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Lendon, 21.2.1945, kl. 18.3D.

YES T , Den kanadiska I. armå er innviklet i

hef-Ngo kamper sår for vegen fra Goch til

Kalkar og langs vegen til Kalker nordfre.

2 landshyan ved Udem er inntatt. På 2 uker:

nærde  allierte i dette avsnitt tatt 10.000

fmr og en regner eed et tyskerne har kas7

tet inn mellom 25- og 30.00D mann i dette .

siag.

3. amerika e armå er på et dågn rykket 9

ke  å'rem meli_e Saar o(3 Mosel og står 5 km,

free det punkt hvor elvene flyter sammen.

Amerikanerne skal vre 4 km. fra Saarburg.

LUFTKRIGEN. I nett angrep 1.200 tunge bri-

tiske bombefly m U i Dortmund og oljeraffi

neriene i Reissholz og Monnheim sbr for Dlise

seldorf, Britiske Moseeitos bombet mål i

Berlen 2 ganger, 21 fly er ikke vendt

bake, For annen  dag på rad ble NU.rnberg i

dag bornwn, -v en eget stor styrke amerika-

nske bombefly. 1.200 fly deltok i opere-

e jOnere.

Kampene i Dst-Preussen går nå inn

sin avsluttende fae, e..000 tyskere felt

i g3r- und-er fergjeves forsok på å sprenge

r ingen om Kånågsberg.

Marsial RokessowSeys 11Hr, som står 30 km,

fra grensen ti/ fristaten Danzig, har i dag,

irntatt byen Czersk i den nordre del av Po-,

len på jerntianen mellom Stettin og Danzig,

I Brandenburg.nellom elvene Nnisse cg Bober

London, 22.2,1945, kl. 0.20.

VEST, Britiske og kanadiske tropper rykker

stadig fram på beggc sider av Goch .og står

4 km, fra em. Det påger heftige kamper

•

inngangec eil Kalkar.

3 ImerikEnske armå, som angriper nå en 100
km, bred front, har erobret 16 tyske byer

o g landsbyer. Mellom Saar og Mosel trekker

tyskerne seg tilbake i uorden, og 2.500 far-

ger er tatt. Amerikanerne er gått inn

5earhurg. 7. amerikanske armå rykker fram

på on 10 km. bred frent og str snaut $ km:

YI
Torsdag, den 22. februae 1945,

Nr. 45, 2. årg.
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har russerne rykket 15 km.fram og inn-

tatt Krossen på vestbredden av Oder.

Chrietionstadt lenger sår er også erob

Vest for K#ossen rykker russerne fraen

mot skogdistriktet ved Guben og bember

darer byer. Andre russiske evdelingee

närmer seg Fiårstenberg, 3) km. fra Fra

furt a.d. Oder.

I Sår-Slovakia har russerne ny framgan

har inntatt en rekke bebodde stedor ro

vest  f nr Lucinec og slått tilbake tysk

motangrep langs.Doneus nordbredd.

DET FJERNE JSTEN. På /wojime ryeker a

rikanske etåttropper nordover i retnin

av dyes flyplass nr. 2, og det meldes

at de hittil hardeste kamper under Sti

havskriger n+ raser. Motojama flyplass

se'm er inntatt, er stor nok til at B-2

.ly kan bruke den.

UTENRIKSMINISTER EDEN hadde i går on

konferanse med to tidligere medlemmer

den p.olske ragjering og den polske anb

sadör i London.

CHURCHILL OG ROOSEVELT konfererto i

forrige uke i Kairo med presidenten av

Syria, kong Ibn. Saud •Arabia og kong

Faruk av Egyot. Churcnill hadde også

samta ler med keiseren av Etiopia.

fra Saarbracken.

LUFTKRIGEN. Berchte.sgaden er bonbee

fårste gang og ble forsvert av kraftig

luftvernild, Fra Italia er trensportm

i Wien bombet:

DST, Marsjal Konjevs styrker fortsett

sin framgang i Brandenburg og har tatt

50 steder til, blant annet rforten, 2C

sdr for Guben. Lenger sSr er Friebus

Neisse, 35 km, nord for Gdrlitz erobre

DET FJERNE ÖSTEN. Amerikanornt har nå

1/3  av Iwojima i sin besittelse.



HJEMMeSTYRKENES OPPGAVEP

De norske hjemmestyrkene har i alle bdelagt . Denne aksjon er den mest vellyk-
disse krigsårene fdrt sin kamp mot okkupa- kede som er foretatt mot oljelagre aV
Sjonsmakten uten å lage noen reklame for Dessvorre gikk det en cl norske verdier. .
sin virksomhat. Den fdrste tiden ver oreget tapt på grunn av at tyskerne lagrer krigs-
av oppbyggingen av organisasjonene og arbei- materiell inne i tettbebyggelsen uten hon-
det med å skaffe pålitelige meldinger em syn til sivilbefolkningen. Når vi imidler-
tyskernes militåre forhold her i landet og tid vet at hver liter olje som blir bde-
send.e den over til forsvarets overkommando, lagt etter.Eisenhowers utsagn betyr at kri-
Det var först i 1944 at kjennskapen til de- gen blir forkortet med I sekund,så må
res virkaomhet ble alminnelig ved de strå- de det direkte går ut over våre enig i

lende aksjoner sabobdrene utfiårte. aksjonen måtte -foretas selv om langt stdr-

- Detthenger niiyo sommen med utvikling- re verdier skulle gå tapt. Parallult med

en av kam-pen i Europa fer dvrig. Gjennom disse sesjonene gikk bdeleggelser aV tysKe
lengre tid hadde de norsko organ:sesjonene ,reparasjonsverksteder fer fly og biler og

stått klar til å begynne sabotasjon. Men viktige tyske fabrikker i Norge.

tiden var-ikke inne. Det adlierte flyvåpen Kulelegeroituesjonen for tyskerne ble
hamret stedig lds på de krigsviktige be- stadig mere prekar, og da de /a planer om
drift-ne og oljesentrene i de tysk-kontrol- å beslaglegge SKF's lager i Kongcnsgate,
lerte områdene på kontinentet,. men tyskerne ble dette sprengt i luften den 26/11.1944,

greide stadig å bygge opp igjen det som ble og sonere fulgte meldingene tett på hveran'
hdelagt og få profuksjonen i gang igjen. dre kolelagre var fjernet fra

Dessuten kunno Tyskland skaffe seg forsyn- viktice tedrifter cem derved måtte stanse.
inger av viktige varer fra niåytrale land For hver gang har vi mattet beurdre

sOm f.eks. S've its og Sverige, Dette gjo'ree det plenleggende aroeid enn er otfiårt fer
at de tyske lagrere i Korge hadde liten aksjoren og den hensynsfullhet ssånferene

tydning, sårlig de det ikke foreg kk kamphande.r gått fram mcd. 4ksjonen mot Reufoss
linger på nordfronten. Ammunisjonsfabrikker viser fullt ut

liåpet av 1944 endret dette forhold ken betydning deres arbcåd har hatt.. Allied
se'g. Den allierte hombingen hadde lammet Headgwarter hadde bestemt at det skullu fo-

store deler av den tyske krigsindustrien. retas et flyangrep mo- ebrikken, og dette
Sr/ig hardt rammet var kulelagerfabrikken ville kunne fdre til at store norske verei-
og oljelagre, oljefelter, raffinerier og er og mange menneskeliv gikk tapt. HS ble
fabrikker for framstilling av syntetisk o1e etter alverlige overveielser overlatt 0PP-
je. Da de nbytrale land i fjer stanset all gaven, og sabotbrene foretok en aksjon mot

eksport av krigsmateniell til Tyskland og en transformatorstasjon vod Minnesund, og
tyskerne mistet oljefeltene i Romania og Raufoss ble st,nset uten andre tap enn

også en del felter i Polen, var derfor leg-, trensformatorstasjonen.
rene i Norge ikke lenger "en pdlse i slakte- Tyskerne sbker nå med KIle midler å

tiden", men av avgjdrende betydning fo- tys- sverte sabotdrene og viker ikKe tileaku for

kerne. I tillegg til dette kom kampene i å foreta sprengninger far egen ragning,
Nord-Norge og at tyskerne bnsket å overfdre hvilket vi for dvrig alt tidligere har hatt
en del av troppene i Norge til TySkland. anledning til å konstatere, f.eks. ved

Ordren om sabotasjeaksjoner mot de brannen i Aulaen. Alt som kan skade saho-
tyske lagrene og krigsindustrien i Norge ble tdrene utryttes i propagandaen, og dess-

gitt, og sabotbrene tok fatt pi sitt arbeid, verre har tyskerne til dels hatt hell med

I forste omgang gikk det ut-..OVer lagrene ! seg. Vi har lott for å glemme at Norge

av flytende drIvsteff, Gabotbrenes er i krig med Tyskland og at dette krever

fdrste dåd var t'Hningen av bensinlagrene at hele befolkningen er villig til å båre
langs Dergensbanen i begynnelsen av august, de byrder som kampen fdrer med seg. Det
og snart fulgte ddeleggelsen av tyske olje- kreves i dag av oss at alle gjer sin

og bensinlagre slag i slag. plikt, hver på sin plass, og i hvort fall

Disso aksjoner har siden fortsatt og ikke legge hindringer i vegen for HS
aulminerte i den glimrende utfdrte aksjon sdke å splitte fronten ved komme med
mot Shells lagerbygning Schwensensgt, 3, vberettig.et kritikk mot deres arbeid.
hvOr 320 tonn olje, dvs. 360.000 liter bl.e

VÅR FORS'IsTIG. SEND VIDERE.


