
• KRIGENS GANO
Nvhetsnetorsdae 16/111944,
Vestfrent,Jn: leaeerikanske arme Lienet idae kl. 11 en ny offenel-r-Lnemråde-t-Yedr-Ag e 12eas
azerikanske bombefly eskortrrt av 3eo jaeere støttet operasjonene vedeå anerripe rr.l i Dtren-
essweller området. - I VeSio aesnittet har de britIske troppene hatt god framgang og har•på
et punkt rykket9km fram, Miner, teller og vaeskalig terreng, sinker operasjonene, mens tvs-
kernes motstand ikke er sterk, og det er tegn 30M tyder p almInnelie retrett,  - 9,amerikazaks
arme som nveig er kommet tll fronten åpnet idag kl. 12.45 en offensiv i Holland. Angrepet bie
innledet etter kraftige flyangrep og fårilystitte. - Ved Metz øker den tvske motstanden. Alle
veier stover fra bven er under ild og åpningen mellan styrkene N og S for Metz er ikke mer
enn 12km bred. imerikanerne har tatt VOrpie, 2km fra Metz. . Fort Hubert som amerikanerne
erobret fr7tr,er renmet igjen. - 1,franske arme som står underkommando av sjefen for de fran-
ske ekspedisjonsstyrkene til i 1940, angriper S for Belfort. Den har rykket Kkm fram
over en 4okm bred front.
østfrenten: riusserne har oppnådd et nvtt gjennombrudd 15km ø for Sudaees- N for bven har
endel tyske forsterknirger fått en ille medfart. Det russiske flyvåpen gir ged støtte til op
rasjonene. Tyskerne har meddelt at de ikke vil erklære Budapest for en åpen bv, ng at byen om
nodvendig vil bli et nytt iachen. - Titos tropper har ryddet hele Skoplje området - BAY bom-
bere har angrepet Sarajevo 2 ganger siste dign. nyen er et viktig knUtepunkt for de tyske re-
trettruter. Tirana, hovedsta3en i Aebania, er også angrepet.
Det fjerne ?sten: Britiske ubåter har senket 24 japanøke eklo t11, slik at det i de siste 5
døgn I alt .er senket 69 japanake skie. Det amerikanake admisalitet har sendt ut en korriger
meddelelse an senkningen av japanske skic siden Pearl Harbour. Ifølge denne er 829japanske
krigsskip og 3136 andre skle senket eller skadet.
Sverige: 115 norske flyktninger fra Mord Norge er kommet til øvensk Kareaunndo, De svenske
bønder gju• alt de kae for flektnine:ne til tress for at de selv har det meget vanskelig.med
mat og husrem. 13 norske medisinske studenter har fått tillatelse til å gjøre tjeneste på et
fodsels-og modresykehne I Sverige.
Nord øerge: Sver  3 000  tyske eårede er kommet til NarvIk og flere ventes 1 den normente tld.
Det er foretatt registrering av alt husrom for at all plass sk4 kunne nyttes til det ytterste
Således sr alle skoler og kirker fulft besatt.
London: Som svar på et spiremel om kontrollen med arbeidskraften vil bli fortsatt etter kri-
gen sa Churce111: Inetil JaPee er slått må proddea,jenen at kr1gsviktige varer fortsatt kamme
i første rekke Etter at Teeklaed er elått vil det vsre mulig, og også n,advendig å legge
over en del av industrien til prodnsjen• av vareri for sivilt bruk, Vi må sette meget inn
å bygge opp ekeporten cg fornve maskineriet i den britiske industri. Under krigen har det
skjedd en fordeling av arteidskraften mellom de vepnede styrker og industrien. Denne ord-
ningen vil bli opprettholdt og kontrollen med fordelingen av rIvarer, industriens kapasitet,
landbruk, transport, brennstoffer, o et. vil i don forste tid etterpå vere like nødvendig som
nå. Hvls dette ikke blIr gjort kan det lett komme en utvikling til skade for landets inter-
esser. heergaigen fra krigsokonomi til fredsikonomi må skje gradvis-. Bestemmelsene må
foret og fremst tjene det store publikum,

Sasjonerinekorteee.
Scm alse vil husY:etruet nasimyndigh-tene ivår med at'de unggutter som ikke ville la seg re-
gistrere til "arbeidsrobiliseringen" skulle nektes rasjoueringskortene. På grunn av den knapni
tid som var dgjen til kortntdelingen klarte de bare noen få steder å gjennomføre dette. Av-
talen av  le.juli  mellom pclitiseef varthInsen cg befulimektiget for Arbeidelnnsataen Astruo,
viste 1mIdlertid at makthaverne for den neste periode ville Prøve å iverksette sin truesel.
Hjemmefrontens Ledelse så seg derfor nodsaget til å la en avdeling av hjemmestyrkene beslage.
legee en lastebil med et tilsLrekkelig antall kort e.august. Samtidig erklerte Ledelsen at
de beslaglagte kort vIlle bli levert ellbake-derson alle fikk sine kert, ug de restrIksjoner
som Var iverksatt ble hevet.
Det har vist seg  at  mvndighetene har gjort fullt tilbaketog. Allerede to dager etter kupet
sendte Neringsdeteetementet ut et påbud til rasoneringekontorene og å dele ut kortene uten .
forbehold. Bestriksjonene ble tilsvarende nevet, Tandel kort er tlitt delt ut til de regi-
streringspliktiee guttenc som av sikkerhetsmessige erunner  4kke.kenne få kort D; vanlig måte,
Hjemeefrontens Ledeese feshendret na en effektiv måte at nasistene fikk bruke maten com våpen
mot ungguttene, V1 har egså eruen til å trc at nasimvndianetene har lert så meget at de for
freMtiden vil avhosde seg fra å gjore forsiket an igjen. Skulle det likevel skje, skal de
en gang til få svar i et seråk scv,de forstår.

Naslforlegenes boker er blokert,
Da dst fremdeles forekower ot gede nordmene kommer i skade for å kjøpe NS-forlegenes boker,
innskjereer vi at foleende NS-forlag er blokert: Blix,- Stenersen, Kamban, Nerden, Atlantic,
Centralforlaget. Ingen må okjope biker fra disse forlag. Gyldendal Norek Ferlag og Noregs
Eeklee er nesifisert, Ingen må kjinenye bkhr fra disse forlag,



Ett, krigen.
blgende artikkel har vi hentet fra. "Hjemmefronten".
"En ber ikke selge skinnet fer kxigen er slutt, men ingen kan ta fe11 av at freden og bef
elsen nermer seg, og det er på tide å begynne diskuejonen an etteekrigenrOblemene.
At selve overgangstiden kan bli hard og kreyende er klart nok for enhver som tenker igjennom
de mange ulykkene som ennakan ramme oss f5r okkupasjonen er avviklet. Men Også den felgene •
de tiden kan komme til å by på 1tre skuffelser for de fleste - folk flest lar, jo nemlig kviet
ses for overhodet å tenke på den tiden, de har bate dr5mt om at da ekal alt bli bre, Forho:-
dene ekal med et.trylleslag bli som f5r 9.april og enda meget bedre.
Den blir eeppe noen idy11,•den-virkeligheten vi en dag våkner til etter fire og rt halvt års
mareritt. Når det norske folk igjert kamner til makten er det et dundrende nasiatisk fallitt-
bo det får å overta. Den.ditekte krigsherjing er den minste del av ddeleggeleen, den syster
matiske plyndring og utsuging har ribbet oss til skinnet, og rot, ukyndighet os nasikerreeejom
har gjort resten.
Det vil derfor gå lang tid før de materielle tilstander fra før 1940  er gJenoperettet, og skal
vi overhodet nå dit og lengere, kan det bare skje gjennom forsakelee og slit, men ferst og
fremst gjennam fortsatt samhold.
Det samboldet vi må nå frem til blir ikke akkurat eeamme slag eom det vi har Vist under
okkupaejonen. I disse fire årene har vi holdt sammen m o t noe, mot tvskerne eg underteekk-
elsen, horetter må vi holde sannen om eositive opegaver, hvilket er noe helt anet,.
Hittil har vi villig "leoldt kjeft. og fulgt parole" (de fleste aT oss), men ingen vii kreva  at .
den fremgangsmåten skel fortsette etter krigen, det ville ikke engang vere enskelig, for dik-
tatur og nmendiggjer2lse har det norake folk fått Mer enn nok av. TVertimet må det bli
fritt slag til å vtre seg og ha avvikende meninger, det er nettepe frihet pg se1vbestemeelsesL
rett v1 har slåss for.
Men kan det da bli samhold? Bllr det neke bare kiv og rot? Yei, demokratienes levedyktighet:
beror nettop på at de kan komme fram til positive resultater til tross for at eehver får
de sin mening. Hvis bare meningsforskjellen holdes innenfor en viss ramme og ee preget av  nt
alle på bunnen fel er seg solidariskmed det samfunnet de lever 1. Samholdet skal ikke bestå'
i at vi alle er enige, men at den politiske st: "d  cs  de pelisiske avgjerelsene er preget av -
en fellesfølelse. eg den felelsen har vert'i betedelig veket under-ekteeas'en-
en, både klatser og individet er komeet hverandre nermere. di er alle villigere til å inn-
ordne 058 under det emefunnet vi lever i enn vi var for fire år siden.
Den fellesføleleen som er vokset fzen har under krigan fått eitt sterkeste uttrykk i hjemne-
fråntens arbeide. Og det er ikke Minst hjemmefrontetteepogave å passe på at den felelsen
feetsetter å'Virke i tiden etter. Kan'det.lykkes er det godt håp om at Norges gjenzTeseeee
kan fullferes iwienfor et meget-overskaelig

2hetene fredag den 17. november  1944.  Kl. 1S.30,
Vestfronten: 2 1britiske amme i Hollan har erobret Wessen, SV for Venlo og atår 2kr. fra
Roemond. - De nye offensiver til 9. og 1.mnerikanske armeer som er igang på tysk jord N og S
for Aschen går bra, 6.av de 7 amerikanske armeer i V er nu i bevegelse frå Nederland til
den eveitsiske grense, 9,arme N for Aachen stette igår fram over en 15km bred front og flere
tyske landsbyet ble erobret i Geilenkirchen anrådet, deriblandt Imnendorf og Flouerich. 15km
ø for Aachen har amerikanerne tatt Greeseniche S foreAachen har 1.amerikanske arme rykket 3
km fram. Over 3000fly opererte sammen med landstyrkene dgår og bombet mål like bak kampeeneee
samt jernbaner i Keln. - I Lorraine:står amerikanerne mindre enn 3km fra Metz i S, V og N  Ap-
ningen for Metz er trengt sammen til bare 6km,:- 1.franeke arme i Vogesene-rvkker fram på »
begge sider av DonlAsz og står 13km fra Belfort,
London: Det britiske admiralitet meldte igår kvell atelette noreke kyststridskrefter mandag
torpederte og antakelig senket et stort tysk forsyningesklo og en vepnet tråler 6dkm N for -
Bergen. De norske båtene hadde ingen tap eller skader.
Paris:  Radio Paris melder at general Franco haranerkjent de Gaullee provieoriske franske re-
gjering som Frankrikes lovlige regjering. Raris-avisene tremhever imidlertid at fransleme-rem
ikke på noen måte vil anerkjenne Francog diktatur i Spania.

Belgia:  s ituasjonen i Belgia er blitt mer tilepisset-etter at de 2 kommueistere - i regjerin-
. -- er trådt tilbake. Regjeringen har foreslått at motstandsbeve-

gelsen skal e-veeees og tilbudt medlemmene å trq inn i haaree,reservepolitiet eller siviladei-
nietrasjonen, og det er dette striden dreier seg 0/21. Kommunistene påstår videre at regiering-
en ikke har vist tilstrekkel1g handlekraft ved,arrestasjonene av quislinger.
Holland: limes melder at tyskeree i Holland arreetereze:tusenvie av holiendere for å sette dem
inn i befestningaarbeider. I virkeligheten blir befolkningen deportert til -Teekdand.
5o  000  menn i alderen 17-5oåx er alt arrestert og ført bort fratotterdam, Haag og Levden,
Finelaad: Det er dannet en ny finsk regjering med Paasikivi SOM regjeringsejef.
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