
KRIGaYS GANG

Nybetene er.sandaalSa2 191ja,
Vestfronten Dreaiske og kanadiske styrkee behersker nå 2km av veien mellom Goch og Kalkae,

som begge li ae er ander ild fra de allierte kanoner. Styrkene står her Pkm fra Goch, 3km NV
for Goch er Asperden erobret, Den tvske  meastanden  aker, men de allierte har hele tiden initl-
ativet. Til lardag var det'tatt Ialt  6 9oe  fange e  under offensiven. - 3.US arme har inntatt
Raerbaen cg Schiankweller aarEchternach. - Fre dag foretok den taktiske flystyrke 1 loo utfall
mot mål bak feonten, Lardag angren tunge US bombefly Frankfurt oa Geesen og  5oo  f1y fra Italia
olje, jernbane- cg industrimål i østerrike samt bruer na Brennerh:anen, MosquItos angren natt

tii sandag mål i NV Tysklani, RAF foretok sendaz et kraftig angrea mot Wesel ved Rhinen, like
bak den britiskakanadiske front.
østfronteta Varsaale Konjevs starker har nådd elva Netsse Da bred front tross eopnherlige mot
angree av tyske eanserstyrker. Sarlig harde- er kampene i området hvor Yeisse Igner ut i Oder,
aokm  Sa  for  Berain: De av Konjevs styrker som kjemper langs Oder og står 4okm fra Frankfurt,

får kraftig statte av Slulovs artilleri. Andre styrker står 2okm fra Kottbus, areslan ligger
under kraftig areillerild og russerne har brutt gjennom bvens indre forsvarslinje. - I nedre
SchleSia erobret Konjevs styrker uskadd et underjordisk ammunisjonsdepot fullt av granater, ml-
ner etc, og en underjordisk fivfabrikk full av fly. Foran Frankfurt utkjemoes det harde kamp-
er og Satkovs artaIleri bombarderer autostradaen Frankfurt - Berlin. - I Pommern er flere tvsk(
motangren slatt tilbake. - Siden nyttår er det tatt 312 009 fanger. - I N Ungarn utkjempes et
av krigens heftigste oanserslag 0 fbr Komarom-

Det fjerne asten4 1  5oo  fly fra 15-2o hangarskao fortsatte lArdag angrepene mot mål mellom

Yokohama og Tokio. Hele dette aeradet ligger under et takt reactepoe. - Fly og flatestridskref-
ter fortsett er  angreaene mot Iwojima I Vulcan-gruppen I Beninøyene S for Japan. Kystbatteriele
besvarer ikke lenger ilden. - Pe amerikanae hold opelvses det at alle jananske skip som ble
skadd i oktober ifjor er ferdig reparert og man haner at den jaaanele haesagflåte vil ga at i
enen sla som felee av anarenene mot Tokio.  - ae  Luzon er Batanhalveva renset etter et dagns ka
per, og amerikanske faliskjermtroaaer oz infanterister er gatt I land på aya Correigdor som

sperrer innlanet til eanillas havn. - Britiske cg indisee sterker har elort en landgang ved Ru
Twa, looan 53 for Akvab, og rykket så hurtig inn I landet at Jananernes viktigste tilbaketogs-
vei er brett,
Sveriae: Den svenshe reg 4ering akter å utvise 5 tyske gestano-agenter som er knyttet til den
tyske legasIon I Stockholm. 2 av dem skal vore innblandet i Paulsson-Lannegren afferen, evor
som beklent serlig norske forhold ble berart,

Nerge: D/S aordeolmen av Vartdal er oapbrakt og ført til Stoabritanta. -Det meldes at det va
Hjemmestyrkene som tok livet av generalmajor Marthinsen. Varthinsen var nar knyttet til SS og
Gestapo, og kjemnet ivrig for å innfare deres metode med å ta og skyte gissler. Han vat saled
es en dedlig fare for alle nordmenns liv og HL gav derfor ortre om å henrette ham.
- Mandag 5/2 ble earine aerft Ormsund Adelagt ved sabotasje, idet verkstedbygningen til reoara-

sjon av beter ble serangt: aamme kvell snreaaa Hjemmestyrkene 19 tankvogeer nå Alnabru.

Hlemmestyrkenes opoaaver.

De norske hjemmestyrkene har i alle disse krigsårene fart sin kamp mot oklunasjonsaalten uten

lage noen reklame  a or sin virksomhet, Den farste tiden var oreget av acabvgatezen av organisa
sjonene og arbeidet med å skaffe naliteliee meldin e er an tvskernes militere  f orhold her I land
et og sende tem over ti1 forsvarets overeemmando. Det ver farst i 194a  El  klennskanen til der
es virksomhet ble aaminnelig ved de strålende aksJoner sabotarene utfarte.
Dette henger nøye sammen med utviklingen av kamoen I Burona foravrig. GJennea lengere tid
eadde de norske organisasJenene stått klar til å begynne aabotasjen. Men tiden var ikke inne,
Det allierte flyeeeen eamret stadig las  ee  de krigsviktige bedriftene og oljesentrene i de tas:
kontrollerts emradene  pe  kontinentet, men tyskerne greide stadig å bygge onp igien det som ble
adelagt og fa produksjonen I gang ielen. Dessuten kunne Tyskland skaffe seg forsyninger av vi:
tige varer fr naatrale land som f.eks, Sveits og Sverige. Dette gjorde at de tyske lagrene i
Noree hadde liten betydning serlta da det ikke foreaikk kamphandlinger  ea  nordfronten.
I lapet av  1944  eadret dette forhoid seg, Den allierte bombingen hadde da lammet store deler
av dee tveke kriesandustrien. Serliz eardt rammet var euielagerfabrikkene og oilelagre, olje-
feeter, rafSinerter og fabrikker for frarstilling av syntetisk olje. Da de  n4vtrale  land ifjce
stanset ell eksvort  av  krigsmateriell til Tyskland og tyskerne mistet oljefeltene i Romania og
oasa en  det  felter  a  aelen, var derfor lageene 1 Norge ike lenaer "en pAlse I slaktetiden",
men av evgearends betedning for tyskerne, I tillegg til dette kom kamnene i Nord-Norge og at
tyskerne teseet  a  •verfare endel av teopeene 1 Nurge til Tyskland. -
Ordren an sabetasjeaksjaner mot de tyske laareee og krigsindustrien i Nerge ble gitt og sabota
rene tok fat på sitt arbeide. I farste omgang aike det ut over lagrene av flytende drivsteff
SabotArenee farste dai var tamnaneen av aaesinlagrene langs Berzensbanen I begynnelsen av aurs
og snart ftJ  ee e adelegaelsen av tyske olee- og bensinlaere slag I slaa.
Disse rer,  li37-  slaen fortsatt og kulielnerte I den glimrende utfa ete aksjon mot Shellsaa-
gerbagnlea eueReesens e t.3, der 32o tonn elje, dvs.  36o 000  liter - ikke som vi desverre tid-



llgere har meldt 6 tonn- ble zdelagt Deme ekejon er den mest vellykkede som er foretatt mot
oljelagre av HS. Desverre gikk det endel eeeske verdier tapt pga. at tyskerne lagrer krigsma-

terlell inne i tettbebyggelsen uten hensyn til sivilbefolkningen. Når vl Imidlertid vet.at
hver liter olje som blir ødelagt etter E1senhowers utsagn betyr at krigen bar forkortet seft.1
sekund,så må selv de det direkte gr ut over vere enig 1 at aksjonen måtte foretas selvomdeaq
eterre verdier skulle  gå  taet.
Paralellt med diese aksjonene gikk edeleggelser. av tyske reparasjoneyerksteder for fly og b11-
er og viktige tyske fabrikker i Norge.
Kulelagersituasjoen for tyskerne bie stadtg mere preker og da de la elaner om å beslaglegge SK
lager i Kongensgt, ble dette sprengt i luften den 26/11,0g eenere falgte meldingene tett  På
hverandre om at kulelagre var.fjernet fra kr1gsviktege bedrifter som derved måtte stanee.
For hver geng har vi måttet beundre det planleggende arbeide som er utfert før aksjonen og,dee
hensynsfullhet sabotørene er gett fran med. Aksjonen mot Peufoss Amerunislonefabrikker viser
fullt ut hvilken betydning deres arbeide har hatt, - Allied Heedquarter hadde bestemt  at  dej
skulle foretas et flyangTen mot febrikken og dette ville knnne føre til at store norske verdie
og mange meneeskeller gikk tant. HS ble etter alvalige overvelelser overlatt onngayen,og sabe-
terene foretok en aksjon mot en transformatorsteeien ved MinnesuSid oe Raufoss ble stanset uten
andre ten enn transformeterstasjonen.
Tyskerne seker nå med alle midler å sverte saboterene og viker ikke tilbake for å foreta spren
ninger fer egen regning, hvilket vl for ey g alt t1dligere har hatt anledning til konstatere
feks.ved brannen i Aulaen. Alt som kan skade saboterene utnyttes 1 oropagandaen og desverre
har tyskerne tildels hett hell med seg. Vi har lett for glemme at Norge er krig med Tyskian
og at dette krever at hele befolkningen er villig til å bere de berder som kampen fører med
seg. Det kreves ldag av oss at alle gler sin plikt, hver nå sln nlass, og 1 hvert fell ikke
legge hineringer 1 veien for HS eller seke å. enlitte fronten ved å komme med uberettiget kr1-
t1kk mot deres arbeide.

Fra H'emmefrontens Ledelse.
I den siste tid har adskiltige folk mottatt truselbrever som anglvelig skriver seg fre HM.
Vi skal i den aniedning glere oppmerksom  oe  at sagedtsom alle brev i k k e . kr1ver seg fra
ansvarlig hold. Dersom H.L. skulle finne det nedvendig  e  bruke skriftlige henvendelser vil
det skje i en form at ineen vil beheve å tvile ok hvor de kommer fra,

Dagens TTT: De ahtive saboterer sprenger ner det er neevendig. Vi eassive saboterer skader
tyskernes Sntereser like meget ved summen av alle de små pausene, som bremser verksomheten.
Vi arbeider med llm eå nevene.  17-1 Teller Til Ti mellom nvert hånigrep. Tell T11 TY

Nyhetene mandag,den 1 .februar 1  4 .
Vestfrontens Mellom Måas og Rhinen har skotske trnoner rykket inn 1 Goch, Kalkar er enringet,
og frangengen forteefter på tross av kraftlg motstand fra tyske elistetropper. Sider engrepet
mellom Maas qg Reinen tok til har de allierte brutt gjennom 3 forsyarelineer til en dybde av
25km. Teskerne  har  mistet over 15  000  mann hvorav g  000  fanger - Mosquitos angren inatt
Berlin og Mannhelm.
pstfronten: I nedre Schleeia har Konjeys styrker tatt den enringede bv Sagen, samt Waumburg
ved Bober 2okm lenger N. e I Pommern har russerne omringet Graudenz, som ligger ved Weedhsel.
- I  ø  Preussen ble tgår Wormditt, 7okm SV for Kenlgsbere erobret, samt vehlsack lenger X.
General Tsjerniakeysky er ded etter å ha blitt såret nå slammarken i ø Preussen Han var den
engste  ae alle de russIske armegruppesjefene, og en av deres fremste strateger.
Det fJerne Østen: Et serkommunike fra aamiral Niemitz melder at 2 divisJoner US martnetropper
stzttet av over Hoo sklp og store flystyreer har gått i land på Ivoshima i Vuleanøyene, l000km
fra Tokio. Det raser harde kamner eå øya os det er opprettet et solld bruhode. De fleste
større kanoner er satt ut av spillet etter 3 dagers voids-mt bombardement fra sjeen og luften
Fcrelebig er bare 2 lette sjø-enheter blitt skadet og ingen tent, - På Filippinene renser amer
ikanerne ope  i  de siste jananske grupper  pS,  verfeetningen Correlgåer. - Store styrker US Smeer-
bcmbere angrep idae mål på Honshu, der Tokio ligger. Under de siste dagers angrep er nesten
5co  japanske fly ødelagt og 1 deztroyer og 32 andre skin senket eller skadet. Amer1kanerne
har mistet 14.9fly,
Stocknolse Stockholmstldningens korrespondent i nerlin har meddelt at nan er nektet utreisetil
satelse. Expressen melder at de tyske medlemmer av den tyske legasjen, handelskemmeret og an
dre offentlige organisasjoner i Sverige har eottatt et rundskriv hvor det eeddeles at det vil
bli tatt alvorliee represalier hvis medlemeene forlater sine stellinger,
Argentina; Den argentinske regjering har vla Sveits nedlagt en skarp protest i Berlin mot at
de argentinske d1planater i over 1 år er holdt tilbake som gissler 1 Tvskland, De tyske dip-
lomater fikk allerede 1 mars i flor farlate Argentina. Den argentinske utenriksminister utta-
ler at Argentina vil vente med anere tiltak til det foreligger svar på protesten.
Mondon: SeL melles at den store britiske konvoyen som kom uskadd fram og tilbake til Murmansk
med krigmeatemtell og som ble angrepet av tyske enheter, ble fert av en nersk sjøeffiser,
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