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19, februar 1945.  5. årgang.

t'fr nte n.
Tys rne gy5r de mest fortvilte anstrengelser for i avverge den overhengende
fare som ligger i Sjukove ventede frontale angrep gjeneom Pommern mot Berlin.
Alle'disponible resurser settes inn. Industriarbeidere innrulleres i volksstor-

men  og sendes til fronten. Igår gikk tyskerne til flere sterke metangrep  pa  midtfronten, men .
ble kastet tilbake med store tap. Motangrepene har fortsatt idag. Det synes 504 om den tyske
ledelse  har  funnet tiden inne til å elBre ot definitivt forsök på å stoppe den russiske
b8lge. Store byar,som Posen og Breslau, eom jo er omringete er  i  en haplds situasjon. e tyske
garnisoner skrumper inn etterhvert og tyskerne forsökereå,ekaffe forsyninger fraM v hjelp av
fly og fallskjerne men blir.stillet til kamp  ev  sterke ruesiske-flystridskrefter. ndre st8rre
byer som er omringet, hvor da tyske garnisonar delvis har f=itt trykket seg ut, o flyter som
emå  dyer mellom frontene, er i en,hapl8s situasjon.
Marskalk Konjeve styrker fortaetter sin offensiv, og har nådd elva Neisse på bred front. Det
foregår særlig harde kamper der der elvene Neisse og Bober mötes. Byen Sagan er inntatt..Denne
by er knutepunkt for 6 forskjellige jernbaner. Etter byens inntagelse ble det tellet opp 1400
fuldne tyskere i gatene. Byen Naumburg ved Quelse-or likeledes irntatt. Byen ligger i nedre
Schlesien. Syd og syddst for Stargard slo russerne igår tilbake sterke tyske motangrep. 2000e
tyskere faldt under disse kamper. etargard er et;ey forsvarsverkene for Stettin. Byen GtaUden2
er helt omringet. I d. Preussen fortsetter russerne  e  likvidere de gjenværende tyske tropper.
Byene 4end1tt og Welsack er'faidt, op, syd -for Königsberg ble 2000 tyakere drept igår. Store
tyske flåtestjrker opererer omkring Danzig for å komee de tyske tropper til undsttning og
også for å evakuere de hardt betrengte tyske stYrker, Det stere t. transportskipet ellhelm
nustlev ble torPedert med 8000 mann ombord, hvorav bare 1000 ble reddet. Den tyuke kring,
kasting forbereder det tyske101k på etBrre angrep bade fre 3st og vest.
VLSTFRONTE, Nt  
Til tross for at værforholdene legger store venskellenetee i veien fer de allierte, forteeiter
offensiven på deteprit.-;kanadiske aysnitt med uforminsket kraft. Siden Mfensiven begynte har
de all. tropper brudt igjennomeLeterke fOrsvarslinjer1 en dybde åv 75 kM. Tyskerne har tapt
15000 mann i dette avsnittp.derav 8000 fanger, Det foregårgatekemper 1 byen Coch. De alle har
brudt inn i byen fra 3 kanter:og ekotske tropper håt,h,åddbyens eentrum. På ferskjellige hardt
betrengte steder.har tyakerne slueeet ned..feliskjermetropper for å hindre det allierte gjennom-
'brudd. Den  3.  amerikanske arme ,har foretatt nye fcaMstdt og har rykket 2 km. lenget inn-i
Tyskland på en 10 km. bred frent..Under nye fremstBt idapeer flere stettepunkter inntatt.
Ost for den luxemburgske grensa:her amerikanerne rykket inn over den tyeke grensa. Den 7. em.
arme har knust 2 tyske motangrep.  Bombekrigeh  fortsetter i rasende tempo og strekker åeg
'fra fronten i vest like til områdene foran de ruesieke linjet j 5ste. Tunge am. bombefly bombet
Idag Osnabrack, Manster. Reigen og Siegen. Mosquitofly angrep Mannheim idag. Bombefly fra:
Italla angrep forskjellige stsder i dsterrike, deriblant lans, og boebet bruer og jernbane-
linjer over Brennernasset,
Stillehavet. :
Japanerne får nå for alver fdle kraften av den ameelkanske offensiv i Stillehavet. Lut.smr,
komunIke fra admIral Niemitz meldes at amerikanskr marinesoldater har gått iland eå Iwoinab;,ra
1000 km. sbr for Tokio og innenfor den indre japanske forsvarsring: /alt ever 800 skip Var
eatt inn i operasjonene ved landgahgen og Bya var bembet i 3 dögn forut for angrepet. Alle
japanske kanoner var sått ut av spillet. Den siste nelding går ut på et amerikanarne allerede
har opprettet et sterkt bruhode på öya. Samtidig med denne aksjon ble Tokio utaatt for kref-
tige angrep i 2 dager på rad såvel fra luften som fra sjöen. Nesten 1500 am. fly nä fredag og
over 1500 fly på 18rdag bombet Tokio og Yokohama oE mål mellom disse byar. Mellom 15 og 20:
hangarskip eskortert av en -större flotilje av de mest moderne etBrre skip var med på disse
operasjoner. Japanske krigsskip eleer fly tok ikke kampen opp mcieldenne styrke. De amerikensls
tap var 49 fly. Japanerne mistet.509 fly og skadet 160 andre. 35 jap. skin ble senket, deri-
blant 1 hancerskip. På Luzon i FIlipInene har am. fallskjermsoldater landet på festningen
Corregidore, soe behersker innlöpet til Manilla. Det foregar harde kam)er Betanhalvdya er tatt
etterbare et halvt döghs kamper.  e
General von Rundstedt har fått den höyeste tyeke utmerkelse, elkelauvet med svérd og brilliante
etc. (Slike utmerkelser har tidligere betydd silkesnoren)
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Ajpt er klart til sl ttkam e .
Krlmkonferansens budskaphar definitivt drept ethvert nazihåp om å kunne skape uenighet

aellon de allierte stormakter. Konferansens resultat har vakt begeietring over hele den demo-

kretIske verden. Alle de vanskellge spörsmålene er lBst. De. 3  ledende statsmenn har ikke gått

Utenom problemene eller utsatt dem tll senere. Det ytteret dentålelige polske spi3rsmål er ldst
på den måten at Lublinregjeringen skal  rekonstrueres slik at den blir ea riktig uttrykk for
alle  demokratiske grupper, også for de  soM  er i landflyktlghet. Landets astgrense blir Gurzon-
lthjen, dog med endel endringer i Polehs favör. Det skal gis full erstatning for de tapte land-
enaråder med nye distrikter i. nord og vest.

Kong Peters intriger er det sett bom for ved å overlate hans ministersjef å forhandle
med Tlto om ny regjeringsdannelse i jugoslavia. Etter at det nå er skapt enighet i Grekenland,
eynes det mest brennende spdrsmål i det tidligete land å være last. Konferansen avga en åpen
og  klar erklæring om at gjenreisningen av de okkuperte land skal skje på absolutt demokratisk
basis  og med ndere lakttagelse av hvert lands fulle selvstyre. Skulle det under dette oppstå
vanskeligheter i noe land, skal reptesentanter fra de 3 stormakter tre sammen for å ordne saken.
Denne uforbeholdne erklmring avliver på en virkningsfull måte alle nazilögner om at noen av

de alllerte makter skulle ha til hensikt å opptre vilkårlig overfor de befridde land. Også
når det gjelder den internasjenale sikkerhetsorganisasjon etter krigen vedtok konferansen en

positiv beelutning som hindrer at denne viktige sak kommer til å bli liggende å drive. Det kaim
"ble fastsatt at.en ny internasjohal konferanse i San Fransisco den 25 april iår skal fortsette
Dumbarton Oaks' verk og endelig skape planen for det nye nasjonenes forbund. Etter dette re-
sultat kunne Kr£mkonferansen med så meget större styrke sende ut sin bestemte erklæring om at
nå var alt klart til dödsstötet mot naziveldet. Fra dst, vest, syd og nord og fra luften vil
det nå i stigende tempo settes inn all kraft for å få en hurtig avgjörelse av sluttkampen.

Nazlheren skal knuses, nazisystemene skal rykkes opp med roten, krigsforbryterne skal straffes,
og det skal settes inn en interalliert militærkommisjon i Berlin, som skal holde Tyskland be-
satt inntil det kan skapes sikkerhetsgarantier mot enhver ny opprustningog oVerfallsplan fra
dette lands side. En kan vel si at konferansen særlig var en seier for Churchill. Han har jo
fått en voldsom kritikk for det som er skjedd i Grekenland etter befrielsen Og de fleste ven-
tet vel et voldsomt oppgjdr mellom han og ;;;talin om denne tragiske affæren. ihua Churchill har

tydelig nok klart å komme igjennom også denne ildprdve uten at Samarbeidet mellom de 3 store

er rokket. Det ser tvertimot ut til å være mer intimt enn noensinde fdr‹ Det er da også av et
åpent og tillitsfullt samarbeidemellom de 3 stormakter at verdens skjebne avhenger i den nær-

meste framtid. Frankrike og Kina kommer nok med som nye röste i konserten, og etterhvert vil
alle de andre land slutte opp.om det nye nasjonenes forbund. Men det vil giaxt  allikevel bli
samvirket mellom de 3 store som bestemmer verdensutviklingen i den fdrste etterkrigstid. Derfor
er det av en slik historisk betydning at Krlmkonferansen har kunnet sende ut et så klart og
uforbeholdent demokratisk budskap som den har gjort.

Det er ikke dis
i
lin vi kaller det kultur. --- I de idylliske dagene da tyskerno trodde

de var venner med danskene, önsket en av de hdertstående herrer å uttrykke sin beundring over-
for Kjöbenhavns borgermester for den disiplin danskene viste i forholdet til okkupantene. Han
ble e1skverdlg korrIgert av borgermesteren: "Det er ikke disiplin, vi kaller det kultur."
Kanskje kan vi nordmenn rose oss av det samme. Det norske folk har fdrt sin kamp på en verdig
måte. De har lagt for dagen 9n evne til samhold som tyskerne ikke forstår. Tyskerne tror at
denne felles kampånd beror pa an disiplin som er frameslket utenfra og ovenfra av emigrantene i
London. De skjönner ikke at det er personlig kultur som gjör seg.gjeldende. Også blant nordmenn
hender det at man hdrer uttrykt tyst forbauselseover den som blir fort i kampen. Det
synes for eks, å virke forbloffende på enkelte at hjemmestyrkene har vært istand til a 1.nn-
ordne seg under den allierte plan for krigföring og ikke har grepet til våpeå på egen hand,
samme hvor utfordrende og brutal gestapos framferd har vært og samme hvor laglig feenden sto
til. Vi andre har enært nodt til bare a tie og ta imot av tyskerne og gestapo, mens heimestyr-
kene har /kett höve til a ta igjen. De kunne mangen gang ha skutt tyske arrestasjonsgrupper ttl
slste mann og reddet seg selv, og de kunne oftetha sprengt fabrikker  og  bruer som ikke sto pa
ordrene fra forsvarets overkommando, men som synes a være gode mål. Hjemmestyrkene fulgte ikke
den letteste veinen, de ventet tålmodag og bygget ut kadrene. De visste at de menn som satt i
den allierte overkomnando ikke sparte dem for at tyskerne skulle slippe billig, men fordi
hjemmestyrkene hadde sine viktigste oppgaver i vente og måtte bevare den stdrst mulige styrke
til Syeblikket var inne. Idag begynner vi å skimte de planer FO har lagt. HS trenger hver
eneste mann og alt utstyr til det transportslaget som er igang, og til a verne norske liv og
norsk elendord mot de ödeleggelser som er å frykte fra tysk og nazastisk side om de får gjennom-
fdrt sine planer. Kamp for kampens skyld er et tilbakelagt stadium blant nordmenn.
Heller ikke går vi til lösning av politiske konfliktermed våpen i hånd. De problemer som
gjorde seg gjeldende i Grekenland er ikke aktuelle i Norge. Hjemmestyrkene hos oss harbare
ett mål: A bringe Norge fritt og frels fram til seier og fred. De slass ikke for fegen vinning
eller for trotskistiske eller reaksjonære politiske former. Hjemmestyrkene kjeriner sitt
ansvar som en del av den lovlige norske forsvarsmakt og de innordner all sin vapeninnsats
under de direktiver som gis av den norske overkomeando. Man kan kalle denne innstilling
disiplin men den er også en form for kultur.
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