
SISTE
Fredag, 6. oktober, 1944.

.:VVV.VVVVVVVVvVVVVVVVVVVVVVVVV—Virifir
IJondOn, 5.1o.1944, kl. 18.3n.
Tth. britiske arme har idag gått til nytt angrep syd for Arnhem

cr avaneert 2 kra. 3 ku. syd for broen raser det heftige kamper,
L4a,:_erte avdelinger er n dd frem til Elden. Nord-rbert for Anchc n

1'amerikanske arme utvidet sin kile ved Obach og slått tilbake
sero heftige'Motngrep inatt ved Ober Loen. Nord for Antwerpen et

)rne 11 km. ri byen som nå er utenfor det tyske.artilleris rek
A‘ Andre allierte troppestyrketrykker fram på en 2o km. bred
Irc_ntimali..om Antwerpen og tiertogenbosch"og -nærmer seg TilburS.- Tide-
Jar,,net trevdde'r brebjen i dik,,ne på Walscheren. Ved Metz røkes'de  sis
to tyske solnater trt av de underjordiske ganger i Fort Briand."
Argreet på 13ergen igårmorges bIe foretatt av kenadiske avdelinger
RAF. B..imbeflyene hadde jagerlrdrarr Ise på hele turen og stifinderil:
.narkene måldne. Ingen  t ysks 11, r å. se. Det oppsto svære brannen
og 1 s- ort sidp ble truffet. 1 ii.Ly gikk tapt.
Igår augrSp st pre styrker brttiske bombefly jernbanemål ved Køln og
Deventer syd for Zuiderej-øen. 47 lokomoLiver og 414 jernbaneVegner
ble ødelagt,.og jernbane4njer brutt .på 66 steder. Inatt la andre
britiske- bombefly miner tyeke farvann og bombet Vest-Tyakland
4  ily  navnen. Idacuorges har Lanc ast e rb ornbe f 1Y angre pet WilheIms-
haen. Det var ovcrskyet vær. 1 fly ar ikke vendt tilbake. "Senere•
idag har over 1.000 tinge uerikanske boabet jernbanemål i Kølri og: -
Reine og.fly-e_assene *Ved ilenndorf,- yaderborn, Lippstadt og Mttnater.--
I nddenheide i Rhinland. Det angtep eom ble utført mot‘

måned ble foreltn,tt ay britiske bombefly fra en russisk`bas's
4 A‘kangelsk. 1 12:000 punds ,bearbe eksploderte på skipets ferdell

det må nå enten til Kiel eller Gdynia for å reparere.
tD. arie står i,vodsomme kam,..)er under sin fremrykning mot Pod,

og »elnner seg nå 1. 1,24. syc. for Lo.,j.ano ved Bologna-Fdrenzevei-
...n. Indiskc styrker a 3. artfie har forbodret sine bruhoder ved Ru I-
con og crobret landsbyen San Denato. For første gang på lenge var
været oJ godt tgår at 75o amerikuneke bombere angrep mål i. Nord-It

særlig v d Genua, 0/ i. Jcittneicen.
4112..erte styrker fri Aniaavsnittet erc.gått iland fra sjø• og“uft
i Allania og på flere de greske øyer. Pritisir

AF-regimenter og re:ske patriotstyrker deltar i offensiven som
tor 14.t en tysk motstand og hittil har fstrt til besettelsen av byen
Patras på Nord-Peloj)ponen hvor flyplassen nå er på allierte hender.
ØyR Korfu er iselert tri oin viktigste fOrsyningsbasis. De 5 tySke
divisjener på det greske fRst1and isoleres etterhvert. Den tyske
evaku..ri-ng fra seone'd ,L,geertairct skndes fortsatt av alliertc
og marine-stridskrefter sum„har •;V: _ tgt 15 snip i nærheten av Ievitia

itog Lyres. Krysseren "Aurora" r ,iburdert flypiassen ved ]frålline
på Kretå og 6 tyske fartøyer er nord 'for Rhodos nuatt ti1 tirs-
dag. Pa Kreta trekker tyskyrne seg tilbake til den Tiordvestlige

ØST. Fra Moskva ble det iformiddag me,1dt, at store meknniserte russis
ke:;:-;,yrk,ar nærmet seg Ieograd fra serd,_ nord-øst og 0;t og i ettermid
dag aeter det at de nå utkjamper nærnamper i utkanten Rv hetedstaden
,hvis fall ventes med det aLler første. Jugoslaviske og russiske av-
',dc_tinger har alatt konta_ct ved Nogotin, 16n km. syd-øst for Beograd.
Fat-rettVeiene acor de 2.,5‘tynke diviajoner i Jugos1avia avskjæres sta-
M,g. Fre den øvrige østfront er det intet nytt.

:111CRILE. s in 2 mi 1 lioner krancs til franske barri
Tidd under bOmberaidene. Den franske ledelse .er gått til

,aksaccål.-gg "mot en crinnn vf.d nava Pierrid 'Fetain", som det heter.
 7TuD 1 'ER.idRg har 2oe t-Jskere ,overgitt seg i Torncg

or tyskerni Run.>_'1 holdr cnkelte hus, Det raser harde kamper i  14- -
-

r truJEkiuSET. icing uttrykte Churehill sin beundring for og sympati. c
pelahk cilo i VProohuiwa.4 nen ppolske. regjering har etablert en 15 d'
,:ørgetld for du nolske, venncte styrker. Generad Montgomery, sjefr.:



lor 5.arme i Italia genera1 C1a5keLordseglbevarer Beavertrock og d
len britiake produksjonsminister Size Oliver Lyttleton har tått den
russiske Suvororden av 1..kl. '
DET PJERNE: STEN. le japs, skip til er j. de siste dager  blitt  aka-
et e er sen e i favannene  meliom  our4lerne  eg  Celebes. På Palua
e'redWt falt 11.000 jaee. 1e:ølge TOkie er radmizaler til  døde  dee.s.
ne.bkeebg Japan har på  1  mnd. mistet 19.admiraler.
NORGE.*  Reichskommissariat-har  funnet  ut atsulsllagadminiatraajo-
nen er altfor byråkratisk og krever enforenkling.  Fuglesang  har
latt ordren gå videre.

-..  V --
Lendon, 6.1o.1944, kl.  6.3o.
VEST. -need for Aachen utkjempes det et-stort panseralag. AMerika:-
tere e  er teengt dypt inn i Vestvollen. 2. britiske arme har i Ne-
doel ene  nå. nlle de mål de har satt seg syd for ArnheMa Kanadiske
styek•  r trWr• å avskjære  areee ttOPiner.på  de Nederlandske

ned Selaldemueneneen, aebradd inn påeKø1nereletten ved
leeekeederf. 2 ke, noee tee
ReF ag andiee alleerte fLy  e  eeeeeter bombingen _av tyeke  mål.
Ieeja:  yar det noen i12eende eember over England etter en pause på 5
deeer.
SYHL  Tropper fra 5, arme har stormet en høyde som deminerer veien
'55Teieena-Rimini. De kjemper med tyskerne ved etiviktig velknute-
Peekt. BoLare hee bembet mål i Podalen.
Britiske styrker kjemper på det greske fastland. Nesten hele Pelop
eones er befeidd, De heitigste kamper,i Albaniai

Ruseiske etyrker kjemper-i utaknten av Beograd; Russieke og
eenslaviske etyrkee- går mot

eearetten fra Hellas koster tyskerne svære tap i krigemateriells
meldes at den  poiske  øverstkommanderende general Bohr Koverovs-
er tysk-krig-Sfange-e---- •

e •-T'FJERNE ØSTEN„ I det siste hnr det vmrt foretatt.2 flyangrep
-mee  Baliipapan, et oljesentrum som japs.-besidder. 19 jape.'ily,

e tept. 9 japs, lastebåter til er aenket'Ved'inngangen til Filippl-
nerne.

v

PreaStockholm meldes ut tyskernes  trykk  nord for Torneå er eket.
Maniventer at tyskerne-vil  kanne  sette inn en heiedlvisjon. .Det
1-Åer vært- livlig  Virksomhet og finnene har også fått foreterknIngere
Tyskerne haX innledet'ertilleridld emeet Bjørlee syd  for  Torneaa

Halvpaxten av Walscheren star under vann tildels i en  høyde av
m.

Våperstillstanden i Dunkerque er ferleaget til kl. lo idag.

'Ieranses-ean melder at Petain og 1. "V .1.6ppholder~ under samme- tak
en by i Syd-Tyskland. Saemen eee dem er flexe ert de kjendte frane

eke'quielingene.

3 flytedokker med en ubåt i hver ble truffet, hvorav den ene sank,
,under elyangrapet på Bergen.

Pre Vestfold meldes om at et stcrt tysk lager på Neetterey brendte
helt-ned i forrige måeed.

Len svenske utenrikskomelte arbeider lor'å frigjøre de lagre av kull
ae kokz som er heldt tilbake som transittvarer. 7)11, batingelmeY,Vtat

kommer'den norske sivilbefolkning til gode.

'ansk pressetjeneste melder  at  detestadig foregår deportering av
eenske politimenn til Tysklend,

an  artikkel t-"Tflee4  &deddgnmetken om krigssituasjonen, fremhoieee
eat  at man nå i alle allierte land med skjelligigruninimøtesereen
hurtig avsluttning på krigen i Europa, an fullstendig seier Innen
eåeets utgang, _Detforutsettes at slaget om Rhinen blireeennetei  Lø-

pet  av denne måned, eller ihvertfajeaikke magst-~ne.-,
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