
mars 1945. 5. årgang.

ie tfronte n. Kampeneivest utarter seg til å bli et katastre lt
/ e rlag for den ty2ke krigsmakt. 2 tyske armeer er bdelagt og en tysk pans arme

lestendig opprevet. General Models opprop til eoldatene om å fersvare hver\1.
j rd av Vestyollen er blitt etterkommet pa den maten at tyskerne na er på vil
flukt tilbake mot og over Rhinen. De tyske tropper på vestsiden av Rhinen fra

Kdln og nordover blir ustanselig sieett tilbake. Den 1. am. arme rykker sammen om KSln både
fra nord,,vest og sör og framskutte avdelinger rykket inn i byens forsteder idag tidlig.
Byen er na så godt som beleiret. De alliertes heftige bombardementer har lagt byen så a si i
ruiner. Den eneste retrettvei tyskerne har her er over Hohenzollernbrua, som er skadet.
Byen Masserscheid er inntatt. 1. arme har slått seg fram til Rhinen på 2 steder nord for
byen. Avdelinger av 9. am. arme hur trengt inn i og senere inntatt byen Romberg ved Duis-
burg. Patruljer har allerede vært over Rhinen på rekognosering. Disse tropper har tatt et -
distrikt hvor det förer 2 bruer over Rhinen til Duisburg, og bere disse bruer er fraMdeles
uskadd. Sdnnenfor, ved Dftsseldorf har tyskerne sprengt 3 bruer. Lerikanerne holder nå en 32
km. langm strekning av Rhinens vestbredd fra Neues til Urdingen nord for Homberg. Herved er
de støre Kruppyerkene i E8Son kommet under am. artillerilld. Likeledes truer all. tropper
Daisburg  og cermed den viktige havn som forbinner skipsfarten mellom Rhinen og Reler og Midt-
landekanalen og Dortmund-Emskanalen, Duisburg er Tysklands stdrste innlandshavn og av uvur-
derlig betydning for den tyske krigsmakt. Lenger nord har de kanad. tropper,nådd fram til
Rhinen nord for besel. Kanad. tropper har brudt gjennom Hochwald og har fått kontakt med den
9. a. arme.-- Lenger syd har andre all, avdelinger satt over ErfteIva på 2 steder og har
nådd fram til et punkt  17 km. fra universitetsbyen Bobn. På den midtre del av fronten har 3.
arme rykket over Kyllelva. Disse tropper inntok Trier på fredag og har siden hatt god fram-
gang i retning av Koblenz, mens andre avdelinger i dette avsnitt står bare 65 km, fra Rhinen.
7. arme har gatt til angrep i området dst for Forbach, som  nå  er helt ryddet for fiender, og
kjemper nå i Saardistriktet, hvor de har inntatt endel hdydedrag 3 km. sdr for Saarbrficken.
I t 8  I. i a. I Italla har tropeer fra 8. arme drevet tyskerne ut av en del befestede

ved Adriaterhavskysten, og X midtavsnittet har 5. arme forbedret sine stillinger.
st ro ten-- 2 mektige russiske armeer har stormet fram over Pommern og har nådd

P&M  til Ostersjben over en 200 km. bred front og har dermed sikret flenkene til de russ.
styrker som står med frOnt vestoyer mot Berlin. larskalk Sjukovs tropper har rykket fram i
området öst for Stettin og nådd Ostersjöen vest for Kolberg. Utt lenger Bst har Marskalk -
RokosovSkis tropper bröytet seg fram til Ostersjden og har inntatt byen K8sslin samt 700
bebodde steder til i et av krigens mest betydningsfulle slag. Bare 40 km. skiller disse 2
armeer.Imellom står svære tyske troppemasser innesluttet med ryea-en til havet. ndre russ.
tropper står 54 km. fra Danzig og den russiske dobbeltseier betyr at de tyske st ker i Danz.

eiaområdet nå er blitt splittet opp og avskåret
fra das Reich.- dst for S ard er de t

stlinger gjennombrudt og byene dchavelbein,Regenwalde,Labes,Damburg,Faikenburg,Tempelburg,
bangera  og  Freienwald, semt Pyritz er inntatt. De omrtder 0.Preussen hvormstore tyske
troppestyrker er  omringet,  skrumper mer og mer inn. Byen Pelbus sör for Kdniesberg er inntat
foruten en rekke mindre landsbyer.-- I Brdslau fortsetter russerne å nedkjemPe det tyskefor
svar. I Jugoslavia har Titos styrker inntatt det siste tyske stdttepunkt 4 for Sarajevo
Mengdevis av yske fanger er blitt tett både i öst og vest.
Luftkrigeb. Tunge all. bombefly var over Tyskland idag igjen. De angrep ojle-
mål i Harburg og jernbanemål i Chemnitz. Berlin ble angrepet av brit. moseuitofly for 13.
natt på rad. Essen er også angrepet. Ingen  fly  savnes. Dessuten har den aIl. luftoffensiv væ
intens1vert i hele heigen  oe  forskjellige mål har blitt angremet.-- Etter et opphold på 9 må
neder kom tyske fly natt til mendag inn over den  engelske  kysÆ, for 2. natt p4 rad.
F innland. Dan finske krigserklæring, som er datert den 1. mars, framhever at Finnl
har vært i krIg med Tyskland siden den 15. september ifjor, da tyskerne angrep Hoglande Det
tilfdyes at de militere operasjoner i det nordlige Finnland fortsettes.
N ø r g e. 35 politimennfra Norge, som var internert i Danzig har undsluppet til de russ
linjer.-- Eh tysk ubåt sank på Bergens havn den 23. februar. Båten var nettop blitt reparert
og var ute på eksperementering med forskjellige nye innretninger. Foruten besetningen var de
22 eksperter ombord og samtlige omkom.

ehavet. Kampen om Iwojima tiltar bådeistyrke og bledighet. De am. troppe
mdter forbitret jap. motstand og har bare kunnet trenge seg innover öya små stykker ad gange
Amerikanerne har imidlertid nå delt deet i 2 og japanerne lider voldsomme tao. Hittil har de
mistet 13 000 mann i faldne, mens bare 81 er tatt til fange. Oyas betydning i den framtidige
krig mot Japanframgår bl.a. av en melding om at 1 am. B 29 kjempebomber, etter å ha angre-
pet Tokio, ble tvunget til å nddlande på den sdndrc flyplass pa Iwojima. --
1 Burma har 2 brit. divisjoner tiltvunget seg nok en overgang over Irawadyelva 32 km. sör
for Mandalay tross heftig motstand.  
Tyskerne skal underminere veien mellore Oelo og Drammen og har forespurt hos norske entre-
prenörer om de er villige til a påta seg arbeidet. Slike sprengninger forberedes na vestl.or
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Den norske nazi resse hykler en overeeldende netevesne for norske verdierenå-flet-tiden. Vi må
minne dem om at det ikke er lenge siden cidjeliegene semem med tyskerne herjet somnmordbren---
nere og ddeleggere over hela Finnmarken. Folk, sem  e glv lukter av mordbrannråk, bdr holde
kjeften når det tales om norske verdier. OrdfOreren i Kistrand uttaler til en svenkk avis bl.
a.: De ca. 900 personer som er igjnen i Pereanger av en befelkning på over 3000, har nå 40-50
kuer igjw5 istedenfor 2000 ifjor, De hndde 40000' rein, men praktisk talt alle er slaktet og
fdrt bort av tyskerne, som ogsa har tatt de fleste'av vare hester. De gjenstående hus kan tel-
les på fingrene. - Det er på denne maten ouislingene  Hbevarer" de norske verdier. Men det
fins ingen, absolutt ingen skamfdlelSe i dem Den er fulletendig utryddet,i den fretkhetens og
liderlighetens skole de har gått i hos gestapo. Derfor er denne morderbande frekk nok til å
tale om at de vil bevare de menneskelige verdier i summe dyoblikk som de st4r midt eppe i en
serie andre skjendselsgjerninger.
Ouislinaene flytter brikker.
Odd Fossum er avsatt som nazisjef i landsorganisasjonen og Kare Rein er.ant.ragt i hans sted.
Det har lenge gått rykter om at Fossum ikke hadde noen hby stjerne hos tyskerne. De skal ha
sökt både hoyt og lavt for å finne en mer habil"fdrera, men har altså til sist-mattet nöye
sag med stakkars Rein, som nå får•den tvilsouvue ære å sitte hdyt til hest på nazivognen de
siste ukene, så han kan være helt sikker på å knence nakken i fallet til slUtt. - Fossum har
fått en langt beskjednere rolle å bld personalsjef i No K, L.
En rekke narif'olls skriver og skriker i nazipressen om alle de strålende nye tiltak, som
quislingene holder på med. Alt dette er bare eventyrfortellinger, for det somnuislingene idac
er opptat‘ med er intet annet enn å forberede borgerkrigen Norge når Tyskland nå snart er
ferdig,-Derfor er hele partiet nå renbilisert som en bevebnet mordergjeng på jakt etter gode
nordmenn. Et av disse nazifjolls, ingenidr B. Klapstad har vært sa uheldigå-skrive en ar-
tikkel i Norsk Arbeidsliv om den store framtid prestegnrdene skal få under quislingstret.
Dummere ide kunne ingen ha fått. For prestene er jo netton jaget bort Cra jorden sin, og hu-
set og menigheten av de samme quislingene, hvis kjærliehet til prestegårdene'endog er sa
brennende at de har, satt ild pa dem under sine herjinger i Finnmarken. Ja Han.Klafstad, han
har såmenn fått det til å klaffe, mon han er hare et skeleeksempel.på det fervr5vlede vas som
fyller nazipressen i vårt land.  ne,
Goebbels kunne i sin siste krinnkastingtale'ikke gi det tyske folk noensoMhelst tro på seier
begrunnet i faktiske forhold. Han måtte i.nnrdmme at mange - det ikke bare de dårligste" -
ingen utvei så. Han skulle"ndkternt" fortelle deLo hvorden seieren kunne Vinnes. Men det fan-
tew ikke et stdvgrann av virkelig nytt. Ikke en gang noe hemeelig våpen kunne han lenger beret
om. Alt var bare fantasterier. At England ver trett inetil dden , et kanadierne rdmmer i tu-
senvis, at de tyske ubåter skal senke det siste ski•den engeleke handeisflåte - Alt dette
er jo bare•tåpelige deklamasjoner og vanviddsilLusjonere Det eneste av interesse var en forsik
ring om at nazilederne ville sdke ddden når Asx Tyskland tante. Denne beelutning burde de
gjennomfdre hurtigst mulig,- det ville være cen.störgte tjaneste de kunne.gjdre sitt folk.
Besla le else av AT de oter. AT ar blitt en av fieneens organisasjoner;-dens utstyr er
ien ens eiendom. Det befal som framd>les fnngerer i AT er skyldig etter•dernmilitære streffe-
lov.• Den 12. februar iår ble varer fra 2 AT deeoter i Oslo neslageagt til bruk for den norske
forsvarimakt. Hjemmestyrkenes aksjon var megeb dristig og odt utfdrt. Utstyret ble kjört
bort og ingen manneskeliv gikk tapt. tilen en ning bledde ikke,guttene tatt å betraktning. Uten
å vite net yar noen av dem blitt gjenkjent av folk på AT lageret og ble.an itt til uislin -
politiet., mg hjemmestyrkene led tap. Aftenposten og andre av fiendens talerbr skjender dem
som faldt ved a kalle dem gangsters og banditter. Men i et fritt Norge skal deres minne hed-
res.
Fra Hjemmerrontens Ledelse. Til innkaldte AT jenter.  
Husk ordret - DU SKAL IKKE UbTE TIL SESJON' DU SKAL IKKE MdTE TIL TJENESTE: Ifjor tok gut-
tene den hardeste stbyten. Iår skal jentene holde fronten like fast som guttene i de,mobli-
serte årsklnssene gjorde. Det er en plikt og en æressak. Kvinnelig AT er en nazistisk insti-
tusjon og står under ledelse av nazieter. De sti bestemmer hvor du skal sendes hen, hva du
skal lære og nva du skal gjdre. Nazipropagandaen forteller deg at kvinnelig AT er nddvendig
for å skaffe bdndene arbeidshjelp. Dette er ikke riktig. Det er nå tusenvls av ledige jord-
brukearbeidere og jordbruket viI bli best hjelpet vad at denne arbeidskraft blir brukt i lan-
dets interesse. Ingen gode nordmenn vil ta imot hjelp av AT, Det er gitt parole om det. AT
derfor bare bli benyttet av tyskere og nazister, I Nord-Norge måtto de bistå fienden med den
skjendigste krigsforbrytelse mot vårt land, Du må være forberedt  pa  at noe slikt kan gjenta s(

AT samler ungdommen i leirer. Er du klar over hvor farl5g dette er iår? Nårsomhelst ka/
krigen blusse opp her i landet også, og hve vfl det bebn7 med cllke jenteleirar som tyskorne
og quislingene har nyndighet over? Pere kån bli tvunzet  T'1 a  tjeneste for fienden, me(
eoldatforpleining og i lasarettene, mons g;itteie ståe på den aedre seCen i våre neimestyrker
og sammen medde enkdatene som kommer'utenfrn. for å hjelne til'med å befei Norge. Den situa-
sjmn må dere ikke koMre i Nekt  a  hu nme Ai å grjr,22
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