
London,  20.2.1945,  kl. 18.30.

Onsdag, den  21.  feb.ruar  1945.

Nr.  44, 2,  årg.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

VEST, I Goch blir nå de siste tyske snik- Sar-rist for aerlin har tyskerne sendt

skyttere kjempet ned. P. begge sider av fram store forsterkinger, men russerne be .

byen gjar ty.s,kerne sterk motstand og  5  tys- nekter den tyske påstand som går ut på

e-motangrep ble i går slått tilbake ved at tyskerne har gjenerobret un del byer.

• Kalkar. I fölge det russiske kommunike har deres

• Öst for den luxembourgske grense gjar 3. styrkar holdt det vundne terreng, men

armå fortsatt gode framskrItt og de hard- russerne Innrammer nt tyskerqs her hatt

esto kampur ulkjem'pes mellom PrOm og noen framgang i Slov&kia.

• Eehternach. FL'a Schle'sia b/ir det meldt at russerne

Seer-Mose1le»omr'Sdet gjorde amerikanerne har slått inn,on panserkile i B.ruslaus

i år et overrasbende'frn-L'.St som ‘vong sdr dstlige utkant og et byens garnison

tysk.mnj nJ3 til-bake. ikke har noe håp om å slippe ut, Brookau,

LUF,T,RIGEN, I,natttangr..,e tunge britiske 7 km. fra Brpslaus sentrum, er inntatt.

bombsfly:bsnchnfabri.kken i Bohlen ved Marsjal Tsjerniakowsky ble i dag begravd

Leipzig.'og jje'rnbanema1 i Bremen, Braun.. I $.t1no IVIlne ).

'.chwpig og nflnnover. Jurnbanokout4'unkt DET FJERNE OSTEN. •På Iwojima eamerikan -

et Erfurth, sar-vest for Leipzig, ble an. ske styrker trengt tVers everden sandre

grspet av hritisko Mosquitos i nattA del av -dya og har tatt 1 flyplass heIt

I dag har 900 tunge amarikanske bombefly sdr. •Beohodet sr nå  S  km, bredt, men den

eskrotert av 700 jagers angropet lokomotivre nordlige del ligger, under sterk beskyting.

verksteder eg and4e må/  I  NUr.nberg. ' Japanerne gjdr volds 6m motsta.nd og store_

Marsjal Rokossowskys styrker er nådd Aankstyrker er i sksjon på t•egge sider.

et -kt " 1r. sSr for Onnzig. Oinkring Fra amerikansk hold.oPplYeee -dag at de

KdnigsbL i ble 11 steder s'robret i går og allierte har:en flYten .de  armade  på 400

tyske forseL nå å trenge ut av omringing'en forsynings.d9 reparasjon'sskin i Stilleha-

er blitt slått ilbake. ,vet.

I m‘mmern rykker uarsjal Sjukovs hdyrs
OP DET MELDES FRA LONdON at den store britisk

flonke vIdere fram n rd frir Graudenz bvis
konvoyen som Kom Lisk.ajd fram og tilbake ti

sdndrd Jtk'anter ble stor, t i går.
Miirmansk med krigsmateriell, ble fart av e

norsk sjdoffiser.

.London,  21.2.194.5, kl. 0.20.

VEST I Goch-området har tyskernu. satt angrep sör for Kanigsberg dker: i heftIg-

Inn krafiige motaggrep, som alle er blitt het.

slatt tilbake, , I Brandenburg har marsjal Konjevs atyrker. .
Vad den luxembourgske grense hn- amerikan. erobret 80 stedor og 1.000 tyskere er tatt

egng rykket fram 3 km. bg hof inntatt 7 til fe'rege.

byer, DET-FJERNE ÖSTEN_t På. IwojIma har ilmeri-

LUFTbRIGENs -Tunge bom pfly fra Italia har kanerne erobret, den' ens av ayas to flygo .

angrepst c“j1raffi--_rier i Wien-om.rådet.

f..ST s I ..-ist-Rre• ssen har russerno rykket

frsm på Saml nd-halvaya nord for Kanigs-

berg i retnirg av Pillau„ De russiske

p/asser.

STA.TSMINISTER- CHURCHILL OG PRESIBENT

ROOSEVELT har i Egypt konfarert med stats-

overhodene for de arabiske lånd.



FR2x HJEMMEFRONTENS LEDELSE.

1 den sste tid har adskillige folk eottatt truselbrev som angivelig skrIver

seg fri H,L Vi skal i,den anledning gjfite oppmerksom på at så godt som alle brev

ikka skrver seg fra .ansverlig hold, Hvis H,L, skulle finne det nödvendigåbru 

ke skriftlig- henvendelser vil det skje i en slik form at ingen vål behdve å tvile på

hvor de komma- frw.

-1N MFMORIAM. SVERIGE,

Minister Fredrik Prytz er ddd. "I Den svenske Berlin-legasjon ska/

den ,nledning kommer vi uvilkårlig til å nå'flytte til byen Stendal på vogen mel••

en tale han holdt for Sdr-Trdndelag lom Berlin og Hannover. De svenske avil-

fylkQsting sommeren 1841, og som finnes kårrespondenter har begynt -å forlate by 

irnt&:t i sin helhet i ,,dresseevisen for , en,

4. juli ,samme år. "Hved det .innebärer å Svenske Norgehjålpen har fått tinderr

våre at r'jrtatt /and" kaller han talen, retnTng om st den matl(vote som kan dis,a

og h3r behandler her t.,k1  å begynne med pone^res til fordel for Norse er.satt opp

vårt rdytralitetsforhold og de begivr,lhet- fra 500 tonn . tonn i måneden,

er soa ,,Ilmin.:rte 9, april 1940. Så fort- det vil si at barn og gamle kan få utdelt

se(tter rdr ordrett: 325.000.metPorsjonor pr. dag. Utgiftere
-

, ar enhvar nordmann ped det.al1mr til dette, 1,8 millioner kroner pr, måned,

rIngeste kjennskap til den slette til- vil hli dekket ved gaver,

“trid  hoi  det norske forsvar bef3nt.

Stq de";)ilikk, måtte det vJro so- DANMARK

lekIart at en vepnet motst•nd var aS-
_Damske frihetskjempmre har beskadi•

solut. 11r,lbs. .Det var så/a*es på forr _

hl 'nd 9tt t krigen vilde b/i tapt,
get den tyske krysser "NUrnbmrg"; aom lå

4.l 
i Köbenhavn, Panserkledningen er trykleet

C.; 2: 's r:flnaskoliv og de- verdier som-

under n k,ig vilde gA til for
omfattende reparasjon er  esa".

så vÅdt ver helt bortkastet.
1 de p,meste dager vontes 3,000

D'et var m d disse forhold som bakgrunn
tyske, flyktninger til Aerhus; og dag

at kYdktr den 9, april dannet
kommer dst en sarete tyske soldatem

sin .-mg..ering. Men fdr regleringen
til forskjel1ige steder i lany. Solda 

b1e  dannet, var det blitt-meddelt  
,tene har rekst i dagevls med granatssplin-

ham at regieringer
ter i kroppen og uten noe legeti/syn,

anarkjent le lure av den tyske stat.  

D,v.s„: - iegjeringen Nygaardsvold

fta_dbt dieblikk tSskerne satte SVEITS  

fotzn  o  narsk crd bli betrektet som
Sveits har besluttet at alle tyske

er opr3rsregjering mot det norske folks

fradsvklje".
tilgodehavender i landet inntil videre

Skal vare innefrosset for å tillate underm
St-ort tyd ligere kan vel ikke tingene

sdkelse om det er overfdrt tysk kdoital
sies, og det er garske forfriskende å re-

petere det nå aå bakgrun, av de lederartiktil landet.-

ler AftenpOr:te- skreV for en'tid siden for

å bortforklaTysklands tap under krIgen blIr avire de "rykter" som var i om-
det svoitsiske b/ad "Dle Vation" oppfdrt

ldp angående 9. apr
sliki 8 1/2 deepte, 6,3 millioner

iylt

Vi . r.,ytz.'s båre
sårede, 21 mLlioner syk; og Skadde og

t

eu tin'ister P

f‘

sannhetskjår:lighet fian såledos
13 husville.

har lagt for ci-jeM for å opplyse det norske
NORGE.  

folk om rette sammenheng. Hans

innsats ”:1 illtid huskes i vårt lands his- Man regner med at det Norge nå

torie. står 12 tyske divisjoner.
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