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22 '-.1945, kl. 1830.

LIke og kenediska tr-oppe'r 'står nene deltok 2.200 amerinske fly, og av

knn6a- innganger t1.1 Kn1k?ar. denne .styrke var 1.400 z-inge bombefly.

ar hynn er allierte fallskjermtrop- Ovor 14,000 bombor a 250 kg. bla kastet.

3C. r inn ? ?trland. Ved Maaa har I 16pet av de siste 7 dager har 10,000

Inn craf:ige motangrep, og allierte bembgfly vårt over tysko mil.

1. ???.o har opp?.13.; n?e terreog. dette tall er ikke tatt med Mnsguiteone.

,v G:1;!. har amerikanske I Det-Preussen fors8kor den tysKe

en?-- I n,t2u-r. tyskere. Sbr garnison i KBnigsberg. å bryte ut i retnit

(.Jt- .e etoblert ot bro- ev Pilinu og hne herunder tatt 'tilbake

Gj er nord for byen cr'nn jandsbyer.

like ved det -',u Mersjal Rokoesowskys armåer som nå blir

• \t„ r,ammen ur fer stöttet 3V storo flystyrker, presSor vidc

v-je ldr aitec h j. armåtatt re fram mot Danzig,,og hans mest framskut

ny  or, u't at den tvske te _awdelinger står ca. 50 km, fra byer.

og Meeel nolder på å I går ble byon Czersk på jernbnnen mellnm

,frul?n. SohnoidemOhl eg Danzig inntatt.

vo'l-- _,Jteffensiv Mersjal Konjevs styrken ftosterkor sine a

rtso:t.er. I cAr nngrop grop langs Neissu mel/mm Goben og Gbrlitz

1.2":3 .! a r.H.arsk,. bnmbefly, ledsaget og har dagt byeno Forst og Guben under

av 7 :e j- rin;? -/erg for  annAn  dag på stork artilleriild. Rossiske styrker

'30 Irr e, ,mbsr ble kastet, og fortsetter sin framrykking mot FOrstenber

Lar s—Me på Mann tankfe- 30 km. sbr for Frankfurt a.d.O. Byan Pri

Siemans-Senuek- bus vod Neisse, 30 km. nord for Gbrlitz,

L K C I I a n ? r a p 1 . 1 0 0 t u n g e b 1 e tatt i går.

-r?  i Worms rg Duisburg DET FJERNE OSTENL Det meldes i deg nm

c^'nr*2v Hrund 24 timer tidli- fertsatt amerikansk framgang på Iwojima

•

hl? arrr?ret 2 ganger i nat't attorat en dol jepansNo motangrep midt på

•

3.-.2man For 9. dag på rad  bys-er  slått tilbake. ,rikanerne har n

mil i WIenområdet. '1/3 av Iwojima i sin besittelso. Motojam
le

on ,tor styrke amerikanske flyplass, som er inntett, er ster nek til

ily ret.03 krInors oittil srste angreP ot 8-29sfly kan bruke den. Japen'ske flya

rot Tyn1.1-?en -zn:mrl:ystam. I operesj0- grop på den amerikanske 4.1.åten otenfer tr.y

har gjort en del akeds.

Larrlo r , 2.1)45, kl. 5.30.
,

0.r britisk-emorikanskt- troppers .utfall er blitt rettet Mot jernbanemål i
2,„ ,ellor ,s j Nhinen fortsetter jevnt, Nor&-Italie«.

c v 1:n relli,„ (Zenli ,n Kalkar er overskre- ÖST. 1 Dst-Poeussen her tyskerne gjnrt

kriftigu mrbtangrep, og russerna har mått

»,arsh.e rrmS har nå ryddet trekantem trekke seg noe tilbake. Semtidig har ros

og V.3sel for Iyskere. Seer ar nerna vunnet nytt terreng sdr for Kdnioso

.:d .t11, og amerikanerne; cg har inntatt Zinten.

m.° 13 k?. rier. Nnrd fer'Trter, rSGr renoenbury mr elven Neisse nådl på

?r ? ol de Emerikanske ett-yrker brod frbnt, ?g russerne ri riner sog Guben

står snaut 3 km. fra byen.

DEN R00.6 ll'AhS 26-.Ars dag feires i dag. I

rr?t Ocrlin. 1.000anledning skal 2n kanonsalver a fyres i 1



TYPIU:NES OPPGAVER,

De norske hjemmestyrken. Mar i alle odelagt. Denne aksjon er den mest aellyk-

disse krigsår-ne fdrt sin kamp mot okkup kede som er foretatt mot eljelagre av HS,

sjnrsmakter uten . a  nodin  reklamc. for Deseverre gikk det an del norske verdier

sin .virksomhet. Dan -fOrstt. tiden var proget tapt på.grunn av at tyskerne lagrer krigs-.

av epebyggingen av organisasjoneneog arbei- mater/oll inne i tettbebyggelsen vten hen-

det med A skaffa påliteligo maldinger •m syn ti/ siviibefolkningen. Når vi imidler-

tyskernes militre forhold her i-la3Set øg tid vet st hver liter olje som blir Ode-

sence den over til førsvarets overkømmandø. lagt etter Eisenhowers  utangn  betyr at kri-

Det var 'Orst i 1944 at kjennskapen til da- gen blir farkortet med 1 sekund, så må selv

res virksomhet ble alminnelio "ved de strå- de dat dirakte går ut over, väre enig i at

lence aksjøner sab-,t.orene utfOrte. akzjonen måttc foretas selv om langt stör-

Dette henger rOy: snme.en med utvikl-in- re verdier skulle gå tapt Parallelt rnrd

gan av kampen i Europa forSvrig. Gjennem disse aksjonene 7ikk odeleggelson av t js40

lengre tid hadde ,de lørske •rganisasj•rarr reparaCjOnsVerstedur fer fly og biler og

stått klar til å begynne Sabatasjen„ Men viktige tyske facrikker 1 NOrge.

tiden var ikke 4nne. Det aliierte flyvåpen Kulelagersituesjonen for tyskerne sle
hamret stadig lOs 40 krigavikt-ige stedig mer prekår, rog da de la planer OM

drifteno og •ljeseatrena i de tysk-kentrel- å heelaglegge.5Kfb lager i Kongensgate,

lerte områdene på kantinentat, men tyskerne ble dette sprengt 1 lutt-n don 26/11.1944,

jreide stadig å bygge isep igjen det sem ble og senere fulgte meldingene tett på hweran-

ddelagt øg få prøduksjønen i gang igjen. dre om-at kuIelagre ver fjernet fra krigs-

Dessuten kunne T.yskland skaffe seg fersyr: viktige.bedrifter acm derv;d måtte stanse-

n inger av viktige varer fra niiyttale land For hver gan-g har vi måttet be'undre

som f.eks. Sveits firg Sverige. Mette gjørde det planleggendeaarbeid som er utfdrt fbr

at de tyike lagrene i Norge hadde litan be- ekrjooen,-Og den hensynsfullhet -sabotdrere .

ty,!ning, sårlig $3 det ikke foregikk kamp- or gått fram med.. Aksjrnen mot Ravfoss

hzndlinger på nordfronteni - - Anmonisjonsiebrikker viser.full: ut hv:1-

1dret nv 1944 enernt iette forhald  kån  betydning deres arbeid har hatt. AllseJ

seg, Der al_iorte blimbingen hadde da lammet Headgrarter hadde bestemt at det skulle fo-

stsr deler av den tyske .krigsinnustrin. reteS et flyangrep Mot fabrikken, og dette

S inlig hardt rar.met var kulelagerfabrikker ville.kunne fdre t41 nt store norske verdi-

og eljelagre, •ljefelter, raffinorier og er og manye menneskeliv gikk tapt. HS ble

fabrikk.-Jr for framr.tilling av synt'etisk o1- etter alvorlige nverveie/ser overlatt opp-

je. Da de ndytrale Tendi fjør stanset .111 geven, on ,abotor--ne -foretOk ,n aksjon mot

e ksport av krigsmateriell til Tyskland •g en tranaformatorstasjo- vad Minnesund, og

tvskerne mist.:t •ljefeltene i Remanda øis 7.aufoss ble stanset uten andre 46ap enn

scså en del felter i Pølen, var derftr lag- transformatorstasjonen.

rene i Norge ikke 1 rtger ."en polse i elakte-Tyokerne sekor  nå  med alle midler å

tidenn, men av avgjdrendo lety(!ning før tys- everte eabotirene og viker ikke tilbake cer

kerne. I tillegg til dette kom kanpene i å forata spreenminger for egen regning:

Nord-Nerge eg at tysk?rne onsket å t.veredre hVilket vi for3vr.ig alt tid/igere hae k

en del av tropeeno i Nerge til Tyskland. anledning til å konatatere, f.eks. ved

Ordren •m sabotasjeaksjøner møt de brannen i Aulaen. tit aom kan skade sahn-

tyske letrone eg krigt:indaStrien i Nerge ble t6rene, ..itnyttes i propagendaen, og dess

gitt, sabrtorene tøk fatt pA sitt arhe14, verre her tyskerne tll-dels hatt hell med

I fOrste •mgang gikk det j: ever lagrenr. $eg. Vi har lett for  å  rlemme at Norge

av flytende drivst•ff. Sabøtdmenes er I kr1g med “skland og at dette krever

frste 44. 11 Vor tirmningon av Isensinlagrene et hele befolkningen er v±111g til å båre

langs De-rgensbanen i begynnelsen av august, de byrder sem kampen fOrer ood seg. Det

eg snart fu 1 gt e ödelegg.lse r ske t ysk e ø je - kr.v4s i efitg sY oss st sl ie g j dr sin

eg rensinlagre slag plIkt, hver på Sin plasS, Og 1 4vert iuSS

Disse aksjtner har siden fortsatt ig ikke legger hindringer i wegen for HS dr

kulninarte i denglf.orende utforte akejøn elike å splitte fronten ved å komme med

ubeirettiget kritikk mot derea arbeid.net Shelle 1a3erbygn:ng i Sehwensenagt. 3,

hv.r 320 tørn olje, dvs. 360.0110 liter, ble


