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Nyhetene torsda 2 11 1 4-4,
Vestfronten: De britiske og kanadiske styrker som har gått i land på Waleheren her utvidet de
første bruhocimr og har nå et solid foste på iya. De styrker som ble landsatt ved Westkanelle
har erobret denne by og rykker mot Domburg lenger N. Treppene som ble landsatt ved Viissingen
behersker størstedelen av byen. Disse tropper kom fra Breskens-avenittet cg landetigningen ble
beredt ved artilieriild fra batteriene i Breskens. På ø siden av øya har kanadierne foretatt
en landgang. Tenene har hittil vart meget lette. På N-Beveland og Tholen møter de allierte in-
gen motstand. S for Sohelde er Sluis erobret, og det kjemPes i Knockes gater. Zvcrstkomnander-
ende for de tyske styrker-i Seheldolommen skal befinne seg blandt de ove.r lo one fanger sem er
tatt der, - N for lilburg er Macs nådd på en Skm bred froHt, Det utkjempes heftige kameer i eim-
rådet mellom elvene Mark og Maas. - Over 1 loo amerikanske bombefly, eskortert av go,øjagere
angren idag Leunaverkene i Bielefeldt og andre mål i Midt ogVest Tyskland. Angrepene' er et
ledd 1 den systematiske-ødeleggelse av byer som kan tjene som baser for Vestfronten: Inatt an-
grep tunge britiske bombefly Cbcr_a,Isen. MGIscitos angrep erltn og: YM.n. Ialt gikk 7  fly tapt,
østfronten; Hele Petsamoområdet er frigjort. Finske styrket står 25km S for Kyr (IVale), I-
følge svenske meldinger evakuerer tyskerne grensestedet mot Sverdge, KAtkAsuvante. - I Ungaru
stir russiske panserkolonner 5eInn fra Pudacest etter å ha erobret Keeskemet  nå,  banen Szeged -
Budanest og Duna-Vennse ved Denan. Jugoslaviske og russiske styrker har brutt de tyske forsvars-
Stillingene ved Mitrovica som ligger ved Save,
Hord Norge: Det er ikke noe nytt fra fronten ved Kirkenes, Jonas Lie holdt frr evakueringen
av Rjørnevatn en tale til befolkningen hvor de ble meddelt at stedet viIle-bli fullstendig
lagt før tyskerne forlet det et at befolkningen skulle tvangsevakueres. Tyskerne satt deretter
ild  rå  husene tross befelkningens protestor. - Fra Sverige meldes at også Lyngeh og Skibotn dis-
triktene skal evakueres og at Yarvik er Overfyllt med tyske troneer og nt byen er full av Sårede
Tyskerne feretar en utbygging av forsvaret ved Lyngenfjerd og har byggot store mengder barakker
Lyngendistriktet.

Itakia: F.armes. tr rer soin har gått over Rencofkoden har nådd utkanten av flynkassen ved Forli

5.arme har hatt nv frongang mot Bologna og hor erobret Casetta 13km fra byen, FLy fra Italia an-
grep igår.mål i Wiencmrådet.
Hellas: Britiske troener ryliket igår inn i Salcniki cg har oppnådd kontakt med do tyske styrkeiv
N for byen. I Athen begynte igår utdelingen av mat som de allierte har bragt med seg.
Frankrike: De Gaulle uttalte i en tale igår at Frankrike kommer til å kreve grenser mot ø som
til enhver tid kan garantere landet mot angrep fra Tyskland.
Belgia: De belgiske.kommunister har erklart at de kammer til å fortsette samarbeidet med Pierio:
regjering. Brk1.3rt rgen konmer etter regjeringens 10fte om en energisk virkekiggjørelse av sing
planer som går ut på at maislinger skal straffes, matvaretilførslene hurtig skal bringes i orden
og at a11 kraft blir satt inn på gjenonebyggingen.
Jugoslavia: Det meddeies offisielt at marskalk Tito og statsminister Subatitsj er kommet over-
ens.om at en jugoslavisk enk:etsregjering skal 'clannes,
Sverige: Utenriksminister Trygve Lie og justisminister Terje Wold er blitt mottatt i audiens hos
kong Gustav på Drottningholm sIott. - Den norske statsborger Johan Skaaret, er av de svenske
myndigheter arrestert for å utseignere det svenske grenseforsvar for tysk regning.
London; Admiral Hjalmar Rliser-Larsen var idag i audiens hos kong Georg VI og ble utnevnt til
kommandør av Bath-ordenen.

S.A.: Sjefen for de allierte landstyrker i India-Kina-Purma området, general Stillwell, er
blitt 'ttnkket tilbake fra sin stilling etter henstiliing fra Chiang-Kai-Chek. President Noose-
velt opplyser at tilbakotrekningen grunner seg på personlige uoverenstemmelser mellom general
Stiliwell og Chiang-Kai-Chek og ikke på uenighet mellom de to land. Genera1 Stillwell vi/ bli
forflyttet til en annen like viktig stilling.
Cslo: Pet er sansvnlig at arø ken til at gatebelysningen for en tid siden ble satt rå i Cslo,
-Var at et tysk kurerfly var karMet ut av kurs, Sønn av politigeneral Marthinsen fulgte med fly-
et og ble drept ved nedstyrtninonn. Tyskerne må, ha gkjøtt at flyet var kommet ut av kurs og ikke
kunne finne fram  pH  grunn  av  det usiktbare veret. De satte derfor lyset på og sendte opp lys-
raketter fra Fornebu for at det skulle finne byen. Man antar at flyet har vært nar Osle og at
.besetningen trodcb: iet var en svensk bv og gatte knrsen vestover, med den følge at flyet styrtet
ned ved Lifjelk i /rlemark. -
Onsdag 1/11 ea. kl. 21.30 lød en voldsom eksplosjon over byen. Det var Møller P Larsen, fabrikk
-for..4otordeler som gikk i luften. Skaden synes total.

Frå vår koll'ege "Hjemmefronten" har vi hentet følgende artikkel:

Overgangstiden.
Det er selvsagt mulig at Yorge blir befridd,fra tvskeråket ved alliert invasjon eller ved at ty: -
kerne under sin "elastiske krigføring" rmmer landet. Yen det er minst like sannøynlig at Hitic
stvrets totale sammenbrudd kommer slike planer i forkjønet, og at en alminneiig-kapitulasjon fir



ner sted mens det står en betvdeliG tysk arme i Nerge.
Hvis dette inntreffer får vi en meget vanskelig overgengstid her i land.et. Vi trenger hjelo
utonfra til å kune  ne 7e-pne og internere 2-3-1400 000  tyskere, og det kan ta tid fr den hje1nen

kommer, Ientil så sk,ser er vi. ikke herrer i eget hus, de vepnede tyske styrker har den reelle
makt i. landet, enten de kar kapitulert elher ikke. De vet n sk at de blir nidt til å stå. neve
til regnskap for alt de gjsir under denne tiden, ')g at de ikke ellpoer hjem f sr regnskanet er
godkjent, Men samtidig kan så meget skje innenfor disse tyske styrkene, Disiolinen slapees
gjerne under slike forhold, det kan bii karat mellem SS og-s  de ordinære soldater, det kan bli
massemytteri og tySk borgerkrig her i Norge. Bandekrig og nlyntring.
Det er ikke sikkert noe av dette inntreffor, men det kan inntreffe og vi ma vere forberedt  pa

mite en slik overgangstid, enten den nå, innskrenker seg til ett sign ellsr to måneder.
Semtidig vet," vi at omordningen av matfors vningen og arbeidslivet vil ta tid. Mer enn inn one

nordmenn er beskjeftiget  TA,  tyske anlegg. Hvie denne store folkemassen oversv IMmer landet  na
hadelas marsj hjem, vil transuortvesen og matforsyning knree e i kaos. Cgså vår side fn;: disi-
plAnen heldes strammere enn noensinne. .&olk nå. bli i sitt arbeid, selv oli;}det er D'?3, tvsk anleg
Falk ma, i det hele vere isnende klar over at vanenstillstand ikke betyr fred. Vi er ikke befri
far tyskerne er ute eller forsvarlig internert, Por oss varer krigen så lenge, enten den er
slutt i andre land eller ikke,
Meget mulig at alt kan gå lcnirkef-itt, men det går iallfall ikke Imirkefritt hvis ikke det nor-
ske folk miter overgangstiden med en ralig og selvbehersket ralmodighet.
Og vi får heller here en slik hard Cumodighetsprave til slutt . I sammenlikning med de fire og
et halvt års nnivelser vl har gjenn4mgått blir det en kort tid, eg når den er tilende kan vi
endelig puste fritt. Da. har alle allierte og narske myndigheter, ute og hjemme, h aftidelig lo-
vet at vi ubeskåret skal få,vare meneeskerettig.leter tilbake, tenkefrihet, ytringsfrihet og
demokratisk selvbestemmelsesrett
Ea omsider, kan det norske folk rette ryggen, strekke lemreue, puste frisk fri luft godt inn

lungene, og ta fatt pà å gj rent og bygge ona igjendet som er svinet tll og ideleet av
det pakket som nar herjet ess,

Nyhetene  fredag den 3 november 19)44, K1 . lS .3 o
Vestfronten: Fremganaen nå Walcheren fortsetter. De heftigste kameer utkjempes om veieen til S
Beveland, Hele :e7eland er p . de alliertes hende r..  Etele13e1gia.er befridd av de allierte, S
for Scheldemunnin;;en er all tysk motstand oenhirt Kanadierne har tatt Knocke og Heyst. - De
allierte matte igar onngi et p,er bruhoder over elva Prk . De har imidlertid hatt ny fremgang
dette området og har gått over  ̀ Irark-kanalen  tå flere steder. :.i for Sachen har amerikanerne bf

gVnt et nytt angren som stelter  oa,  hård tysk motstand, De har tatt den lille bven Vossenack. -
1 S frankrike har de allierte tatt Baccarat og 2 and se landsbyer, - Over 1 onia britiske bombf
fly angrep i natt Ddsseldorf og kastet  000  tonn bsmber over bven. Samtidig angreo 'fosouitos

Osnabrtick. 21 fly gikk tant,9 tiske ble skutt ned, - Under angrenet  na  Leunaverkene igar ble
det voldsomste luftslag som har fun.let sted over Tifskland utkjemoet 13  tvske jagere ble slarl
ned og 25 adelagt på bakken, mens amerikanerne mistet 41 bornbefly og 2S Jagere - I forrige
man-C kastet britiske og amerikanske fly 93 000  tenn bamber mot Tvskaand. Dessuten kastet
britiske fly lo  000  tonn mot okkepert område.

pstfr ont en I Ung.an rykker russerne fra SZ, ng S raskt fremover på en bred front mot Budanest
Le har rykket 251en fram nordover langs  2‘5 bredden av Donau. S for Buclaaest nenner russerne se;

Cegled.
Nerd  Nore: I et tilleg til de  sens kommunike fra Moskva heter det bl.a.: Befolkningen i larkE
nes mottok den r ale hr med begoistring. Flere dager i forveien forsøkte tyskerns å tvinge all
innbyggerne til å evakuere, men disse vegret seg hardnakket , Tyskerne raserte bven, alle vamil
hus bie stu.kket i brann o murhusene snrengt med dynamitt  fdle fiskebåter ble 'delaset. - Liv(
i byen begynier nu å komme igang igjen. Befolkning har onurettet en fo rel rbig administrasjans
komite, hvor en ingeniir, en lege, 2 arbeidere og andre stedlige beboere har sete . Det norske
flagg vaier over bven, quislinger  SOR  fers fker stikke seg bort blir otraaporet.
Sverige; Det svenske utenriksdeoartenent meddeler at det er innledet forhandlinger med medlera
av den norske regjerin= som befinner seg i Sverige, 3landt annet blir en nming i hjeleen fn
Sveriae for å bed s e forsvningssituasjonen dr iftet. Videre er flere etterkrigsnroblemer tatt
benandling. Det hersker full overensteerr else mellom de svenske og norske regjeringer om brule
av  ftp, ca, lo  000  nors e nolititronner snrn er utdan .et i Sverige. De vil bli sendt til Norse,e'
som landet blir befridd, og den f irste avdeling vil avreise til tinnmarb så snart snm
Italia Konrsunikee-  idag m'rlder at et voldsomt rewiirer har stanset kamnene britiske des-

troyere har senket tyske destrovere i .Adriater iavet,
2:ellas; Britiske natrusjer står Slen fra Jugoslavias grense .
Paris: fltter tri.by2..alsefra de Gaulle oc den nrovisorisk e  franske regjering vil nresieminist
Ohurchili og utenriksminister  "Piden avlegge et bes k i Paris, Tidsounktet er ennu ikke fastsat
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