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21.1trss for den delvis forbløffende framgang de franske,
amerikanske og britiske armeer har hatt på vestfronten fra stor-offensi
de sloppet løs i forriEe uke,kunde herr Schmalfuss i Tysk Telegrambyrå
for noen dager siden fastslå med den taskenspiller-logikk som er egen fc
tyske journalister,at de allierte "sto på stedet marsj." Den samme hele
Sehmalfuss vil sikkert heller ikke idag innrømme at de allierte er.gått
ifecem. Men hvordan da forklare sege- og sime lesere- at franske Styrkc
er nådd fram til 'den- schwiziske grensa,at amerikanerne truer Saar og bee
terne Ruhr? Ham oM det. "Atter en ny dag med stadME-framrykking",melde
det fra generaltEisenhoWers hovedkvarter. Og framrykkingen er i sannhet
temerkelsesverdig.-« For å begynne med fronten lengst szr har styrker
6.franske arme besatt Rhinen pa en 30 km lang strekning. De har tatt lety-
ene Altkireh eg Mulhouse og er i raskt tempo rykket videre nordover i

Igåraftes bledet melåt at de står i utkanten av Oolmar., Heftige
getekamper ble utkjempet i Mulhouse og franskmennene tok 1 000 fanger.e

I Vogesene har 7. amerikanske arme erobret Saarbourg og•er
Tvkket 13 km videre østever i. retning av Strassbourg. Saverne-passet ved
Knen•Marne-kanalen er forsert. Tyskernes motstand.i denne sektor er av-
tdi=erde og de etterlater seg store mengder av materiell.

• I det befridde MetZ vajer hundredevis av franske flagg.
Ddt.meldes at de nyopmettede "VolksturM'g tropper deltok i forsvaret av
ty2ke stillinger omkring byen. . De var ynkelig utstyrt,dårlig organi-
s•:'.ert og absolutt uten trening. 1. november var de blitt innkalt og 8.
r4tte de avlegge Folkestorms-eden. Etter 14 dagersinstruksjpnskursus ble
d,sent,ikke bare til fronten,men ut i den værste ild1injen. Fra Mo-
-e*le-distriktet er 400 -000 sleullpersoner b1dtt"tVangsevakuert av tysker-

og tildels deportert til Tyskland. 'Amerikanerne tok 1900 fanger xed
r»46-4. Nordøst for byen støter 3. amerikanske arme fram not Saarbruck-
en og er nåPd til et punkt 16 km fra byen. I dette område har de tatt

i• 000 fanger.
Tyskerne yter ferbitret motstand mot 3. amerikanske arme,

men ennå langt villerg er stridenellenger nord,i Aaehen-avsnittet. Her
etenter man seg at verdens sterste slag Vi1 utkjempesev.Rundstedt har
treeper cg materiell nck td1 å minte 6 allierte armeer,men vil tydeliwir
samie seg til en novedkamp om innfallspo/tene til Ruhr. Avgjørelsen .1112
er for begge de striderde parter viktigere enn noe annet sted på hele
fronten.

Man kundc Merke seg at det vilde være klokt av tyskerne
i tide å trekke sine trcpper tilbake over Rtinen. Men den tyske overkem
mando har ikke mere "rome å ci fraseg. Tysker?!ne må slåss på vest-
diden av Rhinen. Ikke beme for prestisjens skyld - skjønt det vilde bil
en bitter pille å få det tyske folk til å svelgjethvis de måtte rømme
vestbredden men først oc fremst ford1 de ikke kan gi slipp på de
enorme industriene Mikdommer i Ruar og Saar. De kan ikke undvære de
30 millioner jernmalm,10 millioner jern og-4 millioner stål som de fåm
fra diSse distriktene. Heller ikke har de råd til å gå glipp av 10
lioner menneskems arbeidekraft. RUhr cg Saar or den tyske krigsmaskins
drivkraft. Man kan derfer gå ut fra at tyskerne vil sette alt inn på å
holde stfllingene her og kjempe bokstavelig talt til siste mann.

'Tyske reseIve-divisjoner jr ført over fra østre til vestru
Rhin-bredd.• Kampene-står ieøyeb11kket alleunest forbitrut omhring RoeM-
e1va,dom er den siste naturldge hindring før Rhinen. Pyene tDdlleh og
Linnibh er truet av de allierte.- I Holiland er 2. britiske arne nådd
fra til lflcm fra Venlo. Ddn tyske lotrna her er ifærd med å utslettes.
Venlo ligger bare 20 km. fra:den viktige tyske industribyen.Krefeld.
østfronten.

Under russernes traMrykking på øsel er tyskerne blitt
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trengt sammen på sørspissen av øya,og har der bare igjen et ? km bredt
bruhode. Når hele øsel er befriddlligger sjøveien til Riga Apen,og de
tyske divisjonene på Iatvia-kysten er fertatt. I de siste døgn har tye-
kerne gjort 40 motangrep,men de er alle blitt slått tilbake.

I Budapest forbereder tyskerne seg på gatekamper ved å
sprenge bygninger og lage maskingeværatillinger runt i byen. Den røde
hær nærmer seg stadig mer hovedstaden.

I Finland har 'finnene drevet tyskerne nordover like til
norske-grenda. Hele Finland,med undtagelse av en smal stripe ved den
norekefinsk-svenske grensa,er renset for tyskere.
Norge.

:Do norske styrker sc* et ankommeZe tri  IFinieetvk fta Stor-Bri
tannia kjemper Som en egen enhet.
Rettelse.  

'Ved en beklagelig trykkfeil sto det fovrige nr. at Gelen
kirchen var etobret av de alliette. Deteekulde selvføligelig vært Geileu
kirchen,nord for Aachen,mellom Sittard og Gelsenkirchen
som bekjent i Westfalenlikke langt -fra Dortmundtog har Store oljeraffine-
rier som til stadighet er blitt utsatt for hard bombing.
Fra-vår e en front.

En usedvanitg drietigkøpenickiade fant sted på Geogra- -
fisk Oppmåll.ng natt til tirsdag. En tysk bil med uniformerte menn stan-
set ertenfor Oppmålingen,vekket vaktmesteren og forlangte utlevert 12 000
karter deritlant en mengde over de tyske minefeltene ved norskekysten.
Da de hadde fått kartene,forsvant de t lenge før vaktmesteren oppdaget at
det var ugler i mosen.

- Da en kontingent tvangsevakuerte kem reisende til Oslo
forleden,skulle evakuetingssje-F-Fialich-Hansen ta høytidelig imot dem
tsm på østbanestasjenen. Han begynte med •atriotisk dirrende røsts
-"ItendsmennTog flykUningeml" Zets  fikithan.heIler ikke eukt. Etpae nerd--
lendinger avbrøt ham nemldg med høye rops "Vi er ikke flykttinger. Vi
er tvangaevakuertl"e .

• e Igjen en vellykket sabotas e-affære: På Herøya ble tq
store traneformatorer scm gn:le  sen es td Tyskland ødelagt lørdag.

Under mineutlegglngen mandag aften falt en mine i Chr.
Kroghe gt. Tyakerne plukket ut tædsatsen eg strøket bmkring ble avsper-
ret.

- Nylig brente on kassefabrikk ved Drammen,tilhørende tøme
mermester jehan Borgereen,Strømsgodset. Han har under hele okkupasjon-
en arbeidet for tyskerne og i de siste 2-3 år laget potetkasser for daw -
Han instållerte seg på Stormoen teglverk  eg i  juli var det flere tusen
kasser ferdige som skulle transporteres til tyskernes bestenme1sesstedee.
Akkurat da ble tedriften rammet av en uforklarlig brand. Tross advars-
ler bygget han den opp igjen og  f ikk tyskerne til 4 skaffe seg folk gjen-
nem utskrivning av Nasjonal Arbeidsinnsats. Nå var 3 000 kasser fer-
dige,men så'gikk det hele cpp i røyk igjen. To falske brannalarmer an-
netsteds holdt brannvesenet vekk.
Fra alle kanter. -

.De danske patrioter blir stadig dristigere. Forleden
gjorde de et mer enn sedvanlig flott kupps Rett for nesen på tyskerne
kjørte 16 danske sabotører,forklætt som murere ass inn på våpenarsenalet

Kjøbenhavntog begyntb å 1aSte våpen på de to lastebilene de hadde med
seg;  Det Var 1200 maskingeværer som skulde sendes til vestfrontentde
sie.kloen i. Då de ikke fikk plass til våpnene på de to bilene de had-
de med seg t beslagla de rolig 5 tyske bile i nærheten og fikk hele par-
tiet undav,uten at tyskerne hadde noen anelse eoM hve som foregikk.-I
gatene omkring vapenarsenalet var store Styrker av patricter postert,
hvis noe skulde hende.  Pg  ikke før var babotørenes bilkortege kommet
over Langebroen,før,brua gikk opp. Der var også paerioter pa vakt,rede
til å stoppe eventuelle forfølgere.

La  avisen gå viderere


