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Whetene torsdaz 5/10  1944.
Vestfronten: 2. britisJn arme har åpnet et nytt angrep S for Arnhem og har rvkket 2kM fran

i 2  anrreperetn1ner. 1)e  brii1ske tropner mater hard tvsk motstand, og heftige katner utkjem
nes Ved Sider, 3kM S  foS  'tlen v1ktige bru vad Arnhem.- N kor Aacb.en har de  amerikansl:e tropnet

utvidet den kile de nar trangt inn i Slegfriedlinjen- ved  Ubach, N for Aachea. Leser 8 har

de hatt fremgang trass sterk motstend og vanskelig, myrIenat terreng. - Kanadisko tropper har
hett betydelig, fremgang Ved:Ahtwerpen-og helder en linje ilkm N for byen. Selve Irgen er ut-
eafor de tvske_kanoners rekkevidde. - På avsnittet mellam Antwerpen og -iertogeribosch nurmer
atlierte Iropper bes'TIlburE på en 2okm bred front. - Britiske flygere melder at tidevanHet
har)utvidet bruddet i demningen ved Walchea,  os  at det er tegn til at dmrådet.blir evakuert.

Igår angrep alliette jagere  eg  jeczerbdtbere jernbandmål i HolIaLd og N Tyskland.  47  loko-
motiver og  414  jerabanevogner ble adelagt, pg jerbansiezmat revet opn  på 66 steder. Inatt

ångrep britiske bambefly mål i V Tysktand oz la ut mlner. 4 fly gikk tact. Britiske Lancas-
tFrs aagrep imorges flåtehavuen:1 lilheinehaven, 1 f1y saknes. I  aec  angrep over  1  aoo amer-

ikeaske bombefLi med sterk ja:gereskorte jernbanemål 1 Ksin og Hhebe semt flere flyplasser
Tyskland. .

"Rellas: Allierte troppe r er landsatt i Hellas, Albania og på flera av da greske øver, oz
har epen5dd kontakt med fienden. Landsetningene ble foretatt både fra sjøenog luften og
store mengder transportfly tak dal i Pperasjonene. Watt til lgår ryklet britlske tropner
inn 1 Fatras t.)?), ilPellopomen, ckgflyplassen der er erobrat. - KorreSpondeuter meldar at land-
inget ble . -oretatt av britdsk infanteri og formasj..oaer fra RAP Greske partisaner samarbe1-
der med troppene. RAFSnitfires laadet på det greske fastlend alt fler: dager fsr selve land-
ingen,fra cjsen  os  fikk by-Ega3t ut landingsniasser,  os forberedte  seE på å ta imot starre trop-
pestyrker.  - 5 tvske divisjoner står for ayeblikket på det greske:fastland, oz debtir mer og
mer lsolert ettersem de allierte operasjoner skrider frem, og ved russernee og Earskalk Titos
fremrykking 1 Jugoslavia  eg  Bulgaria. Ved landingpa 1 Albauia er Korfu 1Solert. - Iqe17 Zeelaad

ske styrkor sem Car holdt seg skjult på Kreta siden tabaketrekningen 1 mai  1941,  has nn igjen

dukget opp, og hjelPer de allierte stvrker sam er landsatt. Tyskernes eyakuering av avene
1 Bseernavet fortsetter i Sket teMpn, men de blir tilfgardBV=P  tap av brit)ske flE fl&te-
stridakrefter,
østfrontan: Fra Pinatand meides at 2oo tyskere som var blitt tilbake i Torneå har overEitt
seg tll finnene. Omkring Yemi utkjesws det harde kamper mellom finnene og en SS dlvisjen.
I Ju7psiviia har russerne hatt rask.fremgang mot hovedstaden og blodige narkamper utkjempes

i utkanten av Beograd. - I antedning av Wårsjawas fall har den polske general Kuhiel foror-
dnet en sareetid på 15 dager:
Itatia: 5.arme utkjemper heftiEe-katper under fremrykkingen mot veden Bologna - R1m1n1 eg har
erobre7t den vikt1pre bv Lojano. I ild.ria-avsnittet h r kanadiske trop)er erobret San Donato og
festnot sitt grOn rt. stillinseae for Rubicon. Tunge bombefly var pL vingene igjen idag ett-
er flero dasers dårlig var, os angere-ejernbanemål 1 17 Italia.

Yoskva! Stslin har overrakt den  hsy esto rinsieke utmerkeise, Suverov-Ord:nen til den Sverst-

kommanderende n. V-fronten general Montgomery, sjefen for 5.arme i Itatia general Nark Clark,

lordsettbevarer Lord Beeverbrook, og dea britiske produksjansminister Fittleton. - De to fSr-
ste gar fått utmerkelson for sine ypperlige militare resultater, oz de to siste fer sitt.frem-
ragezde arbeide for levering av krirsmateriell t11 RUssland.
Sverize: Set svense utenriksdepartement undersøker Minlishetene for å fr iglare lagrene av
ku11 og koks som liz:er i Svorlee, bestemt for Nerge. Betingelsen bliP  Lmidlortid at do kun
krer detnorske sivilforbruk til gode.
London: Utenriksminister Hull oniolvste i Underhuset igår at den britiake ambassader i Snania
var blitt forsikret en at  spania ikke v11 gi asyl fo: 1r1gsforbrytere. Fortugats stillinr tit
dette viktige so/csmål er ennn ukies. ‘
Frankri'e. Det er offisleit begynt forberedelser til rettsforfslging mot marskalk Peta1n.
Petain som for tiden befinaer seg i Tyskland, blir anklazet for hignrrederi og samarbe red
fienden.
Jaepm: Det opalyses at 7 lepawke pdmiraler til or dado. slik at ialt 19 admiraler es døde
i den siste måtted.

Eva er "Wc:tk7
Den november  1943 underteguot 44 nasjoner en avtnte i Washington om å oparette en tnternaff
sjanat orgatlisason, hvis formål ske) Eare uå skaffe mat, kler, huslv og leEehjelp tit kr1-
nchs ofre i de befridde land. Den skai fotberede og ordne med hjemsendelSen av krtgsfanzer
og landfl-ktigo, hjelpe til med glenrobingen av den mest nadvmdige lordbruks- og iudnetri-

nroduskjon og g,:)enonerettelsen av de viktigste samfunnsfunksjener."
Avt..rten er lindertegnet av i1.1 alllorte nasloner, deribtandt Norgo, og tilsammea ut3Lr de over

av jordens bcfolkning. Avtelee Eår under navnet UNPRA.
Arbcidet til UNRRA som er en forkortelee for linitod .1.4atIons Relief amIRebabilAteIieriAdmini-



stretiog• D forenede nasloners hjelpe-  og  gjenreteningeadministres!og, er bygget  apo  om "The
Council" - Rådet sc- er den høyeste instans. Hee sitter en representaut for hvor av de 44
hasjoner.  "[,:irees representagt er siefea for Yorsynings- oE Gjenreisningsdepartementrt, state-
råd Frihagen. Rådets onbeave er å trekke one retningslinjene for IITRMAle ganerelle nolItikk.
Dot skal møte Minst 2 ganger am året, og vedtakene gjøressom regel ved simpelt flertall.
Dette er et stort fremkritt. I liasjonenes Forbund krevdes enstemmighet, og Det internasj-
onate Arbeidsb v r:e krever  2/3  fIertall. Mellom Rådets møter skaken "Central Committee" -
Centralkamite fuheare, I denne komite er bare USSR, USA, Storbritinia og Kina raprosentert.
:orge fikk imidlertid her satt igjennem at GentralkomIteen skulle ta et annet lands represen-
tanter med på råd når dets saker yur til behandling. "Tho Director ereneral" - Generaddireke
tøren er Centraikomittens formang,:og han har den utøvende makt. Man skal velges enstemeig  bv
CentratkoMiteen. Til eeneraldirektør bie vait Lehman. SoM hans stedfortreder ble velt
den ruSeiske renresentant MensJikov:
Mn rekke rådgivende komiteer ble valt: Forayningskemiteen: Denees formann i ekalles til mø-

tone i CentralkomIteee, n er forsynieigsyteirsmål dreøfts, - Komiteen for finensiell kontroll:
Denne komite kontrollerer budsjettbne og glr sine serkneder til dem. • Videre gir den rnd I
eeersmeket om LD7R9A hjelnens  mati ge inflatorisko vtrknin  e. i de lesiasor hjoloes. Herge or bi .
a. represontert hen Dessntee er det 2 reeionalo komite- e : Huropakomiteen og Komiteen for De:
f4c.ry,e østen. Disse komiteer har tli. opugave å undorsøke foreløbie. det bahor. 630! måtte ten-
kas å 'Crere til stodC, i den krig.sherjede v  e degrnår krieen Sr forbi. Statsråd Prihageo nr vise-
formann i h1rnDakomjtee: ,
ekonomien er ordnet ved at Rådet anbefalte at de ikke-okkUnerte land skulle betale i, av sin
nasionatinntekt i tiden 1.juti 1942 til 3o juni 1943 tiI WRA. De bevtlgende mvndiEheter
skal vde bidraget men det er klart åt et hvert land vil vere ste-kk moralsk for-
pliktet tit beviiee beløpet. Hele beløpet som UtHRA's arheid Dz; denne måte vil f•ine et
beregnet -il 2.5 Milliarder dcliers, bette betyr et vendenUnkt 1 det tnternasJonale saearbel.1-
ets historia. Fsr første gene prøves,verdees-skatt til beste for den lidende meneesLeget,
I et senere nweeer vii vi behandle U"..TMAs eppeaver,

Nyhatene fredae den  G.  oktober  1944.  Kle  18.3o,
Vestfroe tag: Zunadis:ke stvrkerlIfor Antwerpen som gikk ovor den hollanske grense vod Putta
truer med å avskjere retrettveien for tyskerne  pa  den ovorsvsnnede øya Walchen i Schel-
demunningen. S for Scheldemunningen angripes en etor tysk lomme konsantrisk, - Algierte trop-
por rvkker langsomt Mot Tilburg tross kraftig metstand, nar tatt Ainha, gkm SV for bvere
I J står britege 4km fra Yitburg. U for Aachen presser aMerikanerne  pa  gjentom Siegfried-
linjen tross heftig motstand. ø for Herbach har de needd Heggendorf e  VoldsoMse tanksiag ra-
ser her, Våpengvilen i Dunkereue utløp kIn'to i fonsiddag. Evakueriege) var alt over
tgar  kvell og en reener med at 19 opo sivtipersoner kom ut av hv en. Men tv ske garnison er
pa. 15 000  mang.• I ø Prankrike ras'er det heftige kamnet vee  retv og 3rit1s)b bombe--
flv utførte I natt et raftigagErag  på:Searbrilcken som er en-vikti o  jernbaneknntenunkt for
forsyningene tit Siegfriedlinjen, Degdte og andre måt i V Fyskluie ble også ancre t. Miner
ble lagt. 3  .bortefl,,saknes etter disse operasjoner. Under angrep På :eder1aed rr  3?  lekte-
re senket. Idag angrep over 1 2oo tuegge aeerikahske bombefty eskortert av 1 Onn jegere mal

i. Deriee, Harbgrg, Marburg, 7Ten BrandenbUrg og:man.0 andre me.1. Woen flygende brmber som
ble skutt ut fra fle, kom over S Dnelaid idag 1 av flvene ble sleitt ned.
MeIlas: De britiske tropper 1 Hellas her rvIntret østover fra Petras og bur tatt festgiggsb e-
en Rhioe, som behersker det trange in_løpet til Korintbukta. Tvske kaioner ans ble erobrat
bumbarderer nu med godt resultat tvske skip. n Eresk quislinzavdeling på 1  5oo man
evergav seg uten kamp, og lot tyskenr 1 stikken, 2yen Teipolds i dat indre av  ?elonores
er tatt av inilandsstyrkee og nesten hele halltøya er befridd, - Fra Atbaela '121[1e3  i't om

patruljetreflinger )g artilteridnelsr. En rekke fiendttige kanoner er braet tii taesget,
Den første iandstigelegen i A1bania ble feretatt ved Saranta, tvers over for Ebrfn,
østfronten: Hussiske tropoer sto igåt 14ke for Beograd etter erobringen av ?ancelro. Manze
faeger er tatt• - Mnkelte trske oppklaringsforsøk langs fronten i Polen er slått tilbeke. I
Fingland teskerne therdige anstrengelser for å gjeeerobre Tormea', 0;,-;aneeriner med Stukas
oe  panservoe--er. - -Tows Chronicle's korrespondeet  1. Mstlag d melder at trskerne don ir•,sen-
tember myrdet over 3 000 mentkvin_erog barn i en exbeidsleir i Kluga, ner Telito, før dn
trakk seg tilbake. - Fanger fra lo.tyske armekorps beretter at offiserene kg)r fått ordre om
n skrte hver 10 mane hvis de trekker C66 tilbakciten ordee. - Htternøiere som under titbake-
trekkine ikne følger eged vil bli saSiet opu, stit et for staudrett og sleett,
Belgia: Deg beigiske her holder p. å bli reorganisert, og kjernen vil bli danet av de 15000r
mano i motstagdsbevegelsog.
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