
GJE-NGANGERE N
5. nktnber 1944. 4..årgeng.

Hje=frontens pernler. Den utsendte pernle nm nektelse  8v  211 nvertids8rbaid
ma n ern. kes 76e7E-arbeidsplass det enn gjelder. Ett nppjoget arbeilstempo
og ferlenget srbeidstid vil bare knmme den tyske krigsførsel tilgods ng skade
norske interesser. Argumenter snm  4t  ut på et nvertid på nnrsk erbeide skal
Være tillett er ikke i 2verensstemmelse med parolen, d8 enhver overtidstime
hjelper til  n  sende flere ng flere kemerater til tySk erbeidsinnsets. ForDen
heller flere fnlk dersnm arbeidstiden blir fnr kort. Arbeiderne har stnrt set
forstatt psrnlen ng hondlet deretter, men det er eksempler på det mntsette.
Formannen ved spnrveisverkstedet Ma.jerstuen har intet fnrstått ay parnlens bet
ning ng presser derfnr erbeidstempnet npp etter beste evne uten å forlange
flere fnlk. persom nrbeiderne ikke er villig til  e  erbeide evertid utfører
.han selv nvertidsarbeide.. Vi innskrenker nss til å understreke;• enhver av nss
vil bli trUkket til regnskep fnr sine hondlinger.-
Vestfronten. Tropper fra den 2. brit.. orme her idegesatt igeng-et nytt engrep
sør.tor Arnhem ng er innviklet i heftire k2mper 3 km.- sør for Arnhembroen, og
er knmmet fram til Elden. Kened. tropper kjemper  p[J.  en 20 km. bred fr nnt mellg
Antwerpen  dg  Herterenbusch  n g her hatt gnd fr egggeng.. De står nn 11 km.-n2rd fe
Antwerpen ng byen er nå utenfnr rekkevidde nv de t. ken2ner.-Nijmegen brUhndet
cr utvidet sLledes at de sll. nn står få km. syJ for Tilburg. Amerikenske
styrkor utvider sine innbruld i Siegfridlinjnn. Nnrd for Aochen er de igjennom
på en 5 km. bred front.xxxxc4r Pestningsenleggene i Yetz-nmrdet 8ngripes no
med alle midler like til flemmekastere ng håndgraneter.- Etterhvert som de all.
trengor inn nver den t. grens8 fflrbereder  de  t, myndirheter fnlket på å fere
geriljakrig.Gnebbels npnfirdrer sivilbefnlkningen til å gjøre hvert hus til
en festning ssmtili som det trues med 8t de tyskere som stiller segtil re-
dighet for de all, i administresjonen av n11: okkupert tysk nmrSde vil bli
snikmyrdet. Over 1000 tunge em: angrep jernbenetnmter i K01n, flyplesser
ng andre mål i nord-vest Tyskl. Det meldes et det ble ødelart 47 lnkomntiver
ng 214 jernbanevnrner. Brit. Lancesterfly engrep i formiddeg Wilhelmshafen og
endre britfly  lee  ut miner- Nosten 750 t. n11. b.fly fre Italis engrep
Mdnchen ng kommunikesjoner i nord-øst Italis. De ell, fly møter liten mot-
stend frå t. jngere cg tepene er meget små. Etter ot ubatbesene  pe,  Atlenter-
hevskysten or ksmmet 1. de 811. besiddelse er de t, baser på den n=ke lyst
blitt ey den eller største betydning for de t- merinestridskra_fter. Det første
angrepet mnt disse beser bl e  fgretatt mnt ubgtbesene i Beld,en igår. Siktbrie
ver gn d ng let ble onnådd treff både på marinestesjenen, ubetbasene ng ubat-
beddingene. Det t. siagskip Tirpitz er på nytt •ngrepet, en 5 t. bnmbe traff
Itelia. Tross darlige vmrf erhold fnrtsetter den all. fremrykning mot Rnds12n.
Mellnm Bnul n ene  ng Pirenze h er ddn 5. 8rme inntstt Duleno. I Adrieterhevsav
snittet har den S. ar me ry'.et Sen Donatn fnr fiender.
Salkan. Det meldes idag et brit. styrker frn Agrieterhovsavsnittnt har gjnrt
landgang i Alb-nia, Grekenland nr pg de grdk2c yer. Landrangen ble foretett
fra luften og fro sjøen  •r  v er fnrberedt 7v brit. Spitfire-fly snm vsr landet
p• selve fasilandet for flere doger siden. Fyen Petras  pa  den nnrdliga ds1 av
Fellnpnnes er inntatt. Det er etnblert samorbeide med de greske patrioter.
5 t. divlsjnner star i fere far å bli isnlert. ill. fly-x nr sjøstridskrefter
tilføyer tyskerne stnre tap under evokUeringon fre de greske øyene. Over 20
fiendtlige fertøyer er senket eller skodet. •
østfrobten. Den røde arme i Jugnslavia kjemp2r i utkanten 2V Bengrad. Moskva
ventcr et byen vil folle med det første. Russerne or jug nslavene er innviklet
i herde kamper med tyskerne i Nikotinnmrådet ng fromstøtet her truer med g ev-
skjære 25 t. divisjoner, meldes fre den checknslovakiske krinrkåsting  idar.
Stelin har hedret en rekke brit. og am. militnere ng sivile ledere med Suvnr•ff
nrdenen ev 1. klasse. Finnland. Tyskerne har nppgitt Tnrneå. Det kjempes nm
Kemi. Tjskerne he r  fått terstorkninger av SS tropper fre Revaniemi. lyskernes
utsikter til k amme helskinnet ut åv Finnlond blir ikke øket derved et de tar
gisler og settr fyr på finske byer. I Stillahevet er 10 jnp. fortpyor senket.
pe Palaoøya mistet  j9p.  11000 mann. I den stste meneden er 19  jep.  admiraler
avgett ved doden.(Heekiri?) Tyekerne forhandler med Sverige fnr  a  få frigitt
kull- og kokslogre; snm er besl nglegt. Avisene her taler om den nød snm vil
inntreffe dors2m brenslet ikke blir frigitt. Hvem hor fått knll ca knks i
Norge under nkk. tiden. Det samme spør svenskene om. Le er villige til g utle-
vere brenslet hvis det knmmer  den norske sivilbefelkning tilgnde.


