 stedsr ti

ornrådet her anerikanerne ytterligene ut- I Ungare er de sista styrke'r fra Hedapeat

vlclat, sitt brohod'e over Our o, Sauer. tilinte'tgjort nord-vest ,for byen.

LUETKRIGEN., fUnge br .4 el -fly har DET FJE.Ra, rjgTEN. På L -z- hhar amerikane

engrepet We.,1 ved Rhinen. 1,000 . ne innt.ett Betan-, "erty:

kanske—bombefly av 200 jagere

hor angrepet o j em å 1 bIent ann'bt a Dort- DET BELG1SKE SENAT har gltt va n Acke/s

mund og Belsen kirehen, regj'erini tIiitsvotummd 80 stemmer

. 6514 Ma rs ja 1 Konjevs stirker har nå 1 uk- mot

ket ringem sm Jfeslau. Lenger nord-ha r



NÅ GJELJEe DET Å HOLDE HJEFT1  - -

De siste ukers begivenheter på dst-

fronten h_e brakt slike resultater •t

man frestes til å sperre em det on selve

avgjerelsen sa nå står for ddren. Man-

ge som for en elneds tid siden fulgte

begiver.hatene på frontene med pessimis-

tisk apati, i dag sikre på at seearen

er like om hjernet.

Det er ikke Yr oppgave å epptre SOff

lyseslekkere for dem som mener at vi står

f.ran krigope umiddelbare avslutning. I

vår egen interes.e bdr vi imid/ertid ikke

ta severen på forskued. Skulle det mot

formodnang lykkes tyskerne å demme opp

for de russiske angrepene, vil stemnin-

gen, hvis forventringen skrus for höyt

opp, lett pendle over ti/ den motsatte

ytterUghet; foreold vi ear lakttatt

flere jFnger som ingen uten tyskerrn

og quislineene her hatt fordol av.

De;imot :7 det i hdy grad vår orle-

gave å sla nad på den nesten utrelige

tanke.,5seet og åpenmunnethet som mamge

disse dager gjer seg skyldig

e`e:nn,ment-et er antakelig det at når

krigen i real‘teten alt er avgjort og det

bare e- eperrmål om uker, i verste fal/

måneene fdr teskeene strekker våpen, så

kan det ikke lenger våre nödvendig å  ie

aktta de samme strenge forsiktignetsrege

ler som tidligere, I dag må tyskerne ha

andre og viktigere ting å tonke på enn å

jage norske patricter.. Men en slik tan-

kegang e; lk e, farlig for den norske hjeme

mefeete. Forheldet er jo at tyskerne,

og serlig de nazistiske •rganisasjonene

Annen nen tyske k:'remaskin, 55 og Ges-

tapo, har krenket elle skrevne og uskrev-

ne lover for menneskelig handeemåte i de

land de har besatt. De vet at do er he-

tet og foriannet av millicner av nenres-

kere oe de ent at intet kan endre dette

forheld.e lek.Jejyldig hva de foretar sej

Så iaegt å eem har bevieethe-

ten om neeeTeleets u:nngelighet gjort dem

mer enn neensinne. falle i

hc,ndon  pe  eetapo er derfor i dag 1er/1-

;n gang tidligere. De venter

ingen gir de heller ikke

selv nu,n n(:.

(3,L u rellge

nothet sol vi har vert vitne til i den

siste tie ear fOrt til en rekke meningse

VAR FOR5IhTIG,

ldse arrestaajoner av hjemmofrontens beste

krefter. De som ved sin tankeleshet åpene

berer norske patrioters hemmeligheter, lige

ger oftest trygg i sin seng og sover rett-

ferdighetens sevn, mens deres offor kanskja

lIgger blodig og mishandlet på eieterla

Terrasse. De aner ikke, og får kanskje

heller aldri vite, at de har vårt med på

å fere sine landsmenn i ulykken,

Alle må imidlertid vere klar over at

de forsiktighetsregler som mangfoldige gane

ger er blitt innskjerpet både fra london

Radio og Hjemmefrontens Ledelse, helt og

holdent står ved makt, og at de vil forte

sette å gjdre det til krigen er brakt til

en definitiv avslutnIng.

Under unionsforhendlingene med Sverige

i 1905 sendte ejernstjerne Djernson fdlgene

dr telegram til statsml .ist e r Miehelsen:

"Nu gjele_ eet å holde sammen." Michele

sen telegraferto tilbake: . yelder det

å holde kj2'.." Dette siste har sterre

aktualitet for det norske Tole i dag enn

noen gang tidligere.

EN UTVALGT KRETS,

Ifelge sveitstske aviser er det bare

en liten utvaIgt krets tyskere som nå har

adgeng til å höre utenlandske radlostasjo-

ner. Et memorandum fra dr. Lammurs, sjefen

for Rikskanselllec, nevner nemliq at ee:uten

RIkel:ansleren er det bare propagandaminise

toren, ejefen for den eversto generalstab,

de milHare sjefer på de forskjellige front-

avsnitt, generalpostmosteren og noen få per-

sonor til sem kan lytte på utlandet. De

ministre som kan logitimere at de på grunn

av sitt arbeide har bruk for utenlandske

radionyheter, kan bli meddelt tillatelse

tif å b'ruke sitt radioapparat,

DEN TYSHE OLJEPeODUKSUON,e.

På autoritativt engelsk ho/d er det

blitt opplyst at den tyske oljeproduksjon

nå er under 20 % av produksjonen i apri/

i fjor.

FRANKRIKEe

Sjefene fe- 6 banker 1 Varseille er

stillet for domstol, anklaget for samarbeid

med fienden. De har velvielig overlatt gull

og utenlandsk valuta til tyskerne,

SEND VIDERE.


