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ndon, 21.9.1944.kl. 18.5e.
ST. Allierte tropper cr kommot over R:Lhnen ved Nijmegen. Den sto-

lenaattana i byen tle storm(t av britiskc soldater hvis tanks der-
tter kjørte cvcr den eg slutt,t s‘g sammen mod de amerikanske storm-

troppene som hadde fors!art ulvun i batar. Amcrikanerne og briterne
står i voldsomme kamper i og ved j:'..jmegen, men utfallet er git4 da
ien allierte overlegenhet er overveldende. Nard for Waalelven avanse-
rer amerikanske luftlandingstropper act Arnheim, som ligger 15 km.
itort.e. Det er fcretatt ytterllgere lndsettinger fra luften. Vest
lor Antwerpen har kanadi€rne hatt ny fremgang.
Zst for Mose:lle iåscr amcrikancrne fast store tyske styrker, ng de ha!
traktisk talt fullført offiringningen av Metz. 55 tyske tanks er blitt
Zdelagt i dette omradet i løpet av 1  cløgn.
Lentyske garnison i Prest har nå drafinitivt nedlagt våpnene og ialt
40.000 . fangPr er tatt her.
Amerikanske tunge bomtr,.!fly rttet inatt ret voldsomt angrep mot 'rier
'tead Mosel og M.ttz blc kraftig. bombet igår,
4,en allicrta milit:errugjgring rår r i de erobredr tyske landebyer
h vor  do ilsst borgermcs:, rc er flyktet sammen med nazilederne: De
alliec har innsatt torger .estre tra før hitler overtok makten og
clless rekrutmrt borgcrmestre Yra. e,:bedsstadden. Ing,n tyskor !får fc
late,sitt hjem fra solnedgang soloppgang cg ingen får visc seg pa
vcier hvcr det foragår Jiilittfrtransporter. tre enn 5 ocrsoner får

samfles til politisk diskusjcn, vanlige. gudstjcnester ftnner
sted scic tidligere, •
inatt kom det endel flyv• !Ide bocber ovur London og Syd-England.
U ed Naney har amerikanern, uskadeliggjort-cn stor anderjordisk

en  kapaeitat  av  5no  flyvende  bo!lber or.  dag.  Den kjendte
iranske vitenskapsmann Ccorges Claude,..son  ble  arrestert i.Naney, bar
Jilstått å være opbhavsliannen til  de flyvende  bomber hvis tegninger
ian hadde overlevert til tyskcrne.
1\11.1JMP..Mang av du permone.r sc) har vært innkalt ti,l siviltjeneste

t Engi-ea vedrørende 'beskyttc!lse mot far2r fra luften, vil nå få en-
,en fri  eller  sin arbcidstid vescntlig nedoatt, I England diskuter-c!
nå  åpent planer om al!rinnelig wrnaplikt uttar krigen. Det er menin-
gen at alle gutter skal få ,n halv militmr u-Hannelse i en  5-årspel-
ndc og 1 års tvungen vernr.plikt etter fyl:t 18 år.
3ELGIA. Prins Charr:s cr utnevnt til regent i 8elgia til hans  bror
xong Lopold kommer til bake fra Tyskland. Prinsen har deltatt aktly

den beigisko undergrunnsbevegelse,
Uat Kesselfing overfører nå folk fra andre avenitt til det stea nol
for ?irentze hvor Gotherlinjen cr gjennembrutt. Den R. arme står
bare 2 km. fra Rimini og kc.nadiurne *ar slatt inn en kile  og  truer
dermed å omgå byen fr:a vUot.
3ritiske fly har rettet angrop mot tyske tragsporte i Syd-
Balkan og et sted ødulagt 2o0 kjøretøyer. 1-1!)rLki4-'f3r•
plass på Krota er boabard rt av dTn britiske xrysscr "Aurora".

Den russiske cflensiv i !:stl_nd  eg  Latvia glør fortsatt stor
176tgang . og dot ras.r vold;:cm-_ kaancr fra vocat for Nerva til syd fop
Rigabukten. Dc russcre uom avans,r- r ira Narva cr nådd halvveis frca
til Estlands hovedstad Tallin.
KNNLAND. President Mannerheim her forctatt forandringer i den finsi
regjering. Høyestercttsjustitiarius :iaotren av fremtidspartiot er
Clitt statemtnister og (1,:n tid1igcre socialministcr Pagerholn, som ty
cerne fjernet i dosember ifjor, har fatt sin stilling tilbako. Den 7
forandr4ng mr at formannen i den finske låndsorganisasjon Vuori er bi
visetrafickminist..r. Den finske.frodmdclegusjon vendte tilbake til

igår kveld_og,den/rwasiska kontrallkowi.sjon,  enogså  k.-Mmiet
!.11 ..noiredst-aden.



2kTPIARK. Arbeidot i Danmark ble gjenorptatt idag og dot har ikke fun,
act sted demonstrasjoner som berettiget noen tysk aksjon. Det oppgis

11a  vært  kumper om de  fleste, politistasjon eir i København og omegn og
disse nå er besatt av modlemer av GestapO, SS og Schalburgkorpset.

1.7oo politimenn er dc.portert til ukjent sted, De ble brakt ombord
1 flip mens drimot alle de arresterte kontorfunksjoneeter, sjåfører
garasjearbeidere fra nolitict ble satt på frifot.
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London, 22.9.1944. kl. 7.5o.
-VEST. Den 6o ka, bredc korridor som går gjennem hule Nederland blir
WITrg  gjort brnerc. 'Plcre tyske trooper cr her innesperret. Nye

frc.,L,støt inrf i Tyskland fra ki ,flburg.  Dc kjeaper nå utunfor
Gcilenkirchen.
Belfortåeningcn er ikke-lcnger anen for større tyske styrkor.
Alliorte fly hnr angreipct skiftfc-tornter og ol cv-,n1crg i Mein, Koblentz
og Ludy.lgshafen og festningsvcrk i Mctz -konn og 1annheim.
ØST. Hele området aulicu Peinn,:sjøon og Finskebukta er nå Jaelt
rfor tyskcru. I W.troohawa(r ingen endringer av betydning.
I Syd-Polcn har den røde an antJte byen Dukle som beheraker et
)ass gjennem Knrpntcrne inn i ' sjekoslovakia. I Romania står de 35

ira Ungarns grcnsm.
Allierte fly fra Italia og russis-u fly har bombet mål i Budapest og
jernbancbruer mellol Hudapcst og 11;iun.
I Jugoslavia kjeper nå britiske styrkur sann:n ae jugoslaviske styr.
ker.

I Adriateravsnittet har allicrte styrker rykkot inn i Rimini,
er drevet ut av byen. Det er ikke en italiencr igjen i byen

.nc hele byen liggur i ruincr. I vcst, nord for Firentze ntvides
Hrusjun i Gotherlinjon og do rykkJ:r nordover mot Posetten.
1 nord hindrer natrioter tyserno. I Genua boherskur påtrioter flerc
yiktige fabrikker. _
H-.-eske styrker har bcdre• hold på det greske fasteland.

P,LiJI&E Allierte styrker har cmgrepet en japs. konvoy og
m.n et scfp pa tilsnmmon  14,000  tonn. De har også rettet angrep
mot hovedstaden på Fitipinerne, med sjø- og suftstyrker. De ødela  2c5
11y.og scnket 11
ER)MA. Politipresidenten i  Roda  Pietri Caruso har nå fått sin dom.
Han ble dømt til døden. Anklagen var  kt  han haddm utlevort over 50
politiskcfanger som senerc ble skutt. Hans medhjelper fikk 30 års
fengscl.
NORGE. Det mcidus over Stockholm at  dct  fra Trendhe'  . dk?,1  sendes en
TiWtransport sydover på c 500 nordnenn fra De ventes tii
Oslo idag. Dcn evenske kringkasting sa at det fryktes en ny Westfalen
transport.

Hult siden'9. pril 1940 har tysk.. filmer i Norgu vært boykottct.
Denne blokuring  av  tyskc styKkel ikke bare funnet sted av økono-
diske grunner, men first og frukst for å vise at det er cn kulturkamp
vi fører mot Det tysku riku.
Parolen om å boykotte tyskc stykkur  cr  stort sett blitt fulgt, og

det bcrettes om kinolohalr hvor tysku filuer er blitt satt onp,
Jun det ser dessverre ut til at cnkuLU.  nå  ,nar slappet av, og det cr

-k  skam å se at folk står i kø utenfor lands-ntralen i Oslo for å kjø,
7c billetter ti1 det tysku stykket Titnnic. Slike folk har ikke for-
c.tåelson av dan kamp vi f,,5rur  og burdc haller ikke bli. buteknot som
-.orske.

1 t cr meldt at det kjento tysk, skriftet"Das Rcich" nå trykkes i Oslc
c  /bladet cr utboibut i Tyskland.

Lut  er  utstedt arrostordre mot LaVal og Retain.
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