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FORDELNG OG FoR#ORJELING.

Alle skal vi ha rasjoneringskthrt - både Y1

•som-går til vårt dagligo årbeid og de som har

Mesttet slippe alt fbr  a  skt1ffe tyakerne" 1 deras
mobiliseringsplaner - det er'vår mening. For at
dettefordelingsprinsdpp kunne gjennomføresmat-

te vi gå til beslagleggelse av en del rasjone-
ringskort.

" Men ingen skal ha flere rasjoneringshefter -
dager vi inne  på  forfIrdglingen. Dot er on kjent

k  nt det heit s1d e n )rasjoneringen-hegynte har

vært notert og omsatt rapjoneringsheXter på
svartaborsen. Ved hver khrtutdeling har det lek
ket trt kort fra lagre bg  forsyningsnemder gjen-
nom hendene på folk som helst ikke hurds hn vært

4or fnr å bli ernsatt av profasjonelle svarta-
børshandlere. Kortene har Vært satt i omløp

utelukkonde for å skaffe mannen ved lekasjen en
-jevn og sikker inntGkt.

Opprettholdelsen av forfordelingon er ingen
av oss interessert I - bortsett fra kjøper og

selgeri Det er vanskelig nok for den enkelte å

få det han skal ha på kortet sitt om ikke vans-
kene  skal  økes . ved at nahren varter  Opp  med
flere kort.

Nei - la oss holde på  diordelingsprins1ppet -
alle skal he sitt rasjoneringshefte - selv de
som ikke eter sitt brod i sitt ansikts sved for

tyskerne. - Men forfordelingcn - svartebsrsom-
setningen av rasjoneringskort må vekk.-

Vi har sergut for at fordolingsn kan skje.
La oss samtidig ta oss av forfordelingen. Am-
meld svartobørshandloren som handler med rasjo-

neringshafter så vi kan få stoppet trafikken -
den har foregått altfor longe.

UKE.OVER3Ild T.

Raris' fall og Romanias kapitulasjon på sam-

me dag viser med hvilken fart det nå bærer mot
krigens slutt. En Utter en går støttepilarone

under det tybke tyrannvelde overende, og nye
voldsomme stat, mot de gjenstående er umiddel-
hart forestående.

I Frankriku har tyskerne lldt sitt mest av-
Motende nederlag 1 denne krig. /. arme, blom-

'sten av den tyske forPversmakt som skulle sik-
, re den avgjørende seier over vestmaktene, er

slått j bunn og grunn, har tapt.over halvpar-
ten av sine styrker og faller-i kaotisk uordcn
tilbake mmt redre Sejne - en elv.uten bruer -

" masakrert av fly og forfølgende mekaniskesty

ker, truct med nyo omfatninger. De tyske tap i
Frankrike er alt oppe i over 400.000 mann, med
tilsvarende m.pngder matoriell, og det er et

*spørsmål om der - med honblikk på den truende
-russiske kjempeoffensiv i øst - overhodet kan
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avsess styrker  trå .den strategiske reserve (son

er llten nok). fe-i• å fange opp den allierte offk
siv før i deptyake bovedforsverslinje vcd grer

s'en. Den del  av ltr ,ehkrike Sum ligger mellom

olvone Loire og RhOne, later det til at,tyskernt

alt har aVskreVet; aflierte banberkolonne'r sto-
ter nesten uhIndret fram  pa  kryss og tvers, og
partisanene kjør en glimrende innsata. itørs-
målet synes barP å være hver)store styrker.av
v. Blaskowitz, arme det er mulig  a få  trukket
inbakt tilbake.  :rt  fOrsver av NO-Frankrike kan
kanskje enda otabIeredi. delv.s atottet til Mag:
not-linjen sOnt tyskerne har forsokt å ombYgge
til forsvar"mbt vest, men det'llir neppe leng
fer  de md falle t1lbake  På  sin egen i'Vestvoll"
Festningen Ehropa viste seg i Frankrike å vhre
hare en tyhM'kyeitMtib:„—dn. men_ha eld e ståt:t hull
på den, fulgto løpet a 3 uker en fullstendi,
kallaps for det tyske foi'svar.

Situasjonen i à ørøstestropa . er  like bekymrin,
full for tyskerne. Ddt er enna ikke klart j
hvIlken utstrekning:tyskerne kan og yil holde

domania pa:tross  nv  romonernss vilje, men det

lite sannsynlig at de'for øyebljkket har kreft,
til :a  gjennomføre et-Iiknende kup som i Italia

allk tilrellor er ele.  det  tysko)sySt
i sø brakt til  a  vakle. Be.mania har vært

mest hundetro vasall, og dets sammenbrudd kån
få de mest vidtgående følget i dotte labile

hjorno av Europe -Den strategiske situasjen er
fullstendig omkaste-C, og Berlin står overfer .
hoyst problematiske avgjerelser når det'sjlda

spørsmålet om hva Man skal forsøke holde otti
tapet av 30-40 romenske dikrjkijorr eg den øst-

1 ige bustion av BalkanforSvaret. Man ma fohut7
sette at Bulgaria,'som longe har flatt freds.f.J1,

ute overfor vestmaktene og har bestrebt seg-fo.
å bedre forholdet til Bussland (som det ikke e:
i krig mcd), nå vil treleks seg ut av forb4ndet
med Tyskland ag kalle hjem sine bessttelsestro7
ner fra JugoslaVda og hellas, en ny kom:slikasj .

i disse typiske partisan-land. Å -eppre'tttkilde
den tyaks okkupasjon av Hellas etter det,  bflr

en vanskelig 1\,irikke å si umulig oppgavo, Idel
styrkenc blir avskåret fra hjemlandet  Yed  bul-
garsk og partisunbesatt jugoslavisk territoriut
jk det er vel et stort sporsmal om ikke ogsa bk
tydelige dsler av Jugoslavia må oppgis. Det kar
igjen få avgjørende følger for den tyske
front, sUm allerede har mistet sin flankebeskyt

telse i vest ved utviklingen i Frankrike, og
anglo-amerikanske aksjoner met Ualkan

vide
opp gjennom DonaudalPn? - er under de foreligge
omstendighoter en næx.liggendemulighet.

Hvis tyskerne ikke kLarer å mostre situasjon
i domnnio, må man ferutse en Orestisk frontfsr-
tortning i sør, med tilbaketrokning til en linj

langs Alpene fra den sveiisisk, grense, over de
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C pslik at altså Unerrn kotil Ja  liTre  innenfor Romania. Remenia
er da n førsto vasallstat som

wuren. Fn slik  konshteSjort.eill . naturlievie b'ryter me‘J
Tysklnd og det vu.nies at Bulgerla

være trepeebeeearende (foruteratikt dbt lykke:s følge etter,  t
å trokke styrkene noonlunde intakt tilbake, ' VeStfronten. Paris ble onsdag befridd av franske
hvilket er hoyst tvilsont:), men hvor lehge vil innlidsstyrker. Denne stralende seier for de

franske styrker ble vunnet i leeet  a y fire dager
£ra lørdag til onedag. 50.000 bevepnete patrio-
ter, støtte t ev flere hundre tusen ubevepnete;
jaget undertrykkerne ut av byen: Tyskerne kjen-
pet med tanks oe lett artilie-rtMwrinderes;an-
grep ble bruttlbot,I1e:de Ci.te .shM ligger midt
i deinen og bie-fersvart av det franske politi .
Franske vg:ainerithilsketropper .har-'tsrsda'g ryk-
ket inn i byen.;.Serikanerne 'fbrtsettr siAt
frametøt.0 fo'r PariS i retning Nancy e&eltrass-
bourg.: Det bevares tnushet om general Pattons
panserstyrker, men det sies at de nærmer  Seg
Troyes etter å ha inntatt Sens: Det er inteh
som tyder poi organisert tysk motstand ad det-
tyske tilbaketogeminner mer og mer om planløs
flukt. Andre ,amerikns¥: stVrker har inntatt
MSux veds, Marne 'og er i ferd.med a slutte ringen
rundt Paris. V forT1Dards rykker de.allierte mot
Somme og k-Ss de, Geol;y4s og stod  onsOng  100 km
fra Belgias ..grense, Belgiske styrker deltaæ i
kampene:  eAmerikanske styrker rykker mot ieste
syd for Seiden og nærmer seg 14ouene Brdtiske og
kanadiske styrker nwrmer  ne32; Sednene munninge
overfor le Havre, og truer sammen med ameriken-

g ske framstøt å innringerestene av 7, tyske
armee - Etter en framrykning på 147 km  pa en dag
inntok amrdkaherne Grenoble og nærmer seg Lyon .

eblitt overflytter til arbeidsformidlingsn for De avskjærer derved de tyske armeer iSyd-.

kontrellere ht de innsehdte lister til rasjene- Frankrike under von Blaskowitz deres siste re-
trettvei. de Siste meldinger har amerika-tingskontoret fra bedriftene er overwnssternmhl
nerne etter å Ine inYtatt Anneey nådd den sveit-se med det virkelige.arbeiderantall-e Rensikten
sicke grense. kJareeille ble onsdag befridd aver pd denne måte:å finne ui hlle Som er inntatt
innlandsstyrkene og Toulon er så å si befriddei bedriftene uten å be fått gedkjenning ejennom
mnske patrioter behersker hele distriktet påarbeidsformidlingen. Disse yil vel nopee kunne  

regne he-d
v

godkjent ansettelsen og an-
esteiden'av Rhenene Arrerikanske styrker som ryk.

ker mot har inntatt eordeæux efranske inn-gtagelig strake bk:ordret til "annet arbeide". -
densencre

tondsstyrker behersker e5 å si hele grensen til,tid er foretatt eh rekke sabo-
øpenia. Det anslåes at halve Frankrike er befrid(tesjeakter mot tyske olje og bensindepoter her i og at de allierte'har tilbakela a t  av  veienlandete I Mils anlegg i Drammen brant natt til
tvers over Frankrike.,  Kohg  Saakon har sendtmandag oyer. 100-000 ' liter Solarolje og eaver grat e

300.000 liter bensin. 1 Soonigikk det  i  foulasjonstelegn m til de Gaulle ianledningrrige paris' befedelse.
uke tart 400.000 liter olje.

 

Tyskland innenfOr et så snevert område kunne
skaffe råstoffer til krigsindustrien og mat til

befclkningen, troepene og de 15-20 millioner

krigsfanger og utonlandeke slavearbeidere, som i

seg selv er et-uhyggoligUre-moment? Alt tapet
av de romenske oljekildereville kunho værn.ay.-
gjørende for TysklAnds evne til å fore krig,.og
ingon vet  11,  or.leXage in4, oadYtre bogivenhoter

tillater.nazistene å beholdeoMatbodon Ungarn.
Utviklingen  d  sor kae.også'eSrt få folger i
rord;hvis ikke finnene nå fortår hvaaklekken
er elagen og trøkker weg'Ut.avikrigen, må de
were vanvitt  ige , og  faller den finske front bort,

kan dot bld fullstendig formålslost for tyskerne
a  holdr, Norwee .

Ug midt oppe i denne,riVende utvikling i vest
og ssr forbereder ruseerde sin etter alt å deunme
»torte offensissr inot Balkum, øst-Preussen,

.'Veste Poleh og Fehlosden,oetztot inn i vitale
tyske områder,emilitært som skonomisk. Dept-blir
mer.og meteklart at vi står foran siste akt.

•EB Y T Te-
.-Etter spT.Cielt epodrag fra partiet (antagel

ved- Astrup) er de tidligere kontrollerer ved
rasjoneringskontoret, Brataas og Frydenlund,

. -  j2p-tfrenten.-Før Romdnias-kapitulasjon hadde den
russiske offensiv  i  dette avsnitt veldsom fram-

NYRETE NE TORSDAG. ' . . gang eg erobret en rekke byer. Ruseerne har inn-
Onsdag aften/ble det c:rjenneln•den homonskeri ledet en ny krafthe offensiv mot Krakan og nærmer

sendt ut un proklamasjon fra kong Mikael der det seg Tarnow etter;å ha inntatt hebice4 viktig
hatem at Ronania,har godtatt fredsvilkårene fra sentrum for flyfabrikesjen. Ved Varsjava er veld-
Puesland, England eg Amerika. Alle stridshend- somme tyske angrep slatt tilbake. Den russiske
linger mot de allierte oophdrer Og dun romenske frortnrykning fertsette'r N0 fer Varsjava og like-
hær elutter opp ved de allierte styrkere Kong ledes ger de fram i Iomza-området. Det meldes om
Mikael slutter sitt opprop med: "Ved de allierteefrDmEaned V for Dereat.

side  eg med deres hjelp skal vi gå over de gren- terlia.  De erlhierte rykker fram langs kdriater-

ser som urettmessig ble .pålagt oss i'dien," -DGt :VW. orn/i?. ll' r',1;dTrksZt %1111b ret nTr iFirel?-iz e4orroadle
siktes frer til de deler av Romenia som ble inn- eg det meldes om foryirrede tyeke tropeebevegel-
lemmet i Ungarn. Antonesou er antegelig romt tilbr i eord-Italia. ' .Tyskland pg general Senatescu har dannet un ny lyangreo. 1.300 tunge.amerikanske bombefly fra
samlirigsregjering. Det meldes om kaMper mellum -tor-nritenia angreiæ idag mål i Tyskland or:rTsjek
romenske  or  tyske styrke.r. De to tyske arMeer i esloyekiae Mosquistos angren i deg  Mal  i Køln.
Remania befinner seg i en ytterst farlig-eitua- .yekland.  voh 'kluge er erstettet av Medo'l i vont
sjon  e de russiske armeer undor marskalk Tolbu g von Brauchitz med Ralder 80M nestkommanderende
kin og. Malinovski er nå frigjort for mt framstbt vertar ø-frontbn.  1.(  Brauchi1/2 hor fdtt fullmakt
lengs Donaudalen inn i hjertet av Tysklend. il å handle usideenerig av Sitlers hoyedkvarter. -
'Bruddet med Momania betyr en katastrofe for Tysk et tyske folker ikke underrettet om Momanie.


