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KRIGENS GANG

Nyhetene torsdag 23 11 1944.
Vestfronten: ritiske s , ker-har nådd Maas-ovenad_251mm-bre4_front S for Venlo, - Britene
Lhar tatt landsbyen Hofen NØ for Gailenkirchen cg holdt demmot 3 tysice-mat;aagmepanerikan--
ske styrker har nådd Roer på 2 punkter. aandsbver mad oVersikt over elva er tatt  og  ame-
rikanerne behersker en stor del av vestbredden av elva. Patruljer står bare 3km fra Jfil1ch.
Tyskerne harsatt inn V-våpen mot de anerikanske styrkene i dette område. Amerikanske styr-
ker har drevet tyskerne ut av 7schweiler  og la rkket 6km fram. De står nå bare 3km fra Daren•
3. 0g- 7 amerikanske armeer har sluttet opp med hverandre 1 området ved Saarbourg og har
rykket Nh over fra byen eg står 24km SV for Saarbriteken. - Lenger S står amerikanske styrker
som har rykket gjennan Zabernpasset ut på det lothrinske sletteland mindre enn 3okm fra
Strassborg og /.freneke arme har rykket 6km fram nordover fra Muihmse og nådd
Battenheim  på  vei mot Colmar. Tyske angrep mot forsyningskerrldoren fra Belfort til Mulbtase
er slått tilbake. -Amerikanske fly rettet idae et mindre angrep mot oljemål i mrådet ved
Gelsenkirchen.
Østfronten! Operasjonena på østfronten blir vanskddggjort aystre regnskv11. Suaserne
har alliketel rykket normere inn på Hatvan, det viktige jernbaneknutepunkt som ligget som et
hinder for den angående bevegelse N for Budapest. - I NJ Un-arn er vinbven TO:Nay erobret,
- Fra marskalk Titos hovedkvarter blar det meldt at he1e jumoslavisk makedonia nå er befridd.,
Under det avsluttends slag ble  3 000  tyskere satt ut av saillet. Tivat, den største marine-
havn på Dalmatiakysten er erebret.
Det fjerne Østen: General veydemayer, den amerikanske rådelver for Ghiang-Kai-Shek, har med-
delt at Chlang-Kai-Shek, har godkjent hans planer for en annen fordeling av de kinesiske
styrker. Etter hana planer vil de kinesiske styrker kUnne få militer betydning i kamp-
en mot Japan. Generalen uttalte også at de allierte er nødt til.å gi seg 1 kast med fien-
den til lands, for fienden kan ikke slåes ned ved å hoppe fra iv tll .
Prankrike: De Gaulle avsluttet utenriksdebatten med å gjenta at de sterkeste land må føre
an 1 etterkrigens Suropa, c32,at det ikke er tvil om at Frankrike er ett av dlese. Han hå-
Det å kunne slutte en avtalo med Italia au kolehiene  1  Afrika Ran ferespeilet en mer
aktiv fransk innsats i det fjerne Østen med det første. En veteran i den rådgavende for-
samling forsikret at de Gaulle har hole folkets tillit når han nå reiser til forgandlingene
i Moskva.  --
Belåia: Det belgiske dermterkammer har etter anmodning tildelt Pierlots regjering shrlig
myndighet under den nåverende situasjon. Under en tale som vant bifall i kamwpret erkflrte
Pierlot at hans regjering lkke vil gå av på spørsmål sem demobiliseringen av militsen• De-
mokratiet kan ikke tolerere en vepnet milits som kan tjene enhele politiske interesser.
Således besvldte han kommunistehe for å ha Dlanlagt å benytte militson til politiske for-
mål. - Plere belalske havner er nå satt i full stand. Således kan Nieuport ta loo-2oo skilo
Då  en gang. De t er utnevnt en spesiell amerikanck offiser sam skal hjelpe til med å få fie-
ket lgang utenfor Belgias kyst,

Rolland: Under razziaer i Rotterdam er 50  000  menoesker arrestert. I andre byer kom de
fleste seg unda, da det var advart mot raszieene over London Radio. Således Ble det igår
advart mot forestående aksjoner i Amsterdaw
Sverige: "Morgentidningen" skriver i anledning det tyske avslaget på det svencke tilbudet
om a motta tvangsevakuerte fra N Norge, at kravet mn å gi'militar hjelp til Norge kan nå
kolassale høyder dersem det svenske ønske an å yde humaniter hjelp blir avvist.
T”kland; Ifølge svensl,e pressemeldinger har en frantredende representant for det tvske
utenzaksdepartement uttalt at Tyskland med beklagelse har måttet ta avstand fra Ritlers pla-
ner am en nyordning av Europa, da det for tiden ikke lar seg praktisk gjennomføre. Krigen
har vist at hvis  Tvsklands tanke skal kunne la seg gjennomfore vil det kreve en enda større
opplflning enn det har vert nnder denne krigen.
Bilrekvisisjonene: Det såkalte kamminikasjonsdepartsment har nå bestemt nt dt til hvert
traneportutvalg i hele landet skal knyttes et medlem av rlkshirden med en gasje DE7-.5oo kr,
Dr emd Denne mann skal ea til onegave å snuse opp borWemte biler og levere dem til tvs-
kerne. Fer hver bil han finner får han pramie fgrst av NS mvndighetene og så av tyskerne.
Norge: Vi kan nu meddele at aksjonen i Vålerengt.4o. den 9/11, sen krevet flere mennes-
WIVikke var satt igang fra ansvarlig hold,

uSverige tar tiababe sitt tilbud."
I anledning av det storstilede svens1e Ulbud om a overta ansvaret for ferDleiningen og un-
derbringelsen av hele den tvangsevakuerte befolkningen fra yord Norge, silcer Alf.L.Whist
1 en gjennom hyklersk artikkel å kaste skylden for disse våre landsmenns -umennesklIge
lidelser under transporten stdover, over på svenskene.
Den 3, november telegrafertc Svenska Røda Kerset.ifolge Whist: "I prinsin møter intet hin-



tstiStning de_ r stannp
vidare I Sveringe.-- Tel., Re ° all
anses kunae komme fråsa):
Whist svarer med å henvise til at svenskone"samttdia sl.år zben ene-under det stere aielde
som.alleredo er utfirt t Mellom og-Sir Yer'ss for å organsers inakVartering og rorriGiniarr,

evakuerte lendemenn betryggende måte 02' under meSt mulla heim1ige forhold,i1
Mer kvnisk kan det vel neppe sies at  Whist  setter•sitt.eget "orsanisasjonsarbeW over disse
ulykkeli es  rennekkers interesser....HYordan de heimlige forholdekomaer til å arte seg trcns-
er vel nenno nærnene konnentarer bleetrnktning av dezbolisfornold som hersker her svd fra
f5r av. Det kan aldri bli tele am:annat enn en tvanssinnkvartering i strdk  IdRer  det aller-
ede hersker boli9n5d, MItst fortnettertRndaiig vil-det age sveaske forslae innekere at de
evakuerende i ttliege. til sine iVride vanskelisheter nå t:ale adskilleksens bitterhet g eng-
stelse idet kvinner oz barn in ta avskiedzhed menn, fedre og brsdre for. ubestemb
Det er rdrende av Whist å. tenke på det, :Men vi ville unektelig trodd mer på at dette er mo-,
tivet dersoa han bidlisere meå samme beRrunnelse hadde nedlagb en kraftig protest'motent.
noreke'monn  oa ,norsk ungdom flfle tvangssendes til tgske.befestningsarbeider og:skiltes
fra sine faniller for  år gv  sangen.
Det svenske tilbudet er frenkommet som svar på sp rsmJ ou overfdring av kvinner, bara 3'

gamle fra Nord Nore til Tremdelaz. Den strå1ende vilje til å hjelne som har sitt sea. ut-
slae.;I tllbudet, er sikkert 5.kkemindre dersom WhIst skulle bostemme seg til L ftreslyi"rre
om svenskeae er villige til å ta tmot alie de tvnageevakuerte nordfra. Denne lmsninaen ee
så enkel at det er aerkeli e  nt 1kke Whist . selv har kommet  pr, den. Hannnbekvmminger
med hensya ttl å nkille jo dermed vure bragt fullstendis ut nv-iferden,
NaturlIgvls er det Ikke  a  vente at WhIst skal finne på noe slikt av ses selv, me en nnnen
lesning •burde ha falt ham  bn.  Nemlia den at disse nenneskene selv burde få nvR.Ure hys: de
ville gjdre, om devIl dekke de tySke transportene sjveien sadover oz. kanskje niste livet
under turen einer  de  vfl te inot det svenske tilbudet em å tr onnhold i Sverjn e. til krigen
er slutt.

Mvhetenne fredeg 'den 214. november 1944.. Kl. 1Pt3o.
Vestfronten: Franske styrker. ander Reneral Lecierc har i et lyafreMstdt fre Zabern nådd
fram til Strassbourg og de alllerte behersker helebyen med unntaRe1se av et bruhode i.den
dstlige del, Franske patruljer nar gått over Rhinen-og. inn i lyskiand. Over 3 000  fan-
ger er tatt, Onriblandt 2 geseraler, og stadig flere'blir bragt Inn. - Mellem Strassbourg
og den svoitsiske grense trues. 5o 000  tysker e  med omringninR i Vogesene. TTskerne trekker
seg tilbake til xthinen, og lar sitt ntstyr et er ses, - Lenser S rykker frauske  os  ameri-
kanske styrker mot CeLnar fra  Mulhonse, - ø for Metz har anerlkanerne nådd Johannos .Rohrbach.
7.W for Metz har amerikanerne nå bred froht rykket•fram tii Merzi4-lolon-Innen1nr den tvske

grensen- Amerikenernes  sfremstot mot Ruhr meter,kratbigåmotatand, men har allikcae77 VsgoRbn
ytterligere terrena mot Dhren og Jtlich, Pr'sr3 kanter rvkker gmbrikanerne inn  pa  Keissvei-----
ler-som ligger ved Adolf Hitlers.ntosbredaen - I Holland har amerlkanerne nådd eversangen
over Maas tvers overfor Vento,
Sverige: Stadig nye tilbak bl-tr-tatt av de svenskemyndisheter, for å motta  nordmea.ene  som
kanmer over grensen fr  nnmerk  og Troms_ Alle hytter ved grensen hvor det kan: ternge flyk-
tniagez_kagmen orsynt med mat, kler, brendsal, fOrbindinssutstvr, signalannarater
o rs.v. Svenske fiv natruljerergrensetraktene for anzullg å snore opn flvktninger. Hjel-
nen bllr omfattet med stor intereese fra befolkningens side og "Eskilstuna Kureren H  skriver---
at det svenshn folk må se til at reRjeringen ikke lar noget uprdvet i arbeidet for å ajeloe
de norske flyktninger som komeer seg uana tvangsdenortasjonen,
Norge: Natt til Idag, 24/11 lad det med jevne mellomrum kraftige eksplosjener ruadt en
bven, og•en rekke sabotasjehandlinger ble utfdrt. Ved Nylands Verksted ble M/S "Arna" og
D/S "Kaprino" skadet ved ekenlosjon. "Arna" kom i brann, og' er slept ut fra Verkstedet,
2 elfler 3  mann ble skadet.• På "Kanriao" skjedds eksplosjonen midtskips. - PåAker..:nek.
Verksted liager M/S "Zroma" veltet innover mot kaien ned hull t siden,  't /S "Teinn2 er
sunket. Videre er 2 tyske tankb,7,ber, begge tidliRemnerske under navnenn "Attiln" og m/S
"Austyangen" nYbygming skadet. "Austvangen" lå enda i formIddec oR brgnat e'ed kfliea, _
Fgg ngården i  Ryg do  allå  ble videre ddelazt ved en voldsom eksplosjon.. 1 brennann: ble drent
og 7 såret her. På Lillestrmn og A1nabru gikk stilleverkene i luften. På Lillestrda ble 2
nordmenn drept, - Fra Geografisk 3apmålins ble det i forrtRe Uke ebjålet 1? ooe taske nili-
tnrkart over Norge som akkurat vnr trykket ferdig. Ved "Oslotrykk" er det ni trykket ferdts
"engelska"pronnnRanda brosjyrer. Utdelingen ikal tjene som påskadd til masseaRrestasjoner.
England: En Lritisk destrover er overfdrt til den norske marine. Den er ddpt "'nenda1F og
er av Hunt-kinsoen
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