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Nyhetene ne,sandag ele/2  19,1-Le.
Vestfronten: 1.US arme har brutt gjeentom de ferste forsvarsverker i Siegfriedlinjen og ståv
fra den aUen forsvaralinje  e  for Monenan, ee har rekket fram  6km e  for Nonchau. - I Nedre Al-
eace har de alljente nv fremgen e  og her inntett Rotbach. - I evre Alsace angrtner de allierte
den store jer nbanebruen oyer Rhinen ved Neuf Brusac. Colmar er erobret av fraeske og amerikan-
ske tronoer. Den aliiprte bombeoffensiv forteetter i voldsan styrke over hele Tyskland, eer-
dag ble bl.e, Rerlin angrenet av 1 one tnnee US bamoefly eskortert av  9oo  lagere .
estfronten:  ttussisbee tronner nermer seg sentrum t Kønigsberg. De tyske styrkene som sto mel
zom Keniesettre og Danzig er trengt helt ut til havet. - Russerne tilintetglzr de tyske teernet

Schneldemehl som er omringet. Troeeene som rekker nordover mot Astersiøen har tnntatt 2 nyee
deriblandt Schlonee, 4okm V for Schneidemehi, Russiske fortronner står  eakm fra Stettln ettee
å ha trengt fe rbi Soldin. - På midtfronten står russiske tronner gkm fra Kftstrin etter å ha enn
tatt Sonnenbere. Drossen og Reunen litt lengere S er ngså inntatt, Det er krafttg tesk mot
stand ïiuften eet ( JP noneholaellee russisea flvaneren mot ee tyske transnortkolonmee  i  onparans
omreaet, - I Beeanent fertsetter keenene, Russiske styrker har tilintet eMort sterke tveke ende
setninessterker vee Szekee-Pehervar.

Londen: ehitIsee matenekretser anser det mulig at endel av den evsee flåte vil bli staefoneet
Oslofeorden, I norsee farvann opererer nå de lette tyske krvsserne Leipzig, Nernberee Kein oe
kedene  ebetskolen i edvnia skal aetagelle flyttes til Horten. Tysk skipsfart får  ne  •ere ell
delt av sltt eallbehov. - Den eneste store konvoy som er gått fra Oslo i den senere tid gee

23.januar, Det er 1kke gått neen tronnetransnort fra Oslo siden Donau sank,
Danmark: Sjefen fnr det aanske frihetsråd, Christmas Møller har i Stockholm hatt et mete med
den danske sennemann i 'nskva, D4ssing, avreesen fra London haelle han samtaler med visent-
enniksminister Attlee, og utenriksminister Trvgve Lie.
eoree: Et norsk skin med forsyninger er ankommet til en nord-norsk havn. Lasten var mat, las-
tebiler, hus, materialer til renarasjoner og redskaner. Mintster for gjenopobyggineen, Frieeey
en skal i ner fremtia reise til  e  FInnmark for å legge olanene fote ejenonnbvggingen. -
Ved ekselosjonen i Arbinsgate ble stetenolitimann KåreTorgersen såret. Stetsnolitiet beeen ee
lig overtatt beegningen. Dets garasje i nabohnset ble skadet. Politifullmektig Dønnute var det

verre ute  ne  arbeide.
eennland: Regjeringen har anmodet flere freetrendende nolitikere som er ansvarlie foI den fje-
ske nolitikk under den fInskerussiske krig om  e  trekke seg tilbake. Tanner har anmodet om  e
bli lest fra sitt hverv sem medlem av .eiksdeeen.

Freeeeesegeforsyningene.
Wva skal vi stise og hya skal vi kle oss med - det er to spørsmål som noen hver av oss har etil
ettersom rasjonene er blitt maerere og magrere, skoene tynnslitte og klerne lann 1 la sen,  Vil
freden bringe  oz8  et nar sko hver, koks til  e  legge i ovnen, ny dress og ny vinterkåpn som ee
treneer så sørgelie/
Vi vet at freden vll bringe oss friheten tilbake - men ikee alle de fire frihoter nå en gene.
Frihet fwa frykt: etrineefrihet og eolitisk frinet - de tre verdifulleste friheter som ekenne
sjceen her berøvet oss vil vi få tilbake i samme øyeblikk fienden er ute av landet, Den ftee-
de frihet, frihet fra nød, vil vi ikke fe fzr alle krigens og okeupasjonens ettervaer er helt
oVervunnet. Virkningene av 5 ers tysk utelyndring og undertrykkelse kan ikke overvinnes ne eee
måneder, Tyskerne her elbbet v-åxt land til skinnet. Vi vil trenge alt, Og dette må vi få
utenfra. Soersmålet er i hvor stor utstrekning dette er mulig.
Alle de krigferende land har innstillet sine produkslonsannarater  oe  den ene tIng; å felle  ete
gens vellige sluk ev anmunisjon, fly, skin, kanoner, tanks og biler. All produksjen for sentee
formål er skeret ned til et absolutt minlmum. Perst når krigen mot Janan er vunnet v11 disse
oroduksjonsannarater kunne enelegees til sivil produksjon. Det vil ta tid. Hele ve r den vte efee
te vente ne kier, sen og alle andre forbruksvarer.
Dette gjelder nroduksjonen. Like viktie er distribusjonen av varene. Hvor meget y1 kan fe ee
avhengig av hvor meeet tonnasje S om kan disnoneres til fredsformel så lenge krigen enne easet.
Avtalen mellom de forenete nasjoner om skineferten forutsetter en noolordning som vil beste
6 mnd et terat ereeen net Janan er slntt, De forenete nasjoners samlede tonnasje vil bel ele-
ponert av et evterete skipsfartsråd som v11 bestenne hvor meget som kan avstås til forsynineee
til Eurone og evor meget som vil vere nødvendleg for å fellføre krigen mnt Janan med mlnst meee:e
tidstap. Rentrafikk eg korte ruter - for Norees vedkommende vil det sj trafikk nå rordsjelan-
dene og Stoebritenla  - vil vere unntett fra noolordnongen, De forenete nasJoner - også ie be-
fridde land - v11 imielert11 vere  ne  krigsfot helt til krigen i elsten er over.
Det er jetee eelie å si hvor store kvanta av de forskjellige varer Norge vil kunne gjøre regninee
ete,  Noen øveblikkelle lettelse 1 vtr forsynengssttuasJon kan vi imidlertid ikke regne med, de
tør snarere vere et spørsmel om vi kan beholde de nåverende rasjoner lallfall for enkelte varer
vedkoolende.
Fettsituasjonen er i øyeblikket meget vanskezig over hele verden og fra de oversjziske land eate
ei  neene reeen  med  ete r ee tilfersler. Det samme gjelder sukker. Korn vil vi 1kkg lenger få fe

kontinentet e: oese her er vi helt avhengig av forsyninger utenfra, De tilførsler av mateatar
som vt vil eeene fe fra Danmark og Sverige vil utvilsomt bli av den aller største betedning fer
foreeningsseasjOr i den første tid etterat erigen er slutt.



Våre fiskerier vtl et'e- a31 eannevr -11geet b11 tileolesett 1 ferste rekke, bede ferd1 fisken
er en så vesentlig del av 1kxr eeen ernertne Cg fordi de nerske fiseerier vil gi et verdifull

tlaskuee te:1 det evelge eurneas matforsvntee. Olte og redskaper til fleeertene er det derfe
god etsiet til at  yeevil  bii forsynt med eeeske herttg.
Med hensyn til f,eks . kler og seo steller eaken see vesentlig aneerledes, ddet vieUrai, må bas .
re oss på eeen tilvifficetne. Perst ner kries1nd1istrIen i de store kreleferenle land er omlagt
tel  freeseroduksjon og-ner tonnasjesituesjenen blir lettere.kan vl ejere nagnIng med å få de
råStoffer og ealvfarikata som er nadvendige fdr at vrr egen industri kan tilfrednstille be-
hovene, Det vil ta tid fer hver mann og kvinne i Norge kau fe seg et ear nve sko.
De forsyninger som kommer til landet vil bet levert til våre havner eller ved grensen nee  de
gjelder varer fra rerdge Den videre distribuslon v11 avhenge av hvilken  forfstning  vere t
dre kamnuntkasjener befinner seg i Det er her vt ee, ta fett ferst for å sikre fordelingen
varene. Jernbaner og veier må brinees iorden, selv om vi nepee kan regne med noen vesentlig
fornyelse av tranenortmateriellet. Men eulletilfersien til jernbanen og kysttrafikken vil st
le seg genstig, her vil vi kunne få dekket?en teget stor orosent.av vårt behoy. Vi må imid-
lertid i alle tilfeller regne med fortsatt generatordrift en ttd, ferst og fremst fordi tane
tonnaseen er sterkt redusert og vil trenges til krigen 1 Østen..
Når vl skal ta fatt  pe  glenreiseningen av vert neringsliv me vi'eseene mel å begynne  se  å si
ne  bar bakke.  e  fe arbeieslivet i gang igjen er like viktig sem å skaf'e mat og klmr oe he
må alle krefter settes Inn for at vi kan esege de ekonomiske og sosiale ferviklinger som fel
ger i arbeideleshetens spor. I den ferste tid me vi basere oss  ne. en utstrakt anleggsvirkso

het som ikke.krever et vieleftig etster av maskiner oe resteffer. Det sem trenges av redska

eer til lette er det godt hen om å kenne f- fra Sverlee og-Storbritaneta_
Den fwrste tid etter kr igene slutt vil kreve de sanme egenskaner hos oss som har gjort oss
stand til å fere 5 års krig mot okeupasjonsmakten: Styrke, mot oe enieeet. Men det er inge
grunn til å se for meret nå siteastonen. Den ting at teskerne er ute av landet vil bringe e
enerm lettelse, vi vil ea vite at alt arbeld som utferes vil  teet  vert eget beste,

Disee mearsmelene me beidlertid yurderes hett nekternt og vi me fer enhver pris unnge at de
vanskelige forsynIngsforhold blandes semmee med oolitisk strid. Meget står og faller med
hvor meget tiskerne får anlelning til å idelegge Innen de er ute ev landet. Dette avhenger

for en del av ever meget vi er beredt til  e  orre fer å belndre dem i å eiere det. Jo mere
vi ofrer idag, desto bedre rustet vil vi  ste  ner landet skal begges ope iglen,

Nyheteee emeelege len 5. februar  I  K1.1F. o.

Vestfronten: 1.155 arme som har brutt inn i Stegfrieelineens hovedverker $ø for Aachen har
hatt videre framgane og nermer seg eenend og Schneiden I Alsace har franskmennene fra Col
mar og amerikanerne fra Mulhouse openåde kontakt med hverandre og seledes helt stengt Colmar
lommen. Frankmennene nar tatt 2  5oo  fange- her hittil, Allierte fly har 1 siste døgn an-
grepet mål i Bonn. Haneover og Dortmund. Miner ble lagt. 4 flv gikk tapt.
estfronten: I Ø ereessen blir tyskerne trenes langsomt tilbake mot havet_ Kuriseee Nehrung
er renset for tyskere. - S for Kenigsberg har russerne tatt Kreutzbure, Bartenstein og Lande
berg. N for Kenigsberg har de nele fram til østerseeen ved den lille byen Kranz, og har del
styrkene her 1 to• - Sjekov Presser see langsomt fram mot Oder mellom Kfistrin og Prankfert.
N for KtIstrinhar hans tropner tatt Bårwalde og Neudamm. I dette område står russerne under
eokm fra Berlin. $ for Kestrte er Zlebingen tatt, 6km fra Oder. - Det meldes fra flere sted-
er lange fronten at tyske soldater sOM har overgitt seg, skjet ned SS offiserene som velle
tvinge dem til å fortsette kampen. lidlie  iger  morges angrez tunge allierte bombefly tvske
skte N for Danzeg-bekta. 1 destrover,  1  handelsskiv og 4 ubeter ble hembet. Ingen flertan.
Polen: Formannen i Lublinkomiteen har onnlyst at Luel1neomiteen vil overta stviladministra-
seenen i Schlesta og ø Preussen.
Det fierne sten: Ue tronner bar,  25  dager etter landingen "C): Luzon rykket inn I Manil
som er hovedstaden i eilipetnene. 25  000  eersoner som var internert I bven ble frigitt.
Moskva: Den franske ambassader 1 eoskva meddeler at russerne her befridd over loo  000  fran-
ske krigsfanger eller arbeidsmobillserte franskmenn.
Nellas! Forhandlingene mellom  11:AM og reglerlagen skal glenoprtas 1 etterwIddag, Det onostc
igår ueniehet mellom partene ldet eee  forlenger eeminnelie amnesti og at forseelser under n:
lighetene ikee skae behaneles iselert. Regjeringen mener folket vil forlange at keente for,
brytere 1kke kAr ldslates. Rettsakene mot dem som er ansvarltg for mordene  pe gisler ce far
ger er alt begvnt og det er alt avseet 5 eedsdoemer. - St lvsnuokt vei situasjonen er at eAe
har godtatt kravet en nt hjemmesterkene skal avvennes.
Frankrike: Elba som ble stIllet ender fransk administraslon etter befrielsen skal gis tilbal
til Italla.
Tyskland: eenge av fabrikkene i evre Sehlesia er nu igang igten, og bl,a. Hermann Gering-vE
kene arbelteer for den retesisee krigsmaskin, - Senseren stoppet ieer alle meldinger fra Berli
men svensk, korrespondenter melder at transportsestemet er brutt fultstendig sammet
etter f1 erenee lereae da 2  5oo  tonn bemeer ble kastet over bven, Den svenske stat har
tet sende, .eeser til Bertin for  e  fe.evakeert de svenee- statsborgere i bven: -

ee SKAL  eeNDe AVISEN VIDeRE STRAKS DU eAR LEST DEN IrsPt FORSIKTIG


