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På viRstfronten fortsetter de all. armeer å trenge dypere inn i Tyskland stdtt av
store flystyrker, som nå har angrepet tyske mål for 13. dögn på rad. I månadsv im
Roerfloden vært en av de störste hindringer for de alliertes operasjoner 1 vinter.
Dessuten bragte dat overraskende tyske angrepet i :_rdennene forstyrrelse i de allik

tes planer, men på den annen side ble tyskernes viktigste strategiske reserver brukt opp i det
felttoget.  Nå  er amerikanerne kommet over Roerelva på bred front. De inntok Jfilich på 15rdag c
söndag tok de Duren, som var tyskernes siste stdttspunkt i de ddelagte stillinger ved Roerelvs
Etter inntagelsen av disse 2 byer fortsatte amerikanerne igår framrykningen inn på det åpne
sletteland foran Köln, og enkelte avdelinger står bare  24  km. fra denne by. På fronten öst fox
Roor gikk 1. og 9. arme, som her har slått sammon sine stillinger og danner en sammenhengende
front.på 45 km., til et konsentrert angrep og rykket fram fra  3  til 9 km. Igår erobret de 12
byer og.landsbyer i dette avsnitt og dst for Jalich inntok den 9. am. arme  4  tyske byer. Det t
tatt  3000  t. fanger. De alliertes veldige trommeild som gikk forah angrepet, har i stor utstr€
•ning ddelagt tyskernes muligneter-for motangrep, men motstanden begynner nå etterhvert  å  bli
hardere, dog kan det ennå ikke tales om noe metangrep fra tysk side. Andre allierte avdelinget
nærmer seg Manchen Gladbach som ligeer bare 32 km. fra DUsseldorf, og enda lenger nord står al
tropper bare 21 km. fra jernbanebyen Wesel, som garderer adkomsten til Ruhr. Skotske tropper
hatt framgang ved Goch. Kanadiske troprer har tidlig ldagmorges gått til nytt storangrep. Dc
rykket fram omlag 2 km. de fdrste 3 timer og har inntatt byen Weisse. Den kanad. front strekkc
seg sdrdst for Calcar og nærmer seg Rhinen.De har tatt flere tusen fanger. %. am. arme har
gått over elva Prtha på 3 steder til og nærmer seg nå Bittsburg nord for byen Prfim. Tropper ft
den 7. am. arme trengte igår dypere'inn 1 daardistriktet. Det raser heftige kamper bare  3  km.
fra Saarbrikken. Lenger nord har de gått over elva Saar og kjemper nå dst for Saarburg.
Utstrakt speiderflyvirksomhet har konstatert at vei- og jernbanetrafikken i Tyskland er i vill
uorden etter de all måssebombing i det siste.
Luftkri en. -, 5rit.mosquitofly fortsatte inatt angrepet mot Berlin. Igår angrep de
med 6000 fly fra baser i England, Frankrike og Italia og Belgia flere militære og industriellE
mål i Tyskland. Bl målene var et stort underjordisk bensindepot i nærheten av Kamen, godssta-
-sjoner ved %Unchen, og videre Hamburg, Barburg, Bremen, Aschaffenburg og forskjellige jernbanc
mål i norivest Tyskland og mål i Brennerpasset.
dstfronte n.  
I b. Preus.Jen har de omringede tyske tropper 1 nærheten av Königsberg gjentagne ganger forsdkt
å bryte igjennom, men hittil uten hell. Over 2000 tyskere faldt nord for Königsberg igår. Spill

Den lenge isolarte og omringede by Preussiseu Friedland inntatt igår.
_ .

I Pommern inntok russerne på fredag Arnswalde og rykket igår fram tte et sted bare 30 km. fra
Veu Stettin. De står nå 95 km. fra dstersjöen 1 dette avsnitt I Schlesia har russ. trengt
ytterligere inn i Breslau, hvor det foragår gatekamper fra hus til hus. Russ. har satt seg 1
besiddelse av byens vannverk og trikkestasjon og kampene utvides nå henimot byens jernbanest.
På fredag tok russ. bydn Posen etter 1 måneds beleirilig, skjönt tyskerne hadde forsyninger tll
4 måneders krig. Russ. tok 23000 fanger,og 25000 faldne er ofret i denne by. En mengde krigs-
materiell og utstyr faldt •i russernas hender.
Italia. --IItalia har 5. arme befestet og utvidet de stillinger de har inntattidet sl
På 8. armes front har det vært patruljevirksomhet
Stil lehavet. -- Over 200 kjempebombere angrep igår industrimål ved Tokio og Nagoya.
Det var liten luftmotstand og alle fly vendte tilbake. Like foran hadde fly fra hangarskip kas
tet bomber over mål i selve Tokio. De heftige kamper på Itiojima fortsetter. Amerikanerne tren
ger.seg sakte men sikkert fram. Kampan ptår for öyeblikket om den midtre flyplassen på aya,
og am. har erobret halvparten av flyplassen. Etter erobringen av Manilla er etsetter de am.
styrker på Luzon å trenge fram mot dyas dstkyst. Utenfor kysten av Kina og fransk Indo-kina
har am, fly senket 7 jap. skip. 150 flygende festninger har angrepet Rangoon
Norge. -- Brit. fly har bombet tyske mål ved Horten. Norsk eiendom skal ikke være skadet.
Siste: 1200 tunge Liberatorfly eskortert av 700 jagere utförte det störste dagangrep på Berlin
hittil. Det varte en time. 1250 tonn sprengbomber og 500 000 brannbomber ble kastet ned.
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r-erkri-e eneralen e de
NS hadde ingen mer fanatisk og mer hensynsIds  oe  brutal mann enn Karl ALfredniarthinseri.

Han gjorde karriere på grenn av sine eeenskaper. Karrieren var rask. Da krigen bröt ut var Mar-
thinseh underoffiser, da han döde var han sjef for hirden og sikkerhetepolitiet, og det var pla:
lagt at han skulle overta politidepartementet. Marthineen var ved sin död en av de mektleste
monn i NS og han var utvilsomt den farlleste. Nen vek ikke tilbake for noe når det gjaldt å ver
det nazistiske regime og å knuse all motttand. Han var Norges Ulmmler. 2artelnsen var mannen so:
skapte statspolitiet. Quislings statspoliti. I nesten  4  år var ban dets leder, oe utallige er d
norske liv han har på semvittigheten. Oe hen ikke bare drepte - selv eller ved å utlevere folk

til gestapo - han'ennfSete-tortiaten i det norske statspoliti.n.ree spör ikke midler eller metode
jeg spör etter resultatet, ta han i en tale til sine politimenn,under hans ladelse kom det nor-
ske statspoliti på hdyde med geetapo 1 kald brutalitet. Gestapoe sjef 1 Norge var hans person-
lige venn. Marthineen ville i krigens siste og voldsoeste fase ha vært farligere enn noensinde
tidligere. Han var i ferd med å få all makt innen NS, og 1ngen ville så kynisk som han kaste de
bevebnede  NS  avdeIinger enn i åpen krig mbtne,lendemenn. Idag Står tyskerne og NS uten  sie
borgerkrIgsgeneral i Norge. Hans död har skånet land eg folk for store ulykker 1 den alvorlige
tiden som ligger foran ess,nå-
aislin enes 6fle siv mot sabotas'en.

Motet minkar og sinnet veks, sier et gemmelt ordtak. Vi har i disse daget fått bevis fer
dets aktualitet, Bensintanker og oljelagre  f.tyr i lufta. Bruer sprenges og jernbenelinjee rives
opp. Tyskerbedrifter av ymee slag blir ratt ut av drift. Angiverne måter sin skjebne i tur og
orden. Vaktholdet.skjerpee, lyskastere monteres, pigettåsperrenger Oppsettes i (.st og vest. Men
ingen ting hjelper, Hjeme dfrontatyrkene forfölger ubennheirlig sene planet. Quislingene skjelver
og tyekerne raser. Og Så dn dag er "tålmodogneten" slutt. Himmlers norske avlegger, Marthinsen
faller på sine -gjerninger og herrefolket elar t11. Og så Skjer dot samme her som i Czeckoslo-
vakiet, 1 Frankrike og i Polen og alle steder hvor den tyske jernhælen har trådt. De finner ikk
de skyldige og så får de mskyldige blB. Noen familiefedre på vestkanten blir revet ut av hjemme
mens femelien sitter ved aftensbordet. I grålysningen er de skutt. Noen dusin fanger tas ut av
sellene og stilles opp mot kuren. Men det er ikke"gldseiskytning", neida etneynderegister" skri
vee opp, og de blir"domtM. av forskjellige dometoler. Det er nemlig ikke sa popalmert med gideel
skytnIng lenger, etterat.deler av das Reech ar okkupert. en vi vet så inderlee vel hva som er
skjedd,  eg  ve vet også hvorforeietnskjedde. Marthinsen var påskuddet, men årsacen ear hjemme-
frontstyreenes stadeg,mer'vellykkede krig mdt undartrykkerne, euisling bg Terboven ble kaldt t1
"Fehrerhaupeuartier" og fikk-Ordre om å sette en stopper for sabotaejen. Avisene begynte opptak
ten like för 1. februer:-Den ene skrekkskildringon slo don andre ihjel. Den fæle hjemmefronten
ble avslört både her og der. Quisling innkaidte forskjellige kjente menn på slottet og gjorde
dem oppmerksom på at de var ansyarlige med ,sine liv dersom sabotasjen ikke ble stoppet. Dette
skjedde val oh merke fdr Marthinsen ble likvidert. Men quislingene og deres herrer tar feil hvi
de tror at de kan stoipTI hjemmestyrkene med den slaes midler. Vi lar oss heller ikke provosere.
Vi vet at fienden gjerne sa vi gikk til angrep for tldlig. Vi noterer det som er.skjeed, og hve
enkelt deltager i myrderiene får sin konto oppskrevet. En dag skal vi ejere opp regnskapet, men
ve  skal bestemme den dagen selv. Terrcren skal ikke stopee oss. Like lite som den har stoppet d
andre undertrykte folkene, som nå er fries Vi vet at velen framovor er balegt meel stedig stigen
prövelsar og ofre, men vi skal gå den velen, fordi det er den eneste som fdrer ti1 friheten.
Mobiliserin en av hirden  

Fy2keskontoret strevde med å få tak i pålagt antall hirdfolk som skal sende s til Oslo.
Til 1endag den 10. 2. da de skulle reisc, hadde de klart å  få tak i 10 mann, hvls en person fre
Rolvsey motte. De har ringt dag og natt for å  få  tak i folkene sine. Dels var de fraværende,
dels syke og dels ville de ikke reise, dels ble de fritatt fra hdpere hold, dette var tilfelle
med advokat Sehie, formann i likvidasjonsstyret. Fylkesföreren satt. b  seg i forbindelse med sel-
veste Fuglesang fer å få ham fritatt under henvisning til ett eller annet skriv fna euislinge
om at dommere vae fritatt for slike utkrevninger. Astså et magert mobillseringsresultat.
MOBILISERING TIL KVINNELIO ARBEIDSTJENESTE PA TRAPPENE+  

Det later til at AT er ute med fdlete. I avisene for 21. ds. ennonseres det at sesjon fo
kvinnelig arbeidstjeneste holdes i nær framtid Sra jenter av årsklassen 1927 fra Oslo, Aker og
Bærum. Det meldes også at rodeferstandern på enkelte steder utover landet har fått ordre til a
innrullere til eannleg arbeldstjeneste.

I denne forbindelse minner vi om de paroler som tedllgere er sendt ut av hjemmefrontens
ledelse. In en eå mdte tll arbeidstieneste under de na raPende forhold. De som mdter til AT vil
uvegerlig på en eller anen mate bll alsbrukt av NS og tyskerne 1 deres sluttkamp mot det norske

folket.
Det er te som t der å at jakten  na  unge gutter skal begynne igjen. For qa; en uke  siden ble
det arrestert en hel del unge gutter på Ringen kino. Det EX berettes om lignende arreeta4oner
på Vålerenga. Avhold dere fra å gå på kino, gutter. Ta ingen unödig risiko.
Herrefolket. Den 8. februar ble en russ, fange skutt på jernbanetomten på Hamar. Endel russcre
og tvagngsutskrevne nordmenn var opptatt med halmlessing En russer hadde fått fatt i en sigere
stump som han rdkte på. En tysk offiser fikk dye  på  ham og kommanderte ham straks til å kaste
den. Russeren tok hattig 2 siste drag av sigaretten fdr han kastet den. Tyskeren trakk da re-
volveren og skjöt ham ned. Det var mange dyenvitmer til episoden.
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