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Jnnd4n. 6.16.1944, kl. 18.30:

De tyskestillinger på Walscheren og andre øyer i 8cheldemun-
rangen trues nå.sterkt av de angrep som kanadierne innledet idag over
Leopo1dkanå1en forat Antwerpen havn.kan utnyttes fmlls±endig. _Kana-
diske stytker angrep nord for Maideren.med flammekastere sg tiltvang
ser,. adgang nVer Dikene. Pet raser harde kamier ved Pu±te som
lo km..fra eidet_over til en av øyene: Sord-øst for Antwerpen for-
følger-kanedi.3rne de vikende tysktre.- Den hollandske premierminis- .
ter dr.'Berbrandi op-ply-Ste i London at tyskerne systematisk lager o-
verevØMme1ser-og.odelégge1ser i.Hoiland og man frykter nå. for at hav
die.r.éne sptengt, noe,som.vilette de lavere 1iggende deler
av Rettrdam orr Amsterdam 6 a 7 m. under vanh. Man er også redd for

kor;-1.€:VaJoi:eneli Y-.. '.l ands•stØrete: byer og. de 'atete, papirmøllene
j_ vil bli ødelagt, Tyskerne har Svidd av den rfke by-Ber-.
kel iLom Retterdam og haag. Kl. : imorgeS begyndte kampene igjen.
i Dunierque 2 døgns-paurHv„.,._ amerikanske arme fortsetter-Sin
of-fersiV-vect f:cr Beg3endorf oom.1?*ger nord-øst for Aachen. Ved'
Fort bria,:yj J.c) neitige kamper mot tyske tanks- og infanteri•..
sty-rker. Den i,zierikanske grnralstabsejef_er sammen med ledende ame-
rikH..iske.dffilerer-knaet td1 Parie etter en non stbp flytur fra Ame

eg.andre ledende franske nasister befinnertieg
i ellsbd. f SviTyL-kb(L-.nu- 59 regjeringsmedlemmer og Fetain anklages
for-forreden og vit.bli dømt av franske generaler.
Den.teigiske næ.r reorganiseres med innlandsstyrkemes 15o.ono mann
som•fundament. Fvndkurson i Felgia er satt til 176 frs.
"rdag har 25o sjcere" amerikr-_.ske bombefly sammen med nesteri.1.000

.gere angrepet de store, P....nanioljeraffinerier i Harbutg ved.Hamburg,
thkfabrikker, militmrdepoter m.v. i.HambnrT 12,7Yt_n og flYplasse-

a igeu...Brandenburg,:Wentendorl og S-1.„rgard, alle i mærheten av
amburg. .Det v.at gedt"= og Utmerkede resultater-ble oppnåddå .
tore etyrker fra RAP angrep inatt det, yiktige jernbanelmatePunkt±

::aarbrticken bak Siegfriedlinjen på den 1. amerikanske armes frent.
35c.o'rgl -,..anbomber og en mengde sprengbomber„ bl.a.. adskillige på 2
tonnlie kas'tetover byen, Andre britiske.fly angreP Berldn eg mål
i Vest-Tyskland.• Miner ble også lagt- ut, 3 bbmbef1y savnes frå nat
tens bperasjoner. Mosquitos og Taifunfly ødela igår 38 lektere i .
Helland "Og'skadet 12 jernbanetog. Under alle de allierte angrep i-
går savnes 19 fly, mens 15, tyske fly ble odelagt på bakken og 1 sku-L
ned. Det siste var•dn ene av de 2 jagere som var-å se-over
hafen.
Sti. I Italia har den.5. arme fortsatt sin fremmarsj, tatt Lojana
12get tynkerne ut"av stør,±edelen av-Monsuno. Indinke tropper av 8.

rme har inntatt tignola vest. forJUmini.
Erittske invasjonstropper er rykket inn i Rion Vedt.innløpet til
rinthkanalen og har nå H=edømme over Fhtras hVOr:.1,:000
tyskere nverga seg selv og 1.5ou „Hayneanlegget i byen
skal være i brukhar stand.. Størstedelen av"FeiOppones er nå- renset
og bven Tripo11S-midt på halvøya beeridd: Allierte fly fortsetter...
sir aksjon mot tyske sklp i Hellas og AdrSeterhaVet:. Minst 4o.000
grrke patyioter står klar t11 innsate og angriper allerede veier -
og »ernbanen I Ahania fant den ellierte landset±ning Sted 8:km.
frR Sarandc.. Det meldes om artillerivirksamhet d dette-området.-

r. Rusni.ake rg :j,..1goslavlske styrker fy/ker seg n& til det avgjø-
•ade slg oM Beograd-etter diår å ha inptatt Fanceve, 14 . km. fra- •
7en. 16o km, lerger syd rYkker andre avdelinger hurtig fremmot

foreligger insen tussiek.bekreftelae.på de tyske påstander
ttige kamper på Narevfronten og landSettning på øse1-d: .Derimot er
skip med lo.000 tyskere ombord_senket utenfor Tallinn. Før tyskerL
'evakuerte Estland henrettet de 5.000-fanger i arbeidsleiren

_uga, 5o km. fra Tallinn, ' .•
Tyskerne gjør fortvilete anstiengelser for å ta fgjen Torneå hvor fi.



nene bar sittet trekke seg litt tilbake, men nå landpetter  nye trop.
per.  Den  tyske divisjon angriper med tanks og stukas. .

Londen,  7.10.1944, kl.
yAls Be ster etyrke tunee britiske bembefly angxep inatt Dnxtnnnd,
TWITa€n og Berlin. Igår angrep over 1.250amerikanske bombere  eskor-
tert av loo-vis av :agere mål 1. Berlin og Hamburg og sjøfl34aser
Primmernbukta• 39 sjøfly ble ødelagt, Over Berlin ble 2o tyst e. fly
keutt ned. 19 amerikaneke bombere og lo jagere savnes. Britiske
ely bombet igår bedrifter for fremstilling av syntetiske brensel
i. Ruhr.
ebnadiske tropper har satt,over Leopoldkanalen på en 5 km. bred front
'e skerne bringer frem foeeterkninger til fronten Nijmegen-Arnhem.
era baser i Belgia og Nederland gjorde nesten 1.5oo britiske fly ut,
fall mot tyske transporter. Kampene rundt Aaohen er for eteratede1en
1 amerikanernes favør.
ØST. ,Russerne har landet  e  øsel og  på  en 4o  km. bred frant  hex e
rykket frem på en dybde inntil 2o km. Den røde hper-kjemper nå 1nee
i Ungarn.
I Kemi har tyskerne tatt 15e gisler blåndt embedmennene.
SYD. Befrieisen nv Kellas fortsetter. ,Greske og allierte styrker
har besatt Samos.

--- V --
DET BERETTES FRA BERGEN: Ialt kom det ca.  5oo  fly inn over Vest-
Norge, men endel av disse fortsatte nordover og andre  vax  over Har-
danger hvor det blandt annet ble gis t flyallarm i Tyssedal og Odda.
Her skjedde det intet. ,De fly ,Igrep Laksevåge var IFor det mes-
te 4-motors maskiner. ,Den fabrike eom ble edelagt var firmaet T.H.
Kleivdals leefabrikk hvor ea. 4o av kontorfunksjonerene var i det
fluktsrom som fikk fulltreitrjr. 3 dokker, 4 ubåter, 1 stort og 2
minere akip bie mer eller mindre rampenere,  og det ble slått et hull
i t aket ove ubåtbunkersen.~ .fAx.øvrig i lristrumentlagerble t ruf-
fet. Endel andre mindre fabrikker ble skadet. Det fly soM ble ekut
ned falt ned ved Mathopeni Laksevåg. 3 av flyverne ble reddet og
ført gjennom Bergen ut  På  dagen,

"Innenriksminister" Hagelin er blitt sykepermittert. Man vet ikke
-va sykdommen går  ue  på, men han vil nepee vende tilbake til sitt
d_nisterium. Lippestad har overtatt innenriksministeriet.

engelsk parlamentsmndlem uttalte meget treffende etter Cherehills
eiste tale: Churobill v11 ikke si oss når krigen slutter  før  minct
24 timer etter at alle tyskere har lagt ned sine våpen.

En norsk utstilling ble nylig åpnet i det kjente firmaet Wanannakers
i New York, og kronprinsesse Marthe overvar åpningen. Ipningssalen
var-dekorert med U3Als og reorges f1agg og med malerier med norsk
motiver.

Vakker gave til Kbng Håkons pond,
Islands berømte billedhugger, Einar Joneson t  som modellerte den stae
tuette av Ingolfstatuen, som nordmenn og venner av Norge på Island
hadde besluttet å sende Norges konge i anledning av hans 7o-års dag,
nee bedt legasjonen i Reykjavik om å overføre hans honorar i sin
he1het til Kong Håkon 7. Hjelpefond.

Den norske lastebåt Mostum på 270o ort. Tonn er gått på mine i Oslo-
fjordon. Smerbu*ter fLyter rundt  i  sjøen, meldes det fra Sverige.

Den tyske legasjonssekretmr  i  Stockholm har brutt med nasietanee-
Han har forlatt legaflonen og, Yevex  nå  på.sedeteløstepasa.
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