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Nyhetene tinedan 1044,
Vestfronteag L. Walc-neren bar britiske st keetatt- Middelburz midt på-aya. Byan står
under vann, ,-; te britiske sty kene kom i båter gg amfibiekjaretiyer, slik at ermbrfngen av
bVen blir beskrevet som en laregem,gb -perasj nno reter hitti1 tatt 1 5n-: farger i bygn ga .
tvakerne gverzir seg statig. Ialt er det tatt  7 Q2C fanger på Walcheren  ng  å Beveland,-
Tidligere ble det meldt at byen Veere på saden av aya var erobret,  ng dermod er neston ho- .
le Weisheren mndeet for tyske trnoper, - Sty)knr fra flåten renser nå huttig ernlapet til Ant-
werpen. - S f)r Maas har britiske tropper tatt fergestedet Willemstad, en av tyskernes 2 sis-
te EtAtteDtriker S fnr Maas, I det siste crattepuakt Mgertijk, kjemmes
det  t  aatonc. - 50 fnr Aachen rykker amcankam oke tropmer videre fram må tvek ,mråne gjennnm
Htrtgemsknct en. - Allteate fle har atagscat i brann en bygning hvgr man tr,r det teske h,ved-
kvanter i i. ederlafd holder ttl, - Praa. e innlandastyrker holder tvske styrker e sjakk i en „-
U-ekke lefesnede leer langs franskekysten, bl a Lereant, St_ Yanaire, Yantes gg Bordennm.
RAP :Jage bombefly angrept dagalys igåg 0Ijesentrene Gelsenkarchen og Knblenz, få tamtm etter
var en styrke britacke bgmbefly agjen ever Gelsenkireh'aft• og kastet en botydellg lmmbelast.
Av de mor onn 1  nnn  tunge bombefly ng det store antall jagere som deltnk, saknen 2n bgmeelly. .
5  tyske jagese ble skutt ned. •
Østfrnmten: Dagens finske kommunike melder at Ivado (Kyra), S for -Inaresjøen eg ernlret,nz at
finnene ttrfelner tyskerne i retning av norskegrensen som ligger gnkm krtet De firYze, na
russiske hmor ctår mandre enn 7okm fra hverandre. - I Tsjekkoslgvaktet-: tyskerne kas-
tet ut av f-rsvarestillinger V fnr-Ungvar (Ushnrod) ng  nver 5no tyakete  ng  ungarene tatt til
fange. - I brtgarn fører russerne fram fnraterknanger og forsynirger til trgpmene i Btdapest-
gmrådet, Vglasnmte kammer utkjempes Sø for byen hvor tyske SS og pansertropper er ka,tet inn

slaget. Lofnlkningen i Budapest nr tvunget til å bygge forsvarsanlege: i byen, mens tvsker-,,
no tanmer fabrikkene for maskiner og utstyr ng sender det til ysile.v14 - Kommamakect fra  Ti0 .
to melder at nesten hele Dalmatia er befricid. Druis er tatt ng friskarene,rvkker m nt Enin.
Italia: Polske styrker har etter at veret bar bedret sez erobret vaktige høvdestallinger Ved.
Forli, Italaenske friskarer ear alt flere dager kjempet i gatene i Fnfli Yflyfra :telaa-
har fnr E_dag på rad angrepet mål t Wiernmrådet. Dessuten er Brenner-banen ng ekap 1 kdri-
aterhamet angreget.
London  r  aniedning 27 åra dagen fnr oktsterrevolusjonen i Russland snm gav statet tfl dan-
nelsen av Snvjet-Russland har mreMiteZmanister Churchill sendt et lykkeansIntingatelegram til'
Stalin. - Likeledes har H.M.Kong Haaknn sendt e't bilsningstelegram til president Nalinin.
hvor det bl,a. hoter: Det er mag en glede ideg å sende min hjerteligste hilsen til Deres -
Excellense, Dares rezjering gg 'eres vepnete styrker og jeg ser i den felles luimp G^P, ntkjeM-
mes det beste grunnlag far Samarbeidet mellom Norge oz Snvjetrussland, - Statsmanleter Nygaard
vnld sendte en hilsen til marskalk Stalin,
Stnekholm: Utentiksminisger Trygve Lie har reist fra Stockhnlm til Monkva far å dgafte fcr-
skjelligo spøremål av felles Interesse med den russiske regjerdmz. Justisminaster Tetje Wold
og medisinatå t r,ktar Dvang er ognå med.
Frankrake, Den franske rådgivenle forsamIng trå4te ide  sammen fnr farste gaeg i Bottls. Fnr-
samlingen ble opprettet i Åigies hcasten  l543  som en forelabig erstatning fnr det fraacke par-
lement- Forramlingen hadde da 1b2 medlemmer mot nu 2/48. -MedleMmene av den-framske anniands-.
her Sar fått arleining til å melde seg til den regulere franake arme, gef  aV be\ezelsons fnlk
har benyttet seg av detåte oz har for størsteparten behnldt den rang 3e hadde i innlandsheren.
Den frnnske tits sam blo opprettet tidlig på året  1544 - for å ta seg av 5.kglonne innen
Frankmike er orklert npelast, da rezjeranzen ønsker at bare nrganer kentrnllert av rezjegdnz-
en skal utfoava nilitsens arbeide. Militsen ble Lmidlertid opmlastn-ten at organisasjonen
spurt, oz dette har fart til gnidninger.
Notge: quis1ing har nylig bsstemt at 2n-åringer i jernbanens tjeneste sintlfritas fnr tjenes-
fri  AIii945. De skal strako melde seg til nærmeste foreejtte, snm så agjen skal sende inn
samlet navneilste. Naturligvis sbal også denne registrerinzen hindres. Jernbaners fnlk skal -
,fritas fordi tyskerne har serliz zad brnk for dem lakesom man på den måtan sker å skaffe seg
ovorsikt gver årsklassen. Den mnzdom det her gjeller  ma  stille seg på linje med all annen
tuagdom: de skal dekte å aherkjenne 12 i det hele tatt og fslgeliz hverken Mate eller 1 nnen
form Jake m fretazeise.
Parolen er klar: Inz- lar se_g gegistrere eller hjelper  til med regasivaransi,

Blnkaden av den tyske sktmefart langs norskekysten blir stadig mer effoktit vange skip
kommer idag ikke ut av mangel på mannskap. , h Ferndale n  og"Tngelau som leggs er lastet med pn-
eter ligger f amdeles på havna. De bar tilsammen en last på ca 8 onn torn, gg denr2 begyny

ner alt  a  bli odelagt. - På arman av cleh ytterst vanskelize pntetsatuasjnn j stg ar det be-
sluttet å funfare ln nng tonn p-teter fra Daumark, og disse ventes til Iven i nar fremtad,
- Et tvsk transeoftekip ble senket vttefat i -slofjcarden lardaz den 21, nktn egr, Tallrike orn2
knmne ble gravlazt  t‘å krigskarkezreen på Ikeberg. Natt t31 24. oktnler gikk If J. rstne bianL
nevigs l'ivantar ned, også'ute i Csloljzzdem,



Slå det nedi.
Til  d'eneefrentens Twdelse,
Norges Nertzge~band er reellg blitt apprettet ved en  dieeeeeeeeeelme
skal gjelde "uten hensyn til W:t_nr6Levens b . Forradierneer  eiee med nye knep. Sam-
bendet skal drive neringsgruppene inn under full nasifiseringr Bøndancç . fiskerne, håndverkerre
induStrien, handelen, skipsfarten, transporten, bankene, forsikringsvesen, hntellvirksomheten.
Vi kjenner til hensiktenmedslike saMband. De skal gjere folket til et effektivt og lvdig
skap i nasietenes hender. . Slik snm i 'yelelandt Der er arbeidsttelse: stor nnk, eg satt inn i
en  retning  som berer hedestup i avgrunnen .
Sambandet er ot rent NS-tiltak som legger makten over nreingslivet 1 hendene på en liten klikk
av forredere sem hele folket mistror og forakter. Derfor skal dette'lumske forsøket slåe ned
Enhver sann nnrdmann nekter å ndta nne medlemskap i bransjenrganisasj2n ellsr forbtL: under
Noraes Nerin ssambacdt
Det er na mer enn to ir aiden Quisling gjerde sitt første forgjeves sambandsfnrsek, med lererie
Ran brukte de hardeste midler og fikkhjelp av tyskerne - ci husker Kirkeneefeeden. Men han
knekket ikke motatandeet - Neringesambandet skai skaffe quislingene veldiae suneer glennom ke:
tingenten. Men først ng fremst skal det bukes til å registrere arbelaskraften i de feeskjelele
yrker til innsats på fiendens side. Tyskerne trenger folk til krigen ng til sine krigsvikeiee
anlegg, euisling lurer stadig på en anledning til å mobilisere de beste Den niss

ge prepagendaen i forbindelse med begivenhetene i Nord Norge viser hva han sikter imct, Mobil
seringstrusselen er i øyeblikket farligere enn noensinne.
Vår nrgdem har nylig vist hvordan quislingenes planer skal slåee ned. Av de Se tusen i aldere:

21-23 år sem ble innkalt i vår, har makthaverne baro fått tak i 3oo mann hittilt Len sikee ku
som ungdummen har holdt, forplikter alle nordmenn til å ta lika klart standpunkt. Ingen skal
vågo å svike dent Heimefrenten krever at de greepper som rammes av den nye lev, yter like hens

løs motstand snm andre gruener før dem, og viser samme ranke heldning som vår ungdcm,
Nå gjelder det disirlin fremfor alt, Gitt ordre skal felges uansett nereonlige ofret I setua
sjonen idag skal hver mann kjenne at lan er under oppsikt, og den som ikke felger parn:e sk
stemples som sviker nint sin stand og mot sitt land. Samhold er det beste vern ng det skdrpost
våpen vi har - idag snm fer.
PAROLER SCM SKAI, F./.51.1GES:

1. Ingen svarer på brev fra eller sender brev til Sambandet eller underavdelinger,

2. En unngår å la sin bedrift registrere, ng nekter oglindrer all registrering av arteldere

ng funksjonerer i bedriften.

3. En betaler ikke knntingent, men legger alle krav om innbetaling til side ng lar seg pant
4, Ingen tar tmnt verv eller stilling i Sambandet.

Forøvrig gjelder følgende: Søk råd på rette sted. Sørg,for øknnomisk støtte til den som knmm
vanskeligheter under kampen

Nyhetene ons den S• november  1944.  Kl. 1E.3c.
Vestfronten: De allierte clder hele redden av Mass, undtagen et lite bruhoie one,ring mcer
dijk-bruen. På Walcheren er det bare igjen en mindre grupee tyskere 110 for Domturg, - I Tysk
land har l.amerikanske arme bedret sine stillinger foran Schmidt,  60  for Aachen. Kampene fort
setter i Vossenach, - Krenorins Olav har tilbrakt 6 dager i N Fraakrike og Belgia wm gjest hos
2 narake Spitfireesquadroner. Under besøket delte han ut krigsutmerkelser til 12 flygere, -
35o  tnnge amerikanske bomleefly eskortert av  E5o  jagere angren idag Leunaverkene i Me:eeburce
samt jerbaner NV for Minster, - Sritiske Lancastera aprengte og tørrla Lartmund-Lmd kans'-
netton var blitt foreløbig ferdigreparert.
U.S.A.: Roosevelt er for 4. gang valgt til De Forenete Staters president. Det er første

gang i Statenes histcrie at samme president  er valgt 14ganger. Rcosevelt ovenådde en overleze
majoritet. For å få flerta/1 måtte hnn ha minst 266 stenrrer i valgforsamlingen. .?..pogavene fø
middqg idag viser tmidlertid at Roosevelt har fått over  4ec stemmer Tidlig i morges inerømme
Dewey at Roosevelt var gjenvalgt og sendte ham sine hjerteligste lykkeernskninger. Valgdeltage
sen mar meget stor, en regner med at over  5o  millioner mennesker foreløbig hsr avgitt sine sta
mer. Demokratene har cgså fått flertall både i reeresentantenes hus cg senatet,
Moskva: Utenriksminister Tryave Lie ankom til Moskva igår og  ble mottatt av ntenrikeleemeisar
Molotov. Den første av en rekke samtaler med Molctov fant sted. Til stede var ozså Rolf Xndy
den ncrske ambassadør i Moskva.
Stockhonn: Den svenske regjering har innrmnpet et fln på loc miliioner kr. til deknine: ev den
nerske regjeringe løpende utgifter i forbindelse med ncrsk virkscmhet i Sveriee,i de kcmmende
Finnland: Som følge av at Tanner har nektet å gå av som leder for det scsialdemokratiske nart
det opostått regjeringskrise i Finnland, idet 2 acsialdemokratiske ministre er trådt tilbake.
Yan venter en mer venstreorientert reglering.
Norge: Lerda?; 4/11 ble Levahn mekanske Verksted AIS, Hedemalk4,25 zdelagt ved  a22. veldscm  ekb
sjen. Mandag 6/11 am kvellen sprang en bensinstasjon på Vålerenga i luften og Hireecken i To
eaten, den gamle Krigeskolen, ble «lelagt ved en voldsom eksplosjon.
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