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"EST. I Holland har 2, britiske arme utvidet korridoren i begge
"----

“L'I. I Bruhodet over nedre Rhinen ved Nijmegen er utvidet. Lenger
vest er britiske r.edelinge,r på fremmarsj og står 55 km. fra Bois-1 -
Due (hertogenbosin), jm:t raser voldsomme kamper langs Maag. 28 km.
sy,L-øs :.orAachen  åar  amerikanerne tiltvUnget seg et nytt innbrudd

Sier Lriedlinjen I Calais rir kanadierne hittil tatt  2.000  fange.

Restune av de Lbritiske flybaxac tropper i Arnhemområdet or ført til-
bake til hovedstyrkone ovcr elva Leck.
Mål i'Jlagdeburg, Kassell Mexseburg og K.84.serslautern ble angrepet
natt ,2 fly savnes.
SYD. 8. arme bar ihhtatt xubodet over RUbicon er nå 17

,km. brcd-Log 3 km. dypt.  TitisE , har ødelagt-2 tyske evakuering:
.6kip.i Egeerha et.
ØST. Detunga ske ko=unike neldr idag at russerne har inntatt Mako,
IIt7 nord-vest for Arad.
DET FJERNE VSTEN. Eritiske ubåter på -tokt i Stillenavet har i det
sisto ,senket 32 japs. skip og skadet 4. 1 utåt senket 2 kanonbåter i
en havn i Eurma.
.F.LONDON. Det norske skipsiartsdirektorat i London melder at tapet aV
,flrsk handelstonnasje i føxst aalvdel av 1944 er mindre enn noe halv-
- tidl 4gere.. I januar og fra)ruar gikk intet ski7 tapt. Under inv-

nen mistet vi ingen sjø-r olk.. Tapene av  hainr -Jstonnasje ligger FinE
• an også for de øvrigr allierte nnsjoners vedkommende.

MINISTEP CHURCHILL hodt idag i Underhuset en stor tale hvor han
)nnomgikk den alminnelige krigssituasjon: Han nevnte Innlednings-
at hele verden skyldte de amerikanske militærptor, takk for de-- s

dristige prestasjOner på. Veatfronten, bg ChurChill hevdet at inns  ec:
til den 1. britiske Iuftdivisjon-Ved Arnhem ikke kunne •erømmes ne;.
kmerikanerne har på Vestfronten flere soldater enn briterne, men
hele Europa under ett, er tallet diVisjoner temmelig,likt fordelt.
Jtatsministeren sa at det nå i Vest-Europa kjemper mellom 2 og 3 -
3.1lierte soldater, som hittil har tilløyet Tyskland et tap på  400.
faine og over  5oo.000  fanger og_til.dette tall kommer ca. 200.coo

mann som ingen sjangser har ti.Y å kOmme ut av omringete områder
vest. Churchi11 nevnte videre at han personlig ikke var begeistret
fnr sammenligninger og særlik hadde sammonligningen mellom Frankrikes
store keiser Napoleon og den lille tySke .partiagitator og slakter
bydd ham imot. Det eneste disse to personer hadde felles var en vid-
underlig utviklet evne til å hu. sin e2 -Eropper spredt på et øyeblikk
da konsentrasjon ville vært på og hitlers 27 temmelig-
knuste divisjoner i Italia vil halbe liten sjangse til å delta
sluttkamoen som hans tallrike:divisjoner i Randstatene, Nerge og and-
re steder. Når de allierte har hatt så stor fremgang, skyldes dette
ikke minst de fabelaktige dumheter.som det tyske militærgeni har be-
gått.og denne besYnderlige mann hitler er vi megen takk skyldig på
gruLn av de bidrag han har ydet til. vår seier. - Med hensyn.til krigel
varighet, uttalte statsministeren'at range talentfulle personer antar
ftt  krigen skal være slutt i inneværende år, men "ingen, cg

kan garantere at det  ikke  trenges ilere månedor av 1945 før
ii kan legges ned. Muligens vil vi måtte sonde ut et kommunike om

krigen er slutt, men at kamper mot tyske hander, som fortsetter si:
Erløsegjerning, fremdeles finner sted." De tiltak som de 3 store

1.sji-ner hittil haft gjort, er barement som innledende skritt.til
mt=sordningen etter krigen. 'Andre land, ikke minst Frankrike,

har rett til sin plass blandt de•stote nasjoner, må-tas med på
ruv  når gronsespøromål it3g. -andre avgjørelser som er viktige fc-
EUTtra, slcal treffes.



.k)ndon, 29.9.1944. kl. 7.3e,
VEST. Den ailieLte korridor i Nederland er igjen blitt utvidet. 1
reirrIdorens nordxe ends er Elst blitt erobret. På østsiden er de
mindre enn 8 km. fra Tysklands grense,
:Canadierne rykker under sterL tysk.mptstand videre mot havneområdet
stter at de- har.inntatt eitAdellet i Calais. Byen ble kraftig bom-
Jet igår.
1.000 tunge allferte b3mbere egkortert av 7no jagere bombet mål i
Lasses, Magdeburg og Tikerseburg.

tyske motangrep i D:osellear snittut er slått tilbake.
ØST. Vestkysten av Estlind r nå helt ryddet for fienden. I Riga-
-o=det er tyskerne halt innes1';tt. i en halveirkel rundt selve by-
en. 5o bebodde steler til i dette avsnitt er erobret.
I -4arschawa kjempes det nå nå Go. da.
Russerne har fortsatt fremgang ved grersen ungarn-Jugoslavia. Russen
har fått tillatelse fra den jugcslavisk) civiladministrasjon til å
angripe Ungarn fra jugoslavisk området på den betingelse at den ju-
goslavisko civiladministrasjon fortsetter å virke også i de områder
hvor de russiske tropper er stasjonert.

er  net  kraftig aktivitet. De greske styrker står nå under
allfert overkommando.
SY.D. Bruhodet over Rubicen er nå 20 km. bredt. Etter å ha inntatt
nellavia, mermer de allierte seg nå Savinjano.
LANMABK. Det meles OT ny genernlstreik i Donmark for 2. ung p4 14

V

Lyske sitater.
fllat aldri to fastlandsmakter 4

forsøk på å organisere en,Annen mi
som et angrep på TySkland, og hvis
bare.spm en rett, men som .en  plikt
deriblandt vepnede styrker,

NAZITYSKIANDS ANSIKT.

oppstå i Europa. Betrakt et hvert
litærmakt ved Tysklands grenser....
den er oppstått, se det da ikke
å smadre den ved alle midler,

hltler:Mein Ke-p.

Barmhjertighet ur n Utysk oppfatning.... som viikke kan ha noe  a
gjnre med.

Blskop

Likhet for loven vil bli inn-nmmet dem  som  hjelper den nasjonale
sak og ikke nekter å støtte regjeringen.

. hitler. tale 1955.
Det finnes ingen frihet for Det finnes bare frihet  for
folk, nasjoner eller rasex;.for clsc or de eneste materielle og
historiske realiteter-gjennom hvidkt) individets liv-eksisterer.

Dr. Ctto Dietrich.

Jern har alltåd gjort en stat sterk; smnr gjør bare folket fott....
Enttn måtte vi kjøpe sMør,-og være uten frihet, eller måtte vi vinne
fr_heten  og  klare oss uten smnr. Vi beste_mmer oss fer jern.

Gring.
lordisk blnd representerer det flakrament som har erstattet og besei-
)et de gamle sakramenter.

AflIred Rosenberg.

us du hører ordet Vexeailles skal du rodme av ,Lem.
iL er dot ord snm fratok ross vårære.
7is du hører ordet Versailles, . knytt neven.
et er det ord som skjendet- Yårt fodreland.'

Ay en skolesang.

VaR FORSIETIG! SEND VIDERE!


