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Vestfronten: I SV gollend har de brtLiske atyrker nådd :fees .etter en hurtig fremprkking U f2x

•:Depelle. - Hele S BeVeland kr p de elflertes heder ng de allierte styrker rvkker videre frnr
på veien til Walchereh. De balr. tyske styrker S for Schelde er nu inneeluttet i en liten
1opme,ner knocko, --Kraftime ty,ke motengrep fra Venlo-området er stanset. - Dpt er utnevnt er
tysk rådmann under de allierte H.11ture 'stytker i Aachen. For et pesdager siden sa tysk-
kringjrasting at ingen tysker vilLe ta denne stilling. - Fta det allierte hovedkvartet meldns

, a,t37 .544 tyskere er tat-t til famga siden invesjonadagen.
ooe-RAF flynngrep inatt ral i Tyskland. Herav utfirte S50 fly krigens ktaftigste

mOtrK11A og kestnt ca 4 000 tonn bombor. Dette er det annet storangrep på. 56 timer ng
-.mellbmtiden hadde Mnso-litos rettet 2 dobbelte angren mot bven. Fotografier viser at under-de

._:forrige angrep ble et 2km langt industristrik på ø bredden av elva legt ide, ng.Mthlhetr.bruen
.. sprengt, _MosoudtoS nrfrep Berlin 2 ganger i natt• Under nattens angrep gikk bare -2 aV de oVe

1,non flv
HFly  fre,hangarskip h-r utenfor Hndd senket 2 tyske forsyningsskip, 1 tankbat, 1 hjelpefartav

fOr  fly eg 2 --,vir? hjelpeskip. .19 andre tyske skip ble skadet ng 1 stnr ubat satt.  Pa  grurrl
. lidere ble tyske forsYningsdepnter ng kannnstillinger i samme område bombet.

østfronten: .I1Z:Finnland har finnenn tatt Muenje, like ved den avenske -grense; ng evskåret e
tyskerPes siste.retrettveter til Norge, - Ved Goleap i ø Proyssen er 2 harde tyske.rntar=:

slatt ctilbake med stnre tao, I siste uke har tyskerne mistet S4n tanks, de fleste i Z Priysse
j fiø Ungarn har risserne tatt Vasaros Neneny ved Theiss' 2vre

•

Frankrike: Den 72 ';r. gamle redaktjr ev "Le Matin", Stephan Lausanne, er dimt, til 2n ?ra fena.-
sel 1. enecelle for samarbeide med fienden. - Den franake motstandsbevegelse har d:on resnlusjn

,..,bosluttet å samarbeide med de GRulles franske regjering. . , •
Det.fjerne 2isten: De amerikanske tropper står 16km fra vestkysten avLeyte t
rtkanske fly.har antagelig senket.1. krysser og skndet 2 kryssere og,1 tankskip i I nrvannet ved
FilippiAene,
Stockholm; Stats,-ainister Per Albin Hansson avga en regjeringserklering ved apningen av Riksda

y*gens listeesjon og hovedpunktet i talen var Sveriges stilling til forholdene-i N,,rge ng ranmar
Han understrekrt hvilken avsky svenskene filer far tyskernes miagjeringenr i de tn land, ng ne
te serlig transporten av politiske fanger til konsentrasjonsleirene,i Tyskland. Disse forhald

våre naboland ken ikke unagå å interesserr ess i Sverige selv om tyskerne måtte cene hoe an
'ftg forholdet rellon Sverige ng Tyskland vd1 i h;yeste grad påvirkes av hvordan tyskernes frerf

-;' i nabolandene er. Sverige vil bruke de som det rår Over for h"g;F.Ire stn innflytelse gj
' fldende i disse spirs;iål,
T4itenrikamini9ter Trvgve Lie ng :;:nstls2inister Terje Wold var tilstede under regjoringsdoklara-

:;; sjonen og ble snsket volkozren nv utenriksminister Gfinther som uttrykte sin!store glede nver R

;-de to ministre var kc et til landet slik at det kan fires direkte forhand/inger fnr å drsfte
hwilSverige kan g:j for å hjelpe Norge ned gjenoppbyggingen etter krigen:-=
Londnn: Churchill fre:satte idag i Underhuset et fnrslag on forlengelse nv det.nuvorende narl

- ments levetid idet hnn fremhevet nidvendigheten og inskeligheten av å bevare deU;,Auv,Prende nar
lamentskoalisjon til krigen er slutt, Spirsmålet dri en ftrtsettelse av knelisjonstegjeringen
elter en evergang til partiregjeringen vii da nelde seg. Churchtll uttaite jeg an
moder om forlengelse av parlamentets fuuksjonstid i ennu et ar betviler jeg Muiigneten . av at d

•

vil vare Ba lenJge innen det igjen ken hnldes velg. Pertienes koaliaj-n b'r ikke brytes-fnr kr
gen er slUtt. Tidsnunktet fnr nar det kan skje er ikke mulig å fastsette, n polltisk krise
i Tyskland kan brinse krigen til ep hurtim avslutning, nen Da grunn aV terr-ren er ddt-lite sa

•

synlig et dette vil skje; Ut fra en militor bed,tmmelse RV situasjnnen kap-jeg.ikke g,atartc,--e
krigen vil:vere slutt til fu-snmmereJ eller endng ikke fr flenne er nver,.se? eilkeite
militere mener noe annet. Vi må så ha en pause mellom krigens avslutning ng de
ne ma vPre så lang at fordelingen av mandatene kan skje på en rettferdig baeis ng  nt str,-T
berettigede, sarlig de z;n1dater som er i felten, får anledning til å.delta i valget, ‘Vi rå re,
med at det vii ta 11 ar mellom Tvsklands fall og seiren over Japan, -Det vilie irc'dteTt'id v2re
et'alv2rltg feiltTin nm funksj-nstiden f2r Parlamentet ble forlemget i 2 - 3 år  rcr

-:la nesismens:fall bestemme tiJurnktet for valget. Cjennppbyggingen ma beg/nne et.ter TysItl-.11

tederlag og ingen regjering påta seg denne vanskeligp npagave uten å ha hatt kft.takt med
ngerne; '
F51Jende direktiver er er2dt nt fre f=r:v2sesjefen til hieestyrkene i Nnr2e:_  
Jeg vet åt situasjonen er a-erti2; atvorlig på grunn av aks»ner mnt
Jeg vil understreke at det-.som skjer ntrdpå tkke €j1r nnen endring i ,alirektivone f-r delljemmi

styrkene som ikke berares av onerasjnnerse. ' • .
Direktivene er: Uringj: åpen k  ro, bevar organisasjonene. Dere vil få ni.to gjennom de vente k2
neler ng g:jendom krintestingen, Nr tiden er inne til akajnn vil dere bli satt inn i samever
med den militere situasjon. Ver på vakt m-t falske ardrer. Filg de regler nm f-rdiktighet sn:



De "små oppgaverl!
I den sluttfase av kampen vi nu er kanmet inn i kreves det aetiv innsats av es3 eile. Det er
ikke nok å ta de store skippertak som kreves under de store slag. Hver enkelt av oss m. delta

den daalige kampen. Du hører kanskje til de manae som brenner etter  k  "bli med i det illega
le arbeide" og går med en atadig utilfredsstillet trang til å en innsats. En slik
se bunner ofte i mangel på forstelse av de forskjelliee opogavers betydning„ Laser du en uli»
ten" opegave godt, har du på din nlass gjort en verdifull innsats for Nerges sak.
2n av disse "små.flopngaver er å holde kjeft selv og lere andre å holde kjeft. La aldri transen
til å "vwre Oppe i det" forlede deg til å snakke om ting eller antyde at &u kjenner til ting
som hverken du eller andre skal vite, Får .du tilfeldig se et elkr annet "mistenkelig" så glem
det - bokstavelig talt. Det kan glemmes hvis du vil. Fortell det iallfall aldri til neenahS".
ler ikke til den beste og ptateligste vene, .Han har ikke bruk for å vite det. Når du har få*
en "illegal" trykksak  sa  nevn aldri hvor du har fått den fra når du lar den gå videre, Hvis
du selv får den anOnymt, så la aldri din nyegjerrighet forlede deg til å søke å finne ut hvor
den kommer fra. Du har ingen som helet bruk for å vite det, Du unnekvater deg kanskje overfo:
deg selv med' at du ken holde tett. Er du så nyagjerrig, kan du aldri vere-cikker nå det, og
hvis Gestapo en dag spar deg, skal du slett ikke vare så sikker. Nyegjerrighet og snakksalig-
het har fsrt til mange ulykker. Mangen en god landsmann er blitt revet bort fra sitt arbeide
for Nerges sak og sitter nu i konsentrasjonsleir fordi andre ikke har kunnet holde kjeft.
Husk: Gestapo driver sine undersakelser oVeralt og de benytter nordmenn sem ser ut som deg
meg i sitt arbeide. Dine betroelser kkn I sin tur lede til en uforsiktig bemerkaing på en tril
nå  et, gatehjarne elier i en trappeopagang hvor Gestapos lange Srer snapper den opp og hjulet
gynner å rulle. Din nysgjerrighet og din lasmunnethet kan altså få like alvorlige følger som
angiveri. Trangen til å vite mer enn andre og til  å  la andre forstå at en gjar det, er felles
for de fleste menneskar, Betving denne trangen, alltid og konsekvent, da gjør du en innsate,
nemlig å verne de av dine landsmenn som står på en mer utsatt post.
Men din plikt går lenger enn dettee Vik ikke tilbake for ubehageligheten veå å nktale andrea
uforsiktighet. Det syndes uhyggelig meget her,  sk  du har en stor oppgave. Og ubehageligheten
ved denne jobben telt r lite hvis du kan redde en eller flere av dine landsmenn fra å miste
eller frihet og Norae fra å miste en elier fler:e av sine beete soldater.
Dementi: Etter inngående undersøkelser dementerer vi herved beskyldningene mot Finn Yriis, Drs
men, i finnaet Friis  a  Tandberg, som i "Victory" ble beskyldt for å vare naeist og drive forret
wing for tysk regning.

Nyhetere onsdag den I. november  1944.  kl, 1g, o•
Vestfronten: Tyskerne har bare noen få lsolerte stillitger igjen S for graasvestover fra Nijer
gen.og tyskernes eneste overgang over elva er nå brua.ved Maardijk som de allierte står 5km fre
N for Scheldemunningen kjempos det om landeveien til Walcheren, som er tyskernes siste stattept
til å sperre innløpet til *ntwerpen. Oommandekroprer or landsatt på øya, På S Beveland ble det
tatt 3 000 fanger. - Den tyske lemmen S for Schelda er nost:n utelettet. Nærmere g 000  fanger
brakt inn under kampene her, - Keln ble hombet.2 ganger igjen igår kvell„ og det ble ka‘tetove
2  5oo  'tonn bomber mot byen. Køln er en av de viktigste .baser for den tyske vestfront HaMbure
og flyplasser i V Tyekland ble også angrepet 1. natt,  3  fly gikk tapt, Amerikanske fly angren
idag oljeanlegg i Gelsenkirehen og mål i Hamm og Koblentz, samt andre steder 1. V Tyskland,
østfronten: Uhder gjennombruddet 1 Ungarn mellom Iheiss og Donau tok russerne igår over 4.000
fanger mena 1 5oo  falt, Russiske tanketyrker har nesten amrinaet Keeskemet og står bare 6okmf
Budapest.
Balkan: I Hellas.her britiske patruljer nkdd utkanten av Saloniki, - I Albania har friskarene

e:Fal• it Koritza. ie allierte vil levere 6o  oco tonn matvarer tr . mrened til Hellas, vil bli
tatt fra de allierte tronners forsvningslagre i Midt østen.
Italia: g.arne i Adriaavsnittet har erobret Meldolp, 12km S for Forli. S for Bologna er kraf
tige tyske motangren slått tilbake,-1Itenriksminister Sden er kommet til Italia fra Hellas.
Danmark: Britiske Mosauitos tilintetgjerde igår hovedkvarteret for Gestapo i Aarhuz, Som holdt
til i to fløyer i Universitetet, -
U.S.A.:  500  delegerte fra ECLieverdens nasjoner undtagen fra Itussland og Argentina møtes i dis
dager til en internasjonal luftfartkonferanse. De bestemeelser som blir truffet kan bare bli
reløbige da Russland ikke er representert. - re russiske representanter var ait komnet til USA
de ble trukket tilbake i siste øyeblikk, fortilandutenfor de allierte og som ikke er venligsir
et overfor Russland, tar del i konferansen.
London: Erkebiskopen av York har sendt et budskap til det norske folk og anmoder om bønn for
land i'de svwre kamper som forestår.
Sveaige: I N Sverige er det bygget 75 svere barakker med nlass til 5oe mann .ihver til bruk for
tyske desertører som går over :sensen. - Ea tysk spion ble arrestert i iT Sverige igår:
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