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‘dSTFRONTEN.  
Idag, på  2  årsdagen for det t. nederlaget ved Stalingrad, kjemper 4 russiska\ar-

c  / meer på tysk jord, hvorav den ene av disse kjemper seg fram.på en 100 km. bred
\) front direkte mot Berlin og står bare ca. 70 km. fra den t. hovedstad. Buldret'.
d  fra de russiske kanoner kah nå hdres i Berlin. Russ. har skåret over jernbanen

Berlin-Danzig på flere steder og nærmer seg jernb. Sthttin-Danzig. Sjukovs höyre flanke står
nå ca. 50 km. fra Stettin. Det er nå like stor mulighet for at russ. vil rette hovedframstd-
tet mot Stettin og dstersjöen som mot Berlin. Dette vil i tilfelle besegle skjebnen for alle
de tyskere som står öst for Denzig,•og hele dette område kan i så tilfelle bli en eneste stor
tysk konsentrasjonsleir. Marskalk Sjukovs tropmer har nå i ldpet av 20 dager tilbakelagt ca.
400 km. Tyskerne rapporterer selv at russ. allerede har nådd Oder mellom Frankfurt an der Oder
og Kflstri4 og står forOvrig mindre enn 30 km. fra hcege disse byer. Det kan tenkes at tyskerne
vil forsdke å stoppe den russiske frammarsj ved Oder og det antas at de har oppmarsjert ca.
120 divisjoner i området mellom Stettin og dvre Ochlesia.Fölgende stbrre byer er tatt i Bran-
denburg: Woldenburg,Driesse, Landesherg,Messeritz, Schwiebus og Zulichau. Flatow og Jastrow ble
tatt igår. Sjukovs venstre flöy har nådd Oder 70 km. syd-öst for Frankfurt an der Oder.
Det russiske flyvåpen egtfolder en meget livlig virksomhet over fronten og bomber tyskernes
tilfdrsler med den stdrste effektivltet. --Danzig er utflankert fra syd-bst og russ. nærmer
_seg hurtig byen. De tyske styrker  i d.  Preussen er blitt trengt ytterligere sammen, Byene
Heilsberg og Fftedland og 53 andre steder ble tatt igår og 3500 tyskere ble tatt til fange.
Syd for Königsberg har russ, nådd Frisches Haff. Byen Kånigsberg er nå helt omringet og står
delvis i brann. Russ, har trengt inn i byen og kampene fortsetter fra hus til hus. 150 000
mennesker er innesluttet i byen. Tyske offiserer forsbker å flykte fra byen med fly og flere
av dem er skutt ned av russerne. Russerne har også tatt et tog med bl.a. 150 tyske offiserer.
Tyskernes retrett fra dvre Schlesifl måtte foregå hurtig at de ikke fikk aniedning til å
ödelegge grubene og industrien slik som planen vanligvis er, når tyskerne må trekkeSeg -tilbake
62 kullgruber og 14 fabrikker for framstilling aV kunstIg olje og et antall fabrikker som
framstiller kunatig gummi ble tett i uskadd stand. I polsk Sehlesia, syd for Kattowice, er
Het harde kamper. De russiske styrker som operer i Czechoslovakiet 'har tatt bygn Zakopane.
Den tyske garbison i Budapest skrumaer inn og russ. erobret igår et större antall av byens
kvartaler enn på lenge og fangetallet stiger stadig 155 tyske generaler er tatt til fange i de
siste 8 måneder. Generalmajor Singer faldt 1 3. Schlesia for noen dager siden,
Tyskerne gjdr desperate anstrengelser for å fylle hullene J0111 russerne har gjort'ideres rek-
ker foran Oder. De forbereder seg også på å forsvare Berlin fra bus til hus. Men tusenvis av
flyktninger strbmmer inn i byen og hindrer tyskernes militære bevegelser. Målsmenn fra nazi-
partiet truer alle vankelmodige med döden slik som Hitler gjorde i sin siste tale. PanIkken
sprer seg overalt og befolkningen spdr: Hva gjdr-våre soldater ved fronten? Det finnes ikke
brdd og ikke brensel I Berlin og soldatene jager flyktningene ut av byen igjen. Den 28. januar
ble det drept 6 flyktninger. En regner med at 4 1/2 million sivile tyskere er på flukt fra
öst mot de samme områder som de tidligere har evakuert fra på grunn av de alliertes bombeangrep
VESTFRONTEN.  
Den ventede offensiv i vest har tatt  si4  begynnelse. De all, har gått over den tyske grensa
på 4 nye steder. De all. har kontakt med Siegfridlinjen på en  50  km. bred front, og angriper
på 65  km. bred front mellom Monschau og St. Vith. En rekke landsbyer er tatt i disse områder,
men den tyske mbtstand har öket. Tropper fra amerikanernes 3. arme gikk over den t. grensapå
2  steder dst for St. Vith. De alliertesbiuhode Over elva Our ble betraktelig utvidet igår. En
by på den andre siden av elva ble inntatt og over 1000 fanger. Byen Bullingen norddst for St.
Vith er inntatt. De franske og am. styrker i nedre Alsasse står nå 20 km. fra hverandre og den
tyske lommensom bestod av 35000 mann er nå redusert til 1/3. 13yen Colmar er omringet og bru-
hodet ved Colmarkanalen er nå 6 km. bredt. I vest Holland har amerikanerne gjort det av med
fet siste bruhode tyskerne hadde over Maas. 580 tyske lokomotiver er ödelagt på en måned
vest. De alliertes fl/ hamrer lds på den tyske industri ogkOmmunikasjonslinjer og fronten
mykes opp for det endelige gjennokbrudd gjennem Siegfridlinjen.
STILLEHAVET.  
Kampene på Luzon går nå inn i sin siste fase. Nye tropper er landsatt. 23 flypiasser er erob-
ret og amerikanerne står 40 km. fra hovedstaden Manilla. Under sitt framstöt her har am. be-
fridd 500 fanger, driblant 2 nordmenn: Bjarne B. Lelra fra Alesund og Aksel A. Svendsen fra
Fredrikstad. Det er I det siste arrestert flere leger i Oslo og andre byer som gisler.
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Stortinget ottor krigen.
Diskusjononeennen njemmefxnnten om Stortingets innkaldeles etter krigen tror vi nå må

..kunne betrekteS--som avsluttot med statsminister Nygardsvolds nttalelse, som vi gjenga  i  vårt
siste nr. Nygårbsvold har så efte fdr mee sin sunde sans og sir sikre beddmmelse av det norske
folks opfatning kunnet sette tiagene på plass og hah h;'s gjort det denne gangen også. Og det
er så meget mer presverdlg, som nemetep regjeringen og Kongen wItte fdle seg mest fortvilet ove
de forhandlinger som för',es hor i sin tid med tyskerne.  Så  kem en vel også. gå ut fra at han ta
ler på regjeringcns vegne og at det 'ear gått forhandLinger ferut med hjemmefronten her om denn
sak,.---  Nåt  bare lidenskapene legger  seg  og en kommer tfl kLarhet over at det,som de Gaulle
Ser,Lkke er 2i dödssynd og har vært svak i den fårste frykteletge tid,men synden ligger.i å
fremture med det --så vLl det alted bli mulig å skane enighetemellom gode nordmenn selv om de
vanskeligste spörsuke. En ordning vil nå sikkert bli truffet .år den tid kommer dg på en sånn
måte at det vil gekke almen tilfredshet. Dermed må det også enne betraktes som avgjott at
denne sak Lkke kan danne noe ekille nnnen hjemmefronteni Norge, især fordi den soM helhot
bygger på den abeolutte og uinnskrehkede anerkje•relse av demokTatiet og folkestyret i det No/
ge Scm rkal U-s-gges krågen.

og fersvnineene
nnt rr aen -rar at i saTno Elyoblikk som krigen slutter vil alle gode ting

.etrdexGe inn ov'r lemdee. nele 7 r5-La ber vært opptatt med militærproduksjon, og fdrst når kri-
gen mad.Japn  or  sletit gS1 hele rneu1:s3•nen kumoe zieg;es til fredspSoduksjon. Så kommer

-trnnsporten. AVtalen mel:cm de ferflate -vIsdnev fmratsettor en pool-ordning som vil beståd 6
-måneder ett, at kligen my5 Janan ar elutt. Den samlede tcnnasje vil bli disponert av et 5vers
skigsfarterad, Kystraf4.k.k ogME.Mrte ruter fer eMs- Ncrdsj5trafekken vil bli undtatt fra pool-
oldnineen, Fele Frdpa Idder av d en skrikende -;angei på alle sreng fra råstoffer og maskine2
til ehkleste fgralseksverer. Sehnvene vii vær3 enerme og tilgangene begrenset. Det er ikke,  n
lig-å s  kvor  atOre! k-inania Norge vil kunne gjdre regning a. -Sta må gjdre regning med at råSjo-
neringon "ikke vil ol_ von:ntlig lot'ere dea allor farsc tid. Fettsituasjonen er prekær over
helb'ver2en. Det samge g nkiter Kbrn -;:lånrx.cgs.å. ha fra utlandeL Spdrsmålet blir hvad
kan få fra Sverige ng DenmArku Vafo fiskerier har så stoe- betydning også for andre land at få2
gåelt fra at.elje- cc rE:dskaper kan'fa--e nokså hurtig. Klar og sko nå vi nok basere på egen ti
virkning., det bleir jpOrerr. on,rlsoff eg halvfe.brikata, 21ir våre jernbaner Og veler ddelagt

videre ntstmekneng kan lletribusjcnen ble besvæ:-Iag. SA gjelder det kulltilfdrselen til jen
baneH.håfdr dg en.w.t1 tr-A at /1"!..drsiene srart må kemme igang. Aen generatore

,årifiedaveb5lene kbhmerenok 1.fl  afertsette en 1-dM, A få arbeidslivet igång er det avgjdrendE
Her m&"bådp ceanctog de rette alt inn Ineen arheidsledighet må tåles4 Selv om en
landssmfattende anlegtv:t'rkscAl i må:141.) Så Må alle !--:)rberedelser være truffet til å sette de
irn isaMme dyeblikk som ImM.gen glutter,-Det bler sikkert mbdvendig å gjennomfdre en omfatten
regulering med.forbed mot ehskjedeeg&see eten myndighetenes godkjenning i den fdrste tiden  fol
å-undgå enhver pantkk med adla: da s-LjebncsVan re '2;eiger det vil  2å. Den förste tid etter
krigens slut. vi, krev ee shmnengenskager hos oss som har satt css istand tia2 å före en 5- å/
intcas Motstendebege;Lse met ckgemasjonemakten,: Styeke, mot, 5ro bg enighet. Men settet vi
samme MoraLske kraft inn gå å vinem frelensem vi gjorde det under krigen, så er det ingen gx
til å ne L'or e3rkt pA ithe.sionan. Den tiflg ht tcskerne er hte landet vil bringe en enorm
lettelse eg vi gil da ilte at aet erbede scu da utfdres vil tjene vårteget beste. Tyranniet
knust, fglYteten or venret - det viL ge en merkelim stimulens til fredens store gjerning.

:.Seget. ntår  ce  fellee 'evnr reget tyskerne og deres Leisvenner får anledning til å dde-
leggh rier de er ute ev lendet, der ståe vi senkeet foran en av de stierste oppgaver på hjemme7
frohteseså beskytte noeske bedg-fher, kraftierkes, kce:anikasjansmidler etd, mot.tysk ddeleggE
:dhel-anefronbens ler.olsc har cer-sr'. -ut fdl=end;57i.,EFT---

Borcervaken-er blitt et stort needag for nealsteno, og enKelte steder er det derfor
sökt hjelp . hds de-tyske nakthavere. Dett_ har skapt endel fervirring. Folk undskylder seg med
borgcrvakten er en-LLt.n sak see ikke er.verd å gå i fengeel for, Borgervakten er ingen liten
Det er kaaskje det.Ve.ktLgSte mideci til I demoralisere beelkningen med og bringe den under kc
trålå ye.ne ned at.det.apperat sc er bygd orm vil bli brukt i en ganske annen utstrel
ning enn nå, en ee'Samsj,e de tysherne vil .sdeTre seg j,:rbt urc blant befolkningen. Der hvor fc
her vennet-seg tn1 motstandslbet  å  f-elge ortren og innkaleing, vil etikke med ett rykk være
latt å gi dem en ny ernstilTing- De ekteege krefter kar kanskjn gjöre det, men all erfaring vix
at de mange, som heeet fdlger stSdgmen, vil treppe opp cg marsjere som lybige gislet. I tilleg
til dette kommer at borgervekten frigjör rolltLestyrker til andre eppgaver. Vil vil derfor igjc
ennskjerpe: ingen mdter tLl borgervakt, solv em ogdren kemzer fra de tyske makthavere, og selt
disse setter et nytt rame gå borger,akten. Altt ka,v) ItAster ikke var det ikke kamngen c
kostnincene Alir ninst vå alle ;etAv,måmmea, Vi innskjper.også at sabotasjekommandoen ham
ordre em ikkgåt aheenzn til eventuellk borgetVakL_
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