
KRIGEN 5 GANG
Nyhetene nr.szsndag 4 '3 1945. 3 Nr ,1  
Veetfronten: 1.kenadishe anne fealferer i 000renskningen v Hochtealdstillingene, og utkjem-
per harde kamper mot tvskerne som hardnaketit forsvarer bruene over Khinen i Wesel Pritiske
og kanadiske styrker har erobret Kevelar, og har oponådd kontakt med styrker fre 9.13 anne sou
rerkker fran fra Krefeld og erobret Geldern. Roennound ved Maas er tatt. .II5 anne sprer se€
ut i vifteform fra Krefeld hvnr de tok 5 000  fanger. Lardag rykket armeen ono ttl. 15km frac
og har nådel utkanten av Homberg, rett overfor Duisburg, og bruene over Phinen beskytes med boz
bekastere• Rhinen er nadd ved Deisburg og ved Gartenstadt  51un N for Neuss som er erobret.
15.tyske arme faller nå i full opplefening tilbake mot de 5 gjenverende breer over Rhinen .
Tyskerne har sprengt  3 bruer vel Dlisseldorf. Det er tegn som tyder Då  at det tyske forsvar
V for lesln bryter sammen• I de siste par dager er 35 bver oz landsbver tatt i dette avsnitt
og amerikanerne er trenzt fram til et punkt  31ere fra K31n, 1T for bven har de neeid fram
Reinen. K3la ligger under voldscm artillerlild. ITJB arne har oporettet 2 nve bruhoder til
over Erft og trenger seg fram mot Euskirchen. - 3,US anne har opprettet nye bruhoder over
Kyll, Ne for Trier og erobret 7 beer og landsbyer. Neeten 2  Goo fanger ble tatt - Ialt er
det tatt 75 000  fanger på Vestfronten i de siste  30  dager.
- 1 loo 1,1$ bombefly angrep lerdag 13raunschwete, Hrandenburg, aisburg. Kassel, Roland og Kem-
nitz . Sendag angrep over 1  000  tunge bombefly eskortert av  5oo  eagere raneerelasser, vepen
bensindepoter i Ulm og andre ze11. i Tyskland. Dårliz ver tveng en del formastoner til  P. ope-
gi angrepet . Tunee RAP bombere angrep sendaz ettermiddag eskortert av britiske og oolske
re, mea i eaene-Eickel i Puhr. Natt ttl sendag angreo britisee boebefly Dortmned-Fees kanalen
eg bensindepoter i Kamen. Berlin .og Wartemberg ble angrepet av "osquitos som også la et mtn--
er  . 9 britiske fly saknes, 2 tyske ble skutt ned.  - 6  tyske fly er skute ned over England un
der det f3rste tyske angree mot England siden juni ifjor. Det ble anrettet endel skade.
Dstfronten: I Pommern fortsetter russerne framgangen N for 313.blite og har nådd Keslin, Sen-
dag ble Pollnow erobret, samt  Rommelsbure  som falt etter harde tveke motaneree som hadde til
hensikt vide ut den kile i russernes stillinger som tyskerne holder SZ for Keslen, - Ved
Kenigsberg raser ytterst forbitrede kaere r,_ og o tyske motangreD er slett tilbake, Enhet -
er av den russiske flåte og trarinefly har senket over 2o tyske kriesskio og transportsktp som
forsekte unnsette de mange tyske divisjonene som er avskeret langs Dst e rsJeen. Over 1 cloo
russisee arbeidere fra Dresden som flyktet etter et britisk flvangrep mot bven har kjeepet
seg vei ejennom Sehlesien og nådd fram til de rissiske linjer. På veien fikk de tak i våpen
og dantet et frikorps. De sorengte tyske ammunisjonsdepoter og anlegg og rettet vellykkede
angreo eot tyskerne bak fronten.
Pinnland: Den fieske reetierieg eeddelte iger formelt at det hersker kriestilstaud mellom Ein-
land og lyseland fra 1 enars. Det understrekes ieidiertid at kriestiletan1 faktisk bar vart
fre 15.tesember ifjor da tyskerne angrep Hogiand-sva i Fiask-.ebukta.- "Det meldetes et de mili-
tere operasjoner i kr Finnland fortsetter. .
Frankrike: Det f rage':ekabinett har trådt sameee for re •r3fte Franerikes andel 'oesettelsen
av Tyskland. Det vil bli dannet en fransk militeradministrasjon under le Gadles ledelse,
eneland: Uneer avslutningen av debatten om Jaltakonferansen uttalte utenriksminister Eden bl
om Polen: Storbritannia anerkjenner ikke og har ikke til hensikt anerklenne Leblinregjerin-
gen, men vil komme til anerkjenne den nye provisoriske €amlingsre,geering hvis den oppstår
som en reuresentant for den nolske foleevilje. - Da eherchill og Eden traff Lublineorrateens
medlemmer i moskva gjorde de ikke  noe gunstie inntrykk  pe.  dem.
emstereaue :1nder urolieheter i Amsterdam skjet tyskerne vilt og dreote mange sivile. De sat
te ut vakter ved likene og nektet de pererende å komee nerheten. Teseerne erkterer åpent at
hensikten er  å terrorisere befolkningen "som treneer til å få en leksjon". Det finnes prake
tisk tait ikke noe matvarer eller brensel i byen, og befolkningen har måttet heege opp derer,
mebler og en:toggulvplanker for å skaffe brensel.
Nor ee: I kaapen mot de tyske transporter ble 17/2jernbenen mellom Ler og  Kvet  sprengt omlag
3okn  5 for erondheim. Po skinner ble edelagt . Ingen sivilnersoner ble skadet 1F12 ble Norr:
landsbanen brudt ved snrengning mellom Hell oz Remmelvie. Ingen sivilpersoner ble seadd.
- Lerdag 17/2 ln en stor tysk ubåt ut fra havna oå Kerten, gikk rett på en mine og sank, 16/:
zikk den tyske ub e t til bunns i evfjorden vel Bergen, eo tvskere, dertelaret t en rekke
eksperter, ingeniner og marineoffiserer Eikk med i dypet.
- Elevnrotokollene fra to handelsskoler i "Bergener rekvirert utlånt av polittet til evskrift.
- Prede e  16/2 kom en tvsk Patrulje til Singsås  oe  hentet Ole Kvernrid og eerdbruker Ingar Tro-
eyen. De ble erklert arrestert", og ftke beskjed om å kle n. seg og felee med. Faeeene ble
fert ned tll veien, hvor en eksekusjonsoeletong stod oppstilt og de to ble skutt ned uten et
ord til ferklaring. Lerer kvernr3d ble  26  år «gameel eg ugtft , Gårtbruker Tro3ien ble 37 er
og etteriater seg hustru og et barn.
- Jonas eie ear offentliggjort en enestående pristar.ter for angivert , Det utbetales kr ,losos
for onnieen1nger sren ferer til pegripels? av saboterer, mens det bare betales kr, 5 000 for
angivert overfor illegale bladorganisasjoner, Hjemeefronten har bare en prls for slike for--
brytelser:



Flyangrepet  eå.  Kårl Joransterft på Horten ee,febrnar ble et usedvanlig godt gJennomfert oresi-
sjonsangree, 2 bamter ekeplederte"innenfer målområdet som fer var blitt markert gjennom  sie
ealbembet. Hele verftet ble zietelagt, vigere en 1 ttoo toener ned olje ombord og et Derlaktere.
ogeå sykehuset-ble skadet, da det lieger iike Inneå verftet. Det var mange dreote tyskere, ck€

det forlyder at et nar nordmenn skel ha mistet livet. 27 sårede tyskere ble bragt tll Tens-
berr sykehns og tre engelskmenn. Te flv ble sleatt ned eller måtte nzellande fer det tyske luft
vern ble bragt tll tanshet, Aranden fra flyangrepet kunne_seas som et mektig bål fra den an-
dre siden av fjorden.

-.Under forsvarsminIster Toroe besåk I Sverige ble den hevere ledelse for de norske politt-
tropee r  t Sverlge reorganisert. Den norske milittrattasje, oberst Ole Aerg, er utnevnt ttl
eåveste sjef for'troppene. Reservepolttlet og rikspolitlet i Sverige er kommet under direkte
befal av oberst Olaf Halseth,

Vasseoppeteelse I  Osle og Aker kuekuner,•
Etter forlangende av NS er over  6o  av Osle og Aker kommunes funkstonerer fordelt på en rekke
av de eommunale etater avskjedlget på dagen, noen med halv lenn noen måneder framover, mange
eter,lenn. Fiere av de oensegte er arrestert. - Vi understreker IgJen parolen om boykott
av otfentlige st illinger, Ingen må ta de stilittneer som nå er blItt ledike i Semnuesne.

KR7GENS GANG
Det er idag, 5.mars  1945,  to år siden det ferste nummer av KPIGRES GANG så dage-s lys. De
frie norske avisers levetil har je elennomsnittlig vert nokså kert; det har fra tid tel annen
vtrt gjort drabelige inngugg I eressens rekker av tyskere og nasister,  elen hver gang har nceta
menn tatt fatt på ny,
også ver avls og dens distributårer har stendom vtrt ute 1 hardt ver. Gestapo og deres nortle
allterte vinaer stadig mer erfaring og eår eluere og sluere tll verks, Vår vi her kunnet hol.
de det gående såvIdt lenge uten at Gestapo har kunnet ta hånd om avisen, så skyldes det t får•
ste rekke dem som distrttuerer den, det vere see sMå eller store distrIbuterer,
Vi er kommet tel et eunkt i krigen da vi synes å eyne en lysning oe kan ha berettiget håp om
at freden ikke er for langt fram I tiden.  Deg er vt alle klar over ette At stridee enne
er sluAt, oe at vi nå sette alt hva vi har av fysisee og sjelelige reserver den i elntteampen
Det er vårt ensee at hver eneste sw distributerene av  KRIGENS GAtKI tdag sier til Sec eelvt
Jeg vil fortsette nitt arbeide som hittil med full Iraft og ntvise den ytterste forsiktighet
til seiren er definitivt vennet. I nitt arSide vil jeg ikke 1 ferste rekke la hegsynet til
mig perecnIlge bekvemmelighet, men til organisastennens slekkerhet, spille hovedrollee,
Og hermed ensker vi vere mederbeidere lykke i deree vIdere arbeide.

Dagees TIT: Langsent arbeidstemno overalt hvor tvskerne har interesser nedsetter kelgsnotee-
stalen og forkertee denred krigen. Derfor arbelder vi med llm n9;.. nevener  Vi Teller Til Ti
nellem hver t b åndg-e-m_ m T T1 Tell Til Ti1

leyhetene manda den mars 1 14-- Ki, 18,o.
leastfronten:  lo kanadIske og britiske arme mellom Maas og Shinen meter kraftig tesk motstand
Kanten-distriktet hvor tvekerne dekker retretten over Rhinen til de tyske fellskjermavdelinge
ved Wesel, -Lenger S er .9.11S arme i ferd med å  rydde  Homberg og Mørs, 9.arme har eyddet
V bredden av Rhinen mellem Uerdingen og Neuss, - Artilleriet har senket 2 stere fergerepå Rhi:
Den ene var fullastet med tropper. Enheter av 1.US arme rykket inn i Køln idag tidlig og det
utkjempes gatekamper fram mot sentrum. Byen angripes fra V,N og S. - I framsøtet mot Bonn,
lenger S, har l,US arme tatt Weilerswist samt flere  andre  bver. - Z for Prem og N for Trier
har 3.05 armwtvennet nytt terreng. - V.US arme har gått til nytt angrep ankring Forbach som
er helt ryddet. Veien Forbach Saarbrecken erlorutt. Tunge US tombefly  var over Tyskland
idag igjen og angreo bl,a. oljemål I Harburg samt mål i Kemnitz. Idag angrep tritisle bombe-
fly oljemål ved Gelsenkirchen. - /natt angrep Vosquitos Berlin for 13 natt  tee.  ral. Essen og
andre mål ble også bombet, Lørdag natt angrep fly fra kystkommandoen mål i S Norge. Det bl .
oppnådå treff på en flytedckk, og et tranenortskip ble satt i brann, leeen få tveke flv kom
inn ower åen enkelske kyst inatt også. Det ble også sendt flybomber og det er meldt am skade
ØStfronten: 2.ruesiske arme har t hurtig tempo rykket gjennom 110Pommern og nådi fram til t1s
tersjøen på 2 punkter. Veldige tyske styrker er avsknret og splittet epp, eg russernes hevre
flanke t fer Berlin er ved å sikres så angrenet met den tyske hovedstad kan settes inn, len
dagsordre'fra Stalin ateldte lgår at Sjukov hadde rykket fram lookm på dager og nådd østersj
en ved Kolberg. Rasserne tok over 659 steder og 2 tyske motoriserte dienslener og 3 SS tnfan
teridivisjoner ble fullstendtg revet opp. Pokossovsky har også nådd fram til havet lenger ø
etter en framrykking på 351cm og erobret Keslin. En dagserdre fra Stalln melder i ettermiddag
.at Stargard er tatt. Det utkjempes harde kamper omkring Stettin og OdermunnIngen. S for
Danzig yte°-tyskerne hard motstand 6okm S for byen.
elate ljerrr_estent På IWojima har amerikanerne nestatfullfert framstøtet for å kleve den •apa
nske garnteonen  1 to.
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