
KRIGN GANG
sVhetene  torsdag .19/10 1544.
Vpstfronten: I Schelde anradet fortsetter den allierte frenrykking mot V, S for munningen._ .
vskerne er tydoligvis klar over den store betydniug havnen i Aubrerpen vil ha for le alli
prte og de ir det  v t,:erste for å holde stillingen på Develandshalvnra og Walcheren. De
allierte har overskPret veien til Bevela,d-tangen vd erobringen ay Wonnsdrecht og alle
tyskernes desnornteforsøk nå-å, bryte gjennom de allierte stillinrene er sflt tilbake. - I
den gstre del av Wijemegen fremsprinet rykker britenc-fram mot S og Sø fra Venralj. - I kgeh-
en har amerikanerne begynt et nvtt aigrep mot de tvske stillingene  1D2 det raser vddsomme kam-
t  er. Alle tyske fcsøk på å brir_we forsterkinger gjennom ringen rundt byen er strandet med
svere tan. 3anbefly utfgrte iåag et presisjonsangrer) på byd.euger ijden -n1V dol av byen som
ennu or flencbms hender. - voscitos angrep lannover og Pannheim i natt. Over 1  000  sva-
re anerikanske bombef13 eskortert  av 7oo  jagPre augrep idag mål i  7 aintz og Ludmigsnafen-ann-
hrim området. •
Det allierte hevedkvartor har gitt en detaljert redegjørelso for de militere mrndieheters ad-
d nistrasjon Tvskiand Disse planer er bragt til utf;relse 1. de crobrede områder.
tarstyrets lov vil bli isofgrt eg dPn tyske regjering og alle dens funksjoner vil bli opphe-
vot, Don allierte militerre.glering vil ovetta helo forvantningru,  ni.  cindom sow tilhgror
det offentlige, staten nller partict, vil bli beslaglagt. Handel med utlandet er forbudt
og ingen tvsker overskridu gronsen av 31,desenber 1937. Det er ddsstraff for å besidde
våpen. ellnr -adionendern oz i dbt hele motarbeide de allierto. Det er dgdsstraff for vi-
se allierte styrker gal vel. flie nolitiskr fanger blir frisitt, og dnt vil bli dratt ansor-r
fnr dow. D, sivJ le danstoler vil bii anlagt  i  samsvar mcd doestolcee fgr nasistene kom til
makten. Tyske svile eimåndgmenn sikal bli på sin plass. Det ngdvendiwe apparat for gjennom-
fAringen av politisk_ og gkonomink kontroll blir epprettet. Avienre vil idlertidi bli ston-
ont inrtil nYe lisonsor cr gitt_ - Djsse militaro lovbestemmelser er ikke uttrykk for pla-
nene *) langt sikt overfor Tyskland. Dot er e.) sak de allierte regjeringer vil avgjøre.
I-U.ssearr vil benytte sine bestme-eiser i do områder dr besetter.
;,stfienten: Undpr et rett stort angreo ryk.kor russerne hurtig lan i Tslekkonlovekla. Styr-
k.nr har rykket tynrs over sodesen ar den østlige landsdel av Butenia og sluttrt opo mnd høv-
re fløy i Transrl-vania til de russiske -Jtvricer som rzli-kur fraz ovnr Shoged. Pudapast trues

denne fremrikking nv et nytt angrcu rra  Ø. 4, ukrrinske arme sow gjorde dette nye fran-
stit har rAtt over Tsjckkoslovakiets grense på en 275km bred front og under 3 dagrrs hardn
kamunr crobret 7 pass  i  1Carnatone, SlovakiskP  InJ)landsstyrker som  var  lndet av britislec offt-
screr sinttet opn  r ud ruseerne. - Undnr frcustetet mot Budeoest over Thoiss  i S  står rues-
erac mer cnn halv .ets til Budencst frg, grenscru- I 3oograd blir dn sisto emrådrr nn bofridd.
-  I  Lettland sitr russernp 4okm  fra Rign.
Finnlaed: Yinnen- har nådd knmijarvi, dpn nest størstc b r i  N Pinnlandn  Uneb-r.gremsteltnt
fra  »a g-j'ariemi n,-4r SP  rvicket Kekm fram. De styrkPr som rykkor opp lanws svenskegrensen 113T-

 

r seg Kolari, halvyeis molion Tornea og norskegrensen.  15  medlommpr av kontrollkommisJon-
es, deriblandt do britiske medirmmer pr kanmet tini Heasinki.
Unn'arn: Situaslonen. i. ludanest narner seg hurpig krinepunktet, Tronner nom er loyale mot
Hotthy er i stadi:; kamp mot tyslm SS avdelinger, og tyskerne har satt iaaTiger-tanks som Da-
truljerer gate n.e. Den unrarskt losasjon i Stockhoin har likesom legasjonen i Yjabanhavn ng
Bern erklaart sin loyalitet mot Horthy.

.a.arm) har tross sterk motstand klart å opnrotto og holde at brUhode ovom Plsciatoflc
?. 5.armr fortsetter largsomt fremrykkingrn. Allierte fly har angrrepct jernbanfn

ved  Tiodena og en jornbanebru ved Padua
jellas: Statamintstar Papandrou beiste igLr det greske nasjonalflagg på Akropolls. - D't

at 5oo oco grekere cr d4de av sult og earkdor nnder den tyske okkupasjon t  og at tskorde
har hourettot  l4o noo  grekere.
Tint fjerne Dsten: Admiral Yiemitz melde r  at 3. of.s. 5. amerikanåw flåte siden  6.juni  har 40/0--

last over  3 000  jnionnskw flar og senket'ever  35o  skip, heri kko edrenupt mindre fartgyer.
Amorikanerne her i Pem-e tid teut  34o  flz. Dret mrldes intet am skipsta_ww. - I Durma or
Tiduir, like vcd grcnsen til India, Probrot,
Norge: D/S "Tegnlair lia,gor for tiden i Grznlia og laster potrtJr for tmakerw. Mannishanet
som. ikke vil vere med nå å frakte fra landet pototar som vi sgiv hår for lite av, bar rgmt
fra båt n. tvskerne rn. nå solv skaf&ca nvtt manuskee.  20  brygzearboidero som var nttatt til
å lnstn pot-t an - mittc. ikke og nr nå ettersakt av Sikkerhetsoclitint.

Ftterk2izons eafarbeid.
Drn militare coir ove•5Vskland og Japan nr Pikker, og dot or baro -t tidssngrznål når bcgge
disse land rtå hPhitudcre brttn,.elocaizat. Dr allierte setter derfor - inn mogot storo kref-
ter for å viner, ikke bare krigen men også freden. Dc står klart for alln at krigen i seg
s,lv bare sd-lraAnr rdic.r. det er Sare den n2Afzlgesde fred som kan bli po:å_tivt byggendr,..
Koaferansen i pt;:zbarten Oaks og ehurchilis reise til Yoskva for å Izse "dflt oolske srebia,n11,



vieer at stormaetene nå har viljen t1I å samarbeide og seke e: endelig løSning av de store
terdefispolitiske problemer. Den sikkerhetselan som ble utarbeidet 1 rumbarton Oaks lover
meget for fredens sikring, men det ér ett punkt i planen eom s flig interesserer oss i de små
nasjoner. Hvis en av de  4  stormakter, som nå vil sikre verdensfreden - f .eks . om  25  år
gjer eat overgrep mot en mindre stat, vil da Sikkerbetsrådet gripe inn til forsvar for den
lille  nasjon? Og mn Sikkerhetsrådet griper inn mot storMakten, vil ikke det føre med teg en
ny langvarle'verdenskrig, hvor nasjonene bryter med sikkerhetsorganisasjonen og stilIer seg
mot hverandre til et nytt verdensopeglør? Et spørsmål som er blitt reist på mange hold
Hvem skal passe påpolitimannen?
Skal fteden kunne opprettholdes, må den samarbeidsvtje og fredsvilje eom er opparbeidet un-
der krigen, bevares og vmre liko sterk om lo,  5o  ja loo år. Det å bevare verdensfreden må
betv  så meget for alle lands statsmenn, - sarlig stormaktenes - at de er villige til å ofre
noen av eiatt eget lands fordeler på fredens alter for å forhindre en nv verdensbrann.
Hes vi her hjemme lart hee av krigen, noe vi kan bygge på i fremtiden? Krigen har gjort det
nødvend1g å'legge om vårt eihn i retning av fainatisme. Det enkelte menneee er bare ett ledd
1 rekken gom kjemper mot den felles fiende for den ene store sak - Nerge filhet og selvaten-
d1gbet, Vi har som koldatet  1  rekkPne gitt avkall på noe av vår personlige handiefrihet og
leinordnet oss undet den everete ledelse for å kunne gjøre størst mulig innsate 1 kamnen.
Mange falipt på slagetarkene og her hjemme, det enkelte menneskeliv flier ikks lenger. Flene
dehatet or  hos  mange blitt like sterk erivfjær i. kampen sem fedrelandskjmrligheten. Vi har
under kr1gen lart samarbeldets betydning, og også i det lndre politiske Ilv må vi bevare sam-

arbeidsånden. Fanatiemen eg fiendehatet er ikkepositivt byggende 1. fredstid, men må vike
plasspn 1: vårt sinm for respekten for de enkelte menneskes verdi og dets meninger.
Det første bevis vi ønsker å se på en oppriktig vilje til samarbeid, er den regjering som
blir dannet etter at leudenregjeringen er kommet tilbake. Det er en opplagt eak at det ikke
kan bli ta1e am å danne en partlregjeting i den ferste tid etter krigen. Gjenoppbyggingen
av neringsliv og bed.ringen av Vår levestandard kan bare gjennomføres av en regjering
hvor det eitter fagfolk med innsikt i orholdene her hjemme og menn som har hatt anledning
tli å forberede freden i samarbeid meci våre allierte. Den første etterkrbaregjering må alt-
så bestå av hjemmefrontens beste menn  SgaffiMen med de beste av dem scm har arbeldet for Norge.
utenfor landet grenser. Men en regjering vil ikke kunne gjenopnbygge våst land, hvis ikke

hele follet har viljen t11 ågå inn for de mange oppgavermed den glød som pregerfrihetskam•
pen, eg hvis vi ikke er villige til i den ferste tid å skyve partipolitiske hensyn tilside.

Nyhetene fre den  2o.  oktober  1944.  Kl. 18,1o.
Vestfronten: Britiske og kanadieke tropper har begvnt et nytt kraftie angrep N for Anteerpea
underdettet av tanks og fly, De støter fram N for Woenadreght mot Bergen op Zoome  - Fra
Weenadrecht støter andre styrker lnnover BeVelandhalvøya. - I Scheldelommen er Middelburg og
irdenburg erobret, N0 for Rtfigee. Tropper trengt inn 1 Breskens. - I  0  Nederland står brite-
ne mindre enn Lokm fra Venlo,'eom lieger ved Maae-like ved den tyake grensen. - I ..Aachen
er nu over halvparten av byen på amerikanernes hender. - I Vogesene er Bruyere tåtte % for Epl
nal, og BUssang-passet er nådd. - I natt angrep over 1 coo britide bambefly med sterk jageee
eskorte mål i Stuttgart, Parnberg og Wiesbaden, 9 tyske fly ble skutt ned og  9  britiske sak-
,nes. - Noen flygende bamber kom inn over Dendon.
ØStfronten: eeussiske fly har angrepet en kenvoy utenfor Varangerhalvøva 13 skip ble senket
og 14 tyske flv akutt ned. - S for Debrecen i Vngarn har det 5 dager pågått et veldig pana
serlag. Eusserne tok oVer 11 Ood fanger og hUndrevie aV kanoner og an:et bytte ble erobret.
- Sø for Beograd fortsetter ødeleggeleen av de amringede tyskere og over 5 7oo  fanger er bra
inn. - Tito melder om erobringen aV Reguee. ( Enbrownie)  sele  er den viktigste havneby på kys-
ten av Jugoglavia. - ragreb, hoVeastaden i Krotaia ligget under jugoslavisk artilher111d,
 På Adriaavenittet har tropper fra S.erme rykket inn  T esee-a, på veien

n. - Italianske friskarer har •henrettet den tyske løytannt Koch for å ha pint italienske
fanger i Rom.
Det  fjerne østen: Store amerikanske styrker under general Mac Arthur . er gått i land på F111
1nene på øya Legte 1 midten av øygruppen Landgangen ble innledet med kraftige bomlardementer
fra sjøen og luften. Amerikanske styrker behersker nu hele 0 kysten av Leyte og ntbygger hur
tig sine stillinger. Korreépondenter melder et japanerne bare ejar svak motstand, og noe ja-
pansk krigsskin har ikke vlet seg. - President RooseVelt uttalte i forbinlelse med invasjonen
at de største luft- og flåtestridskrefter som noensinue har operert samlet i SeilIehavet tar
del i operasjonene. Allerede før krigen ble det arbeidet på å gjøre Filippinene til en selv-
stendig stat, og vi vil hjelpe Fillppinene med å onpnå dette.
N21:49)Det britiske admiralitet melder at britiske fly fra hangarskip har angrepet tysk skip
fart utenfor Trondhjemsfjorden og mål på land idet samme omaåde.
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