
KRIGENS GANu
N hetene pr, søndag 1911 1 44, ' . •
est ronten: 2.brit ska anw har opprettet 2-brahoder-t.11--over-Zaj--kana1en-eforan1a Vei-
en Mejel-Venlo er brutt.  - 9 .amer-ikariske_arme har rettet to ststkller inn I de tyske-etalii.n-
-ger S for GellenkIrchen, som ble inntatt søndaa kl. 13. 3 store tyske motangrep er slått til-
bake. - Styrker fra 3.oamerikanske arme har rykket 4km ina i Tyskland fra grensen 11.- Luxem-
bourg. - Amerikeneke patruljer trengte lørdag inn i Metz, og det er innledet stormangrep mot
byen som behersker inngangen til Saardalen. Mets regnes for den sterkeste fastning på Vest-
fronten. Det er tatt  9 3oo  fanger i. Metzområdet. - 7.amerikanske arme og 1.franske arme.ryk-
ker  fram  på  en  16okm bred front 2CM strekker seg nordover fra den sveitsiske grense. -Tropne-
ne står 6km  fra  Berfort I den vestlige del av Berfortåpningen, - BritIske bambefly angrep
inatt en fabrikk for fremstilling av syntetisk olje i Wanneichel j kUhr.  s øndag angrep
tunge britiske benteflyleinster, Wiesbaden og Hannover. 406 emerikenske jarere anerep fly-
plaaaer / SV Tyskland. De øde1ast86 tyske fly. 16 amerikanske seknes, nen 11 av disse menes
åha landet på vennligsinnet territcrium. Fly  fra  Italia har angrepet Wien og mål 1 nirheten
av byen, samt 4 flyplasser i N Italia.
østfronten: De russiske tropper angriper Iange hele foravarslinjen rundt Budapest.
ke styrker står  5km  fra  Miskolo,
Jugoslayia: Sritiste avdelinger samarbeider med jugoslaviske styrker i Monteneepo og geree...
govina„  De blir støttet  av tul.tiske flystyrker fra Balkanflvvåpeet. Tirana, bovedstaden i
Albenia er rømmet av teekeree. A-Lbanske friskarer hindrer tyflerne 1 å redde seg over gren-
sea mot Sknteri.
Det fjeree hten:, Wn oljeledning fra Calcutta til Kina er under arbeIde. 1 3oakm er  alta
lagt og fører oljen •en del av veien - De endelige meldinger om 0s1aget ved Filippinene fo-
religger  nu: 14  store japanske krigcsk:l. derav 2 elagskip ble senket og 2o krigsskip derav
6 slagsklp skadet: Deesuten :b1e f?ere destroyere ag en rekke mindre ekip senket ellez skadet,
De emerikanske tep var: 1 lett krysser, 2 eskortehengarskip og 3 jagere.
Belaia: Por å  få  slutt på uoverenstemmeisen mellom den belgiske motetandsbevegelse og regje-
ringen Plerlet, har den allierte overkchmando innvilget i å ta Smot våpnene fra motetandsbe,.. .
vegelsen. Motetandsgruppenes riksforbund ga lardag over Bryssel radio sine'medlemmer-ordre
om å innlevenssine våpen til gruppelderae,., I den demonstrasjon som de mest venstreerien-
terte kretser og motstandsbevegelsen ssndas arrangerte I lryseel,deltok F-lo poo mann, men
da de alle var ubevepnet og demonstrasjonen forlsp uten serlige intermessoer, trekk de allier-
te sitt mitlIterpoliti tilbake. - Den politieke .krise i Belgia betegnes i London som en til-
litakrise sam måtte kamme. Mehtandsbeveselsen er vent til  å  se på elle tiltak fra myndighe-
tenes side.med etor skopsis og er vant til å stole på seg selv og aine våpen, Ën anstilling
er nødvendig og motatandsbevegelsen må ha tillit til regjeringen.
Holland: Den nederlandske regjering har mottatt eikre opplysninger fra Rotterdam om at tys-
kerne har gjennamført edeleggelser i byen for loo millioner pund sterling. Tyske sprengning-
eksperter etøttet av SS bar ødelagt kaiene, oljelaerene og tørrdokkene og svidd av lagre og
fabrikket. Vepnete tyske avdelinger drev  ae  hollandske slukningsmannskapene vekk.
Fratkrike: Ved de Genlles forestående reise til Wskva mener man at det under forhandlingene
med Stalin vil bli drøftet mulighetene av en fransk-russisk avtale i likhet med den engelsk-
ruseiskekeemt Trankrikes innsatå til Sikringen av freden.
Sverige: Den tyske minister i Stockhoim, Hans Thomsen, er kalt til Berlin t  Tvskerne er nå
bare representert -ved sine legasjonssjefsr I Sveits og Eire, daaale de øvrige er kalt til.
Berlin. - Sjefen for det tyske turistbyrå i. Stockholm, Tom Gosseler er utvist fra Sverige av
den svenske regjerins  for  spions“eforssk. Den tyske flyattaehe 1. Stockholm har brutt med den
tyake regjering og bedt an utlendhgspass. Allierte flv har angrepet en konvoy utenfor Gs-
tebors skjnreård, 1 ammunisjonsskip ble sprengt i luften.
irankrike:  Duif  Doeper,har overlevert sine akkreditiver som britisk ambassadsr til de
Norcre: UtenriksmInister Trygve Lie er kanmet til London /edsaget av medisinaldirektør Nrang,
Justisminister Terje Wold har vert i Kirkenes siden 15.ds, og vil bli der som den norske re-
gjerings representant. Han er ledearet av presseattache Jens Schive. MilItarkommisjonen
samarbelder effeSivt og friksjonsfrdtt med de ressiske militcre myndigheter, understreker
Militerattache,general Steffens sam tok imot kommiejonen i Kirkenes. - SOmmIsjonen anfatter
adskillIge sIvIleMbedaMenn, og de blir gitt all'mulig ststte av de russisks myndigheter.
Over I  000  unge nordmenn fra de lokale områder har allerde meldt seg til aktIv ..mibeertje-
neste,: ,,3 .

Paceiv motstand?

Etter at stsretedelen av Leyte var frigjort ga amerikanerne opnlysnInger om det strålende ar-

beide sam var utført av innlandsstvekene på sya. Helt siden Filippinene ble oprsitt av de
amerlkanske styr diefin_av4p11ngene vert I aktivitet. De har aendt daglige værmel-



d1nger, opPlysninEer om befsetnKnguabeider; •flyptaster ug havneanlegg, om kenvoyer som hår
for/att øyene og om skip som er kamfet, De har:holdt de amerikanskntrrkene underrettet om
størrelsen av garnisonene, flåttestyrkene p ayene,hvor de cnkelte sklp holdt til samt varalet--
em når skipene forlot-havnene, Dette arbeldet har vPrt en av de viktigste faktorene ved an-
grepe-t på øyene.
AMerikanerne har hele tiden kUrnet bygge sine pianer på sikre opplysnlager nm stillingen, og
dette har lettet deres operesjener, Det er klart at veriden av dette arbeidet lanat overgår
den innsats som eventuelt kunne vsrt gort av de innfødte gjennam friskarevirksomhet på 5y-
ene. Dårlig utstyrt og uten sjangse til tilstrokkelig hjelp utenfra ville de blitt et meget
lett bytte for de japanske trempane.
Det er klart at denne hemrelike virkzomheten ikke har kunnet pågå uten aktiv støtte fra be4-
folkningene side, og at de har fått alt mulic hjelD i sitt arbeide,
Den "passive" innsats som der et Ejort er den som i det lange løp er den mest uaktive", og 1
en slik innsats er det bruk fcr hver onesle manasom vil ajøre noe. Iglemmestyrkene ttenger
all den hjelD som kan gis, og det er feruteetningen for deres arbeide at de ftx den. De tren-
ger arbeidssteder,lagerplaess dekta3nteuteder og materlell. Hver nodmann ken bv en av disso
delene •
Men det de aller mest tresger at enher Lelder tett med det han uforvarende kommer over eller
f:iår vite om illegalt arbeide, Det er ikke alltid de profesjonelle angivere som er farligst,
dem kan man Dasse seg for, men det eD meget 3fte de ROM snakker av sensasjonslyst og lysten
til å vore midtpunkt som er skyld t at det går galt.

rra FNIemineflortens Ledelse.
Tyskerne svir av landet i nord og prøveD å tvinge befolkningen sydover for å hindre den 1 å
hjelpe de norske og allierte styrker med å Pefri vårt land.
W1re landsmenn i Nord Norge har g3ort uttt ytterete for å hindre tyskerne 1 å oppnå sin heh-
sikt. Der det er mulig, førsøker de å Unngå tvangsevakueringen og alå seg igjennom til be-
frlelsen Itammer. Heller lkke vi må gjøre oss delaktige i den krigeforbrytelee som blir be-
gatt. 7i må ikke bistå de nasistiske makthatere i deres organisasjoner med evakueringen.

Arbeidsinnsatsen; TerboVen og "minister Whist Iover ungguttene "fritt telde" Kersom de ba-
re v11 komme tilbake til sine gamle adrasser. Det.treryi så gjerne. Det bllr lettere
4 få tak i guttene når de bor hjemme enn når de ligmer i dekning, T11 guttene: Følg de pa-
roler nom ble gitt i sommer, Dra ùLt av Skogens men.tkke hjem. Søk råd på rette sted.
Blekaden  av offentli:ge stillinger: Osle Seorreier og 2-.?romsbanen averterer stadig etter kon-
duktører,- og en del søker sse attlitager, Aiiesttlflnger I disse selskåper er å betrakte
som offentlige, og er følgelig Slekert, Samtldlg som unge gutter tas inn sorlikonduktlrer,
skrives eldre funksjontrer ut til ar-oeldsinJisate. St5tt Uske fiendens forsøk på å ttekke
arbeidskreften ut av norsk virksomhet Søk derfor Ikke og ta ikke ansettelge i Oslo Sporvei-
er og Btrumsbanen.

Nyhetene mandag den 2o.november 1 44, Kl. 18. o.
Vestfronten: I Venlo distriktet i Hollaad har de allierte ryditt amrådet mellom Helden og
Kessel, og har nådd fram til Maas ved Kessel, - Ved Aachen rykker de styrker som tok Geilen-
kirchen videre fram og har drevet tyskerne ut av landsbyen Setternishe og en del landsbyer-
lenger S. Heftige kamper utkjarpes i utkanten av Eseh-eller, 110 for Aaehen. for-Thien-
ville (Diedenhofen) har de allierte gått over tyskegrensa ved byen Wellingen. - Metz er full-
sten3ig amringet og voldsome kamper påmår i bvens østlige utkanter, 1/3 av byen er på de
alliertes hender, - I ntrheten av ,:etz or trmper av "Volksturm" tatt til fange. De fleste
var over 45 år gamle og hadde b-re S timera mtlitur trening balc seg, - Et smrkommunike i et--
termlddag melder at 1.franske arrmi ner ongått restningen Belfort, rykket gjennom Belfortåp-
ningen og at patruljer har :dadd f7dm zil Rhillen N for Basel. Voldsomme gatekamper utkjempes
1 Belfort. Det gmldes om stor fordrr: blanet tyskerne scm trekber sem raskt tilbake.
rranskmennene har- tatr over lo 000 .sidun offensiven ved Belfort tok til, - Idas an-
grep amerikanske bombefly oljemal 1 Ivsklaud,
General ElsenhoEer meldte igår at ovor I miltion tyske soldater er satt ut av snillet i 7

østfronten: Igår utvidet rustahe IdTen mollom Budapest og de tysk-ungarske styrker i Xø Un- •
Earn og Slovakia, Gy5ngyzas 110fer Budapest er erobret og russerne Intrmer seg Miskolc, I Ju-
goslavia er hritisk artilleri uatt ørn mot de tyske styrkene som dekker retrettveiene fra NV
Albania.
Det fjerne østent Amerikanske styrk€r har gått i land på Asia(Pasel) øyene, ved NV spissen av
Ner Guinea. - Dot meldes at i :ipet av 3 år har den amerikansEe flåte senka 1 400 flendtllge
sk1D på tilsammen 4 750 oco tonn ag ødelagt lo ODO fiendtltEe fly,
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