
KRIGENS GANG
tetepe tirsdao 1 lo 1944.

Vestfronteu: Kampene fra hus til hus i Aachon fortsetterICvske forsøk på å bryte gjennom rin
gen om byen er slått tilbake. N for bven er e4iohtericht og,Kehischeid erobret, - 2.britiske
arme har rvkket nesten 2km fram i omrhdet ved Vornraij. Eanadeske styrker. som tok 7:ohnsdrecht
har holat stand mot kraftige tyske angren, - Siden landaangen i oTormandie er det tatt 6on ohe
fanEer i V, - 1 3co Combefly eskortert av Etio jagere anmmen idas:Køln etter at Mossudtos
hadde vart arer byen inatt. - Den enseiske konge er vendt tilbake til Storbritania etter*
et 5 deeers besok på Vestfronten.

tfronten: I Beograd pågår dpt heftige kmeper, og det er alt tatt over 1 5oe tyskerc til
fange. - Russerne har rykket-2c1 m fraM ph den annen pide av Riga, og dermed ytterligere
sammenpresset de omringede tyske styrker i Kurland. I Øotersjøen er 3 tyske skip til senket
av russiske fly. Et kraftig fivangrep er hegså 'rettet mot Insteenrg. De finske tropper
har:,gjenorobret dovaniemi., den viktige bv scm vam'tyskernes hovedkvarter i Finniand. VoleP
somme kam2er pM.gåer ogsh i Torneh-dalen.
Italia: Larme rvkker fram på bced frcnt og narmer sce eivene Pisciatelto og Savio. Patrui-
jer sti-r 3km fra Cesano. Også 5.arga har hatt ytterlimpre framgang mot Bologna. Det blir
etterhverttVdelim at Kesseirin v  samier sine styrker for h forsvare Bologna, og motstanden er
overalt kraftig.
Dot f;lerne Østen.: Det amerikanske admiralttet raldor at japanske fiåteenbeter er splittet
det VS41%.1£4-ffli 8tiiIchaV. De japanske styrker tok flukten ttter å ha sett hvor sterk£ de amer-
ikanske,stm-Idskrefter var. I mptsetning til hva japanerne welder Pm disse kaMPer ved. FerMeaa

meldes dgt at bare 2 mellomstore amerikanske fartlYer ble skaglet av torpedptreff fra fly. 5
amerikanéke fiy gikk tapt. 95 japanske jagerfly bic slnett ned. Formosa ble idag for 6 gang
TA 7 dantian-roly,t av suncrbombcre fra Kima, Fly fra hangarskep tilhorende Stillehavsf1htes
anarco'også øya. I Det Kinosiske hav, er 1 japensk kovsser cm sansvnligvis I destrover senkest
Uncarnc Stillingen  er nklpr , og det moomer itgen Phitelige meldInger ut da pilkorsregjerin-
men kontrollerer alle radiostasjoner. Det Evago imidlertid h vare sikkert at tilbakeka1lelaen
av aorthvs erklnring er et nasistisk falskmeei Oj efen 1.ungareke arme samt hans gener-
alstabssjef er gått over tilrbeserne Al1e cfaentIie bognineer i Bud.?2est blir bevoktet av
tyskmelitt, og befolkningen har utganmsfortond.
Re1las: 11 tvSke skin er senket elltr skadgt I 4eerhavet av iette britiske enheter.
- tookkolm: Den svenske regjering har besluttet h senne sjefen for det finske statspoIiti, An-
toni tilbake til innland. Antoni var Gestarge teci.gste mederbeidee i Helsinki og var den
første krigsforbrrter som søkte tilflukt i Svecicc. Fra Kiroma meldes det at det enna går
et og annct malmtog til Fraryik, men trafikken kan når scm helst stanPe. I NarVik treffer " -
tyskerne forberodelser til å ødelegeo havneanlogact og har anderminert kaiene.
Noroot Ettor at tyskerne har mistet sine ulhåbaemor i Frankrike og nå Kanalkysten, måtte-mån
vant- økete aIiierth angren mot terske marioebaser langg Ncraes vestkyst. Det allierte anore-
pet mot ubhthavnen i LaIseva er bare den forste I en rekke lignende aksjoner som man må ven-
te i tiden fre•over og som vil vere rettet mot tvske baser og no4., den tyske skipsfart langs
kysten. - Angrepet var sividt en kan skjonmc av de foreløbigo ranporter militert sett
get vellykket S1ik som forholdene lå an var det dossverre eumengåelig at manme norske liv
gikk tapt. Det må otter det som her er skjedd vocre k:art for alle at det er forbundet med
den største fare å bo i nareten av de tyske ubåtbaser,. Det viser seg også at det stedligo
luftvern var oppmerksom Ph dotte og hadde frarådet at umdervisningen ble satt i gang for 14
dager siden da tyskerne frigav skolen.
BlIrneviks teater har søkt politiets tillatetse tll å. doa p: to mhneders turne med "Pygmaii-
cn". -Den bIir selerse ott blokert em den komner i stand,

Jan Maven,
Det er nu gjort kjånt at norske stvrker har hemdt Jan Maven besatt siden vhren 1941. Stvrke-
nes innsats har vert av storste beticanina fcr den aIlierte krigføring ved at don har avsendt
verrapnorter til Storbritania g ganme r  daelig.
Like etter avslutnincen av krigen i gorge kom consvmsskipet "Fridtjof Nansen" med forsyninger
og mennskap tii øve for h besette den. Skipet onkk cimidiertid nå et undcrvannsøkjer og sank
ntenfor 0Ma og forsyningene gikk tept. Senere pet året kom et an•ct norsk skin om tok med de
4 meteoroLogene :3cmhadde virt på øya fra før kolgen e  og radiostasjonen ble •delagt.
Tyskerne mjordo et forsøk ph, å besette oyeo  men Oto oasset epp av en britisk dastrover som,
tek tyskerne til  fnfre.
Senere ble en britisk eksnedisjon sendt til Jya, mon kcm ikke inn på grhenn av isforholdene
tog den gikk isteden til Grønlaid.
Si'£on for de norske styrkene nå Island ble gitt i yondras h ta ut 12 stritg skikkede menn
som skul1e oprotte en v2rvarsl-assatasjon på Jan havon. r, nttatte var alle tidlimere ishavs-
farerT oe blo sendt avgårde mea skinem e  "Veclenamil og "Ecnningsvåe" og fikk etter maome van-
skelisneter landsatt forsVningene den 7Jmers. De nødMe med ses lemmehus som ble satt onn,



Tyskerne begvnte straks med stadige flvangrep, pepret de norske EPtilliuger med maskingevsr.

Lnlor  oe  kastet bomber, men det er aldri voldt noen skade. En radiestasjon ble opprettet Og

en reservestasjon bygget.på en fjelltopc. lo.april  1941  kom et nytt skio mad lg mann ombord.
Etterhvert kom det flere mann og flere radlostasjener ble opprettet og luftvernskyts kom til

vsy.
Sommeren  1942  fikk styrkene avløsning, og den nve garnison hadde med seg elektrisk kraftan-

legz, islandspon s ier, griser og høas. Siden har styrkene vgrt aviøst hver smmmer.
gundt det norske hoveRkvarteret er dot nu vokset ops en liten landsb v . Troppene har e glim-

roade moral  Or  knmmandanten har ikke behøvd å ilsgee noen disiolinnrstraff. Suannetstillstan-

den blandt garnisonen er glimrende, og f.eks. ferkjølelse har bare forekonmet etter besøk av

forsyningsskip.

Pareleres alvor.

111/‘ gjemmefrontens Ledeise sender ut paroler= vel begrunnet og gjennemtenkt, selvom grun-

non ikke alltld kan gis av hensyn til fienden. Enhver parole  måde.rfor studeres grundie og
fUges så nøve som det overhode er mulig Hjemmefrontens Ledelse har den oversikt vi andre

mangter, og den er derfor også den eneste som kan forberede oe gi ordre til aksjoner scm om-

fatter  hole folket. Oppropet "Vårt hanneliee våces" som vi gjenga for en kort tid siden, er
en aivorlie poro1e som det kreves at hele folket blir kjont med og følmer.

Situasjonnn i vårt land kan vsre langt alverlieere enn det overfladisk ser ut til, og simna-

let til aksion kan bli eitt nårsomhelst. Ingen kjennor hva aksjonen kommer til ut på,
men den vil kreve hcle folkets medvirkning og levalitet, oz sikkert mripe avgjøreede inn 1

deh vanee rytne v:„rt liv har fått. Vi må forberedo oss på alle eventualiteter, og fremfcr

dt glire hva vt kan for  e  skaffe ess et reservelager av mat. Alie må hjelpe hverandre.
InstrUksjonon vil fra Hjemmefrontens Ledelse bli gitt gjeunom den fri presse og London Badio.
Våre lesere har derfor en meget viktlz opcgave i s5rge for at hver nordmann får dn avde

hurtigst mul1g. Da opnlagene er forholdsvis begrenset, zjel,der det at hvert eksemplar oirku-

lerer raskt og når flest mulig mennesker på kortest mulie tid. Kvis ett eksemplar lesns av

mindre ena  15  personer på en daz, reeger vi dct for ineffektivt, og når vl kmnecr på spor aV

a1t for d.,;r1dg sirkulaslon, bltr avlson til vedkemsende distributør øyeblikkeliz stopoot.
Mon vsr forsiktig, og hnsk at uvøren prat or lovneodt med anziveri, oz mbehandles deretter-,

.gynetenc onsdae den lg,oktober  1944.  Kl. 18.30.

Vestfronten: I Nederland har britene god fremgang i Scheldeonrådet og kanadiske styrker har

tatt Izendijke.  0 for Nijoirogonkiloner Ventojj, 121 m frg den tVske grense fast på de alller-
tes hehder og britene har rykket fiere km videre mot s. - I Aachen fortsetter de voldsomMe

kampene, og anerikanernes ring rundt byen er fremdeles sammenhengende. - Ved foten ev Voge-

sene har do allierte fortsatt frengane tross hårdnakket motstand. -  25  ebe tyske soldater er

avskåret i S og V Frankrike uten enhver sjameee til å slipco bort. Franske inølandsstyrher

holder dem fast,  - 550  tunge amerikanske boMbefiv eskertort av  45o  jagere angrep idag Køln

for 14 gang  på 5  dager Kassel ble også angrepet.
Firnlande "Aftenbladet" melder at øverstkommanderende for de tyske styrker i Flnnland, geno-

ral Renduloc  e er orstattet med gonoral Keitel,en brcr av feltmarskalk Reitel. Rendulec er

østerriker,
Ungarn: Det er enaP ikke innløpt noon meldinger fra Ungarn uten de fra tysk hold. Der er i-
nldlertld nange tegn som tyder på at nasistenes tak blir svakere ettersgm det ungardeo folk

mcr bestemt ferlangcr å brgte med  agysklaed. Eudaret, krinekastor melder at gatekarpone 1. gu-

dapest stadie spror sez. Den ungareke minister i Kjøbenhavn er kommet til Svorize. gan anor-

kjenuer ikke den uagarsko Tulslingroejorine. Ministoron i Bern tar også avstand fra Salazi-

rogjeringen.
Eellas: Den greske statsminister og andre medleneeer av ragjeringen vontes til Aten idag.

Argentina: Den argentinske regjertng har forbildt nn nasi- og nn fescistavis i Argentina.

Det  fjerne gsten: Overkommardlipn for den amerikandce bonbekemmando i Det fiorno esteg malder

at alie militere anlegg av betydning på øya Formosa utenfor 30 Kina er ødelagt. Uhder oper-

asjonene i disse farvann son pågikk  i 9 dager ble over gen japandp flv ødelagt og nestnn

2oo  skin senket eller skadet. De aeerikac ske han2arskie oe slaeskin led ingen skade av betvd-

ninm.
Noree: Tirsdag kl. 17.25 skjedde en voldsom ekepiosjon på IilLeaker skale. Dgt var tvskernes

anzuhisjonsla:er der som sprp_e i  luftee, og kele dnn eng fløyen av skolen raste samgen til

on grushaug. 'en sttrre tvsk forlegnine låved skcien, Ennu idag kjørte tvske sykekiler sårk-

dd derfra, men en vet onnu ikke hvor manee tvskerg som gikk ned
•Tet er foretatt mgssearrestasjoner 1 hrile Trildclag, Den kjente angiver Blinnan lg&r. arres-

tasionene. Logeoe i Troadhjem ble 7/10 innkalt til konferanse hos nolitimvndthetone. Såvidt
vitos bge 12 av dem arrestert.
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