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24, november 1944. 4, årgang.

H.L. parole I anledning av at en del sykepeiersker fra Ullevål sykehus er
Bei-DrUrit—tT1  Nord-Norge, opplyser Hjemmefront1edelsens sykepleievskegruppe
at ingen må følge en slik ordre. De som får ordren bør øyeblikkelig gå i dok-
ning, dog ikke i sykehuset. De som ikke har fått ordren, blir i sine stillin-
ger. Videre forholdsordre vil komate) dersom situasjenen skulle kreve det.  
Vestfronten. De alliertes framgang.på vestfrenten fortsetter. All. styrker
EaF  Fyk -k-e-t—østover fra Saarburg som de tok på tirsdag. Dut erverobret
mengde utstyr og materiell. Troppene har forsert Tavernepasset som fører til
Strassbourg og står nå mindre enn 30 km fra denne byen. Franskmennene Står
langs Rhinen i 30 km, lengde fra den schweitziske grense. 1000 t. fanger ble
tatt ved erobringen av bftlhausen. I Metz gjenstår en liten t. lomme. I den
nest siste lommen ble den t. general Hipper med 1900 mann tatt til fange.
Det blir nå meldt  at  3 og 7, am. armeers front er smultet sammen i nærheten
av Saarburg. I Aaehenavsnittet støter brit. og am. tropper framover til tross
for bitter t, motstand. Tirsdag kveld rykket de inn i Luercken nord for
Eschweiler. Idag meldes at Eschweiler er fallt. Elva Roer ur nådd på 2 ste-
der. Byen Jillich ved denne elva er truet. Am. rykker fram mot Saar på en 18
km, bred front..  Den  t. lommen vest for,Venlo holder på å bli utslettet.
Det blir senere meldt åt franskmennene, uttur inntagelsen av Mfinlhausen, har
rykket nordover og har nådd Kolmar. Tyskerne har satt inn desperate motangrep
Vest for Roer har de satt inn VL og V2 mot amerikanerne. 67 tyske tanks er
på kort tid satt ut av spLlet. Et tysk hovedkvarter ble fullstendig ødelagt
av rakettførende fly basert i Holland. På 13 av de 21 dager i novcmber har
tunge  all.  bombefly angrepet tyske' oljeanlugg. Ovur 20 angrep har funnet sted.
I det siste døgn har den t. motstanden i 1uften øket. Am. skjøt ned 75 t. ja-
gere i et dagslysangrep onsdag. De mistet selv 57 fly, Det viser seg nå
at von Rundstedt ikke har styrker nok til å holde den 700 km. lange front på
tross av at Volkssturm er satt inn. Han setter derfor sine største styrker
inn i nord da dette avsnitt har den største viktighet, -- I Tyskl. er tusen-
vis av utenl. arbeidere og russ, fanger rømt og driver nå en utstrakt sabo-
tasje og setter gårder i brann.
Italia. - I Italia har den •8. arme hatt betydelig framgang og har tatt landS-
Wnstiglione. På.Adriaterhavsavsnittet har polakkene inntatt 3 landsbyer,
Dut bekreftes at den t, øverstkomm. Kesselring ar alvorlig såret. Allierte
b.fly fra Italia angrep onsdag og natt til onsdag mål i Tyskl. østerrike og .
Ungarn, Jugoslavia.- Fra Titos hovedkvarter meldes at hele det jugoslaviske
Makedoniaa er bTi-t-t—befridd, Den siste t. gruppe på 3000 mann er blitt omrin-
get og sunere utslettet. østfronten.- I Ungarn har russerne erobret en
rekke-nye steder og tok på on-gdr-Tg—oVeF  1000 tyskare og ungarere til fangu.'
Russernenolder på å omringe Miskolcz, Store deler av jernbanen mellom denne
byen og Budapest er på russernes hender. Dut raser heftigu kamper syd-øst for
Budapest og byen gjøres klar for gatekamper.- På øya øsel er tyskurne druvet
tilbake til sydspissen. Kraftige tyske motangrep syd-øst for Mitau i Latvia
er slått tilbake. I øst-Freussen foregår artilleridueller.--- På Ishavsfronten
har de finske styrker nådd fram til norskegrensa. 150 000" tyskere er nå kastet
ut av Finnlanda Russiske og norske tropper har overskredet Tanaelva og for-
følger de retirerende tyskere vestover i retning av Porsanger. Så godt som
hele Varangerhalvøya er befridd. Det meldes om det beste forhold mellom de
russiske styrker og nordmennene.
Stillehavet, Kampene på Leyte fortsetter med am. framgang. Jap, har hittil
mistet 5 000 mann på Leyte. En havn på nordvest-kysten av Borneo er bombet
og det ble oppnådd fulltreffer på en jap, krysser,  
Dot har nylig vart forøvet et "innbrudd" i Norgos Geografiske Opmåling, hvor
samtli.ge karter ble "stjålet". Frelsesarmeens ledur, Myklebust, er en
dig gjest i kirkedepartementet. Han har nå opnådd ruisetillatelse for Frelses-
armeens offiserer og har derved opnåddadet som andre kristelige institusjoner
ikke har klart, Hvor følgor ikke frelsesoffiserune prestenes eksempel i sin
stilling til nazimyndighetene.
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Fre Hjemmcfrontons Ledelse.

Do nmringsdrivendo og nvgiften til Hjolpcfondet.-- Avgiften ken ventes inn-
krcvd med det første, Perolen her cr den semme 20M for kontingonten til Næ-
ringssambandot: Ingcn botoling. Hjelpofendot har bl.a.. til honsikt å letto
makthaverne nod å forcte stongning av forretninger os bcdrifter, så persona-
lot kan bli utskrovet.
Arbeidsibnsatsen Terboven og "ministor" Whist lovor ungguttono "fritt loi-
do", dersom de baro vil komme tilbeko til sinc gamle rdrossor, Det tror vi så
gjerne. Dct blir.lettcre å få tak i guttenc når dc bor hjemme enn når de lig-
ger i .dekning. Til Guttenc: Følg do parolor• som ble gitt i sommor. Dra ut sv
skogonfla ffice ikke hjem. Søk råd på rotto stod.

AT og "evnkUcringen" AT åpenbrrer scy: more og mere som don naziorganisa..
sjon den er, "Goncral" Frølich Frnsen cr blitt sjef for Riksovakuoringekomi-
teen og holo AT er stillet til disposisjon for ficnden. Ved fylkosførersta.
ben cr det snmbandsoffisorcr fra AT e.s.v. Vi -skal ikke glomme en av dem
soM hjelper tyskerne med å deportere den norske befolkning i Nord-Yorge.

Det meldes nL nt onså tidligere AT-jenter blir utskrovot til innsats ved
deportasjonen0. Det sie; seg selv nt inon AT-jente som vil gjolde for norsk
melder seg tfl å hjelpe tyskerno og NS mod å ødelegge norsk,lend og drive
hele befolkningen fra sine hjem.

Nezistenc tør ikke fortello det norske folk snnnhoten om deportasjonon
nordpå„.Dc holder omhygelig skjult rt den svonske regjering har tilbudt nt
de "ovakuorte" knn få roiso til Sverigc, hvor do kon få skikkelig hjolp.
"Vi skjønnor godt hvorfor de tior om dot: Drkunne det bli klart for All
verlon nt det cr tyskerne som våre lendsmenn i nord flyktor for.  

uDio rostlose Evekuierung dor Zivilbovølkorung aus Finmark" or i full
gang. Horrogud for en elendighet - Dorc ken ikko forestillo derc hva detto
betyr - skrivor on innsender fra det nordlige Norgo til oss,-.40 000 mennes-
kor på vandring mot syd gjennom polarnatten - til fots, på skjøyter eller
onbord på ct eller annet krigsfartøy. Tusenvis blir tatt og jaget med som de
står og går og det spiller liten rolle hvom som hører sammon - møreirc skil-
les frn barn, menn frn koncr, brødre fra søstro. Til nød en byIt under
armon og en sekk .på ryggcn - dot cr rlt. Absolutt alt som dc har igjen env dot
de kunno kalle sitt cgot - resultatot av ct holt livs slit .og kamp, Buskapon
slietcs ned ev "fetgfolk", så flammer det opp, dtt rykor on stund - Finis.
Et Finmerkshjom er ikke merH Det skal bli "No mnns iand" - intet skal kunne
koffime fienden'tilgodc. Her i Tromsø samles de, hit skylles dc iland, lusoto,

Hsyk6, forkomno, helt sløve icirer do sog ned pL on eller annen golvplass med
bylter til hodcputo og haløsheten til overbredsol. Hvor skol de hon?.De vet
dot ikko, Evordnn skeI de konme viderc? Dc vet det ikk3. Byen her er nå på
henved 30 000 monnesker. Noon ytterst fh, en drhpo i hovet, av de mest syko
og forkomne hjolpes, I on berekke i sykchusheven bespises ca 1000 ev dem
som virrer omkring stnden inntil det skullo komme en båt og ta dcm vidorc,
"Ketnstrofeutvelget" gjør hve dot står i menneskolig makt å gjøre, mon horro-
gda katestrofon or for stor og tonnasjon blir så rltfob liten- dot mcsto
cr je tatt til militære formål. For å sctto en ekstra spiss på det hclo
spres dot allerede mi tilløp til diftori og dyssenteri - ja og så bomberegn a,
og til, cller mest splinter, for bombone cr ikke boregnct for selvo øyr, men
fe odelt villt litt utcnfor øya, men nå or dot vel slutt mod dot for en tid
o[;.så - viltet blo fellt og ligger mcd buken I været. - Jeg tror ikke på

dorfor heller ikko på nt Tromsø kan undgå den skjobno som nå har
rnt,:met Finnmark. Na, det får komme som dot vil,  

„f2lokadon av offentli.gc_stillinger, - Oslo Sporvcier og Bærumsbanon avortoror
staclia ottUr kon-ciulitørerj og cn dcl søkor disso stillingor. Allo stillingor
disse selskuor cr å botrakto Som offontlige„ og_or følgolig_bTorcoFt.
-S-nifitrd-5Tg-sem k-17inn-C-r—o-EjUnge.gift-t-ci, "fa? Trin som ko-riatører, sirivos eldro
funksjonærer ut til nrbeidsinnsats, Støtt ikko fiendens forsøk på å trokko
arbcidskrafton ut nv norsk virksomhot. Søk dorfor ikke og ta ikke ansettelse
i Oslo Sporvcior og a-.3rumsbanen.
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