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Lnndon.  15.10.1944,  (dril-lusiv-nyhetene
VEUT. 'De enorme luftan,-rep ved natt og tvH Aag:tortsttfetiovetITysk-
Til: I dagslys igr ble det kr .fltet. L.,500tonn.bomber over D'Uisburg
og inatt  gli.1:1,500  svære til'angrep metbyen
og kastet 9 .C30 tonn beaber. De1), nsce aligreP er det kraftigste
som a12ierte fly hittil har :ettet alat .oen tysk by. På 12 timer er
salcfas 9.500 tonn bomber L .;.tet mot Du:sburg, d.v.s. en større bombe
las enn Ijtvwaffe hår kastei: over Longxa'und:r hele krigen.. Duisburg
er maiten a være Europas største inn-andshavn, et meget stort jern-
bane=,te-nnpk± og nar store verksteder , for zenarasjoner av tanks og
h3nonorn svære britiskc bombefijf angre) inatt maskinindustri i
flraunschweig og'mål i Berlin, Hamburg og MArnheim. Lørdag var 1.000
aeorikanske.bombefly over køsn og,idag blg Køln og to oljeanlegg yed
-sseldoriahgrepet av-over 1.200 svære amerikanske bombefly. Det

noen Elyvende buber over England Estt til -lørdag.
1.daggry lørdag rettet merikansk infanteri• et.nYtt kraftig angflp
,Aachen. Det raser -uldsomme kamper i og rundt byen og mange

er erjbret. Dehåftigste.kamper'forg-årflrenbe-
,rd for Aachen. De tyske retriutvgier er.nå mindre etnuil.-~y#

inn. I Nederland'har de britiske styrker soM :rykker østover fra 'ij
Alegen mot Maas inntatt jerntnekJutepunktet Wenrei. Kanadiske.og br
tiske styrker er kommet over Leopoldkanalen På et nytt sted ved Wc.Je
tlied, 10 km. øst ior de tijaigere overganger. De'har fått kontalt
med de styrker som tidlin-ere er kommet over. Allierte tanks er c,.så
kommet.over kanalua. Etterat det har vært.en ukes stillstand på
sellfronten, nax wikanerne og-franskmenneneidag'inntatt CornfiJn
ITALIA. F'gre brasilianske'troppestyrker.er:kemmet til Italia. Fre
gangen Cgrtsetter ved fronton.4
3ALKAN. Britisk infnnteri. ry!:ket,lørdag:inn i Athen etterat greske
friskarer r.Idde_besatt byon fredag. Levnetsmidler kommer nå til bye2
i stadig økende. grad. Ifølge en prok1amasj6n fra general WilSon er
nye britiske styrker landeatt i Hel_ s: TySkernehar rømmet Korfu.
Bulgara haf»t'ilbudt å betale ..-t -LAng for de Mkader de bulgarske
olkuoasjonstrOpper har. voldt xia ogflTellas.
ØST Jugoslayiske og russiske avdelinger rykkt lørdag inn i Beogra
hvor det nå utkjempes moldsgmme gatek“: 2er. Nnutepunktet Nisj er Om.
rinTet. I Karpaterne er Bestrida innUtt. bet meldes at tyskerne
skaha hatt Særdeles store tap i Tflnssylvania. I Ungarn er jernba-
nen mellom Budepest ug Miskola avbrutt. "Observermelder idag at dc
allierte reprenentanter i'Moskva skalna:godkjent våpenstillstandsbe-
tingelser for Ungarn, og Budapest radio bekrefter,k1, 18.3P at Ungari
har.bedt om våpenstillstand. I Latvia haridåberne nå full kontroll
wer jernbanen Idga-Mitau og rykker vestover mot-Tukum. Tyske forsø
5i  landsetting av tropper bak den russiske.front-ved Memel er slått
tilbake. Memel og Tilsit.ble-kraftig bombetdnått. Ifølg* tyske

nger 'frtår det nå oppmarsjert 7 russiske armeer ved Øst-Preussens
og•atHdet arcier segLoul store tropeestyrker,bakxåttaflv,w2"

-; som anfører at ålene marsjdll Bag-ramjan, sjefsfor pndel av nor?,T
,,,ttetp-har over 100 genefller under'seg. Tyskerne pppgir-å•ta' eV

Luert den finske havneby Linnamari.. • Finnene nærmer seg Rovanjemi ia
3 kanter og general Rendulics hovedkvarter er flyttet herfra.
Under operasjoner i Bareitsaavet og ved Kirkenes tirsdag og onsdag
senket russerne 1 tysk utroyer, 6 forsynflagsskip og 24 mindre-i r-
tøyer. I samme =nitt ble 2 tyske forsyningsskip og 1 eskortef•.:t
Jc.-:pedert.

STALIT og-DEN.POLSKE STATSMINIWER har konferert i MosI,A;
Churchill eg Eden'hAdde fred.en 2* times konferanse med represca

jater ior pOlakkene.i Lefidon og•Lublin. I'Moskva venter man at de
.commetil fuil enighet om.ordningen av det polske spørsmål. En

egasjon fra Bulgaria er kommettil Moskva. -
11;T•14JERNE ØSTEN. 'Under dc tre ap-74.'som på 4Hdager er rettet mot

støttepunkter på Riukiu ,?orFnp2a.og Filippinerne.er 227 japs.
faxtøyer senket eller pkadet oç 525 flY ødelagt, Intet amerikansk
ski er gått tapt, men 53 fly er vendt tilbake.



2 fremstående medlemmer av den tyske okkupasjonsmakt i Norge er
t til Sverige og internert der.

FEN FOR BOWBERCOM1tAN1), luftmarsjall Harris, opplyser at hans fleec.
te nå-benytter  en  hOYeksplosiv 6-tonns bombe som han kaller "jordskje
bombe"
e:ON4 HIKOR var igår ær e e7j. et ved fotballkampen mellom England og
land på Wemb1ey stadion. Lagland vant 6-2.
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!LYANGREPET MOT Ina.SEVAG.
Etter at tyskerne har mistet sine Atlanterhavshavner i Frankrike og
Nederland, måtte man vente •;'re-te allierte angrep mot de tyske marine-
baser langs Norges vestkyst, Det allierte angrepet mot ubåtbasen i
Lakse-åg er bare den første i en rekke ligninde aksjoner som man må
vente i tiden feemover og som vil være rettet mot tyske baser pg mot
den tyske skipsfart langs
Angrepet var såvidt on kan skjøeee 'v de foreløbige rapporter militæi
sett meget vellykket. Slik som forholdene lå an var det dessverre u-
undgåelig at mange norske liv måtte gå tapt. Det må etter det som
er skjedd være klart for alle at det er forbundet med den største faa
å bo i nærheten av de tyske ubåtbaser. Det viser seg også at det st
lige luftvern var oppmerksom på dette og hadde frarådet at undervise
gen ble satt igang på den skolen som ble rammet. Dette ville det n..
zistinke skolestyre ikke ta hensyn til og undervisningen ble satt
7ang for 14 dager siden da tyskerne frigav skolen.
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ndon, 16.10.1944, kl. 6.30.
:ST. RAF rettet igåraftes et kraftig angrep mot Wilhelmsfafen.
igens bittil kraftigste angrep bie rettet igår mot Vest-Tysleaand :-
400 bombere. 1200 bombefly ekskortert av 1000 jagere angeep Køil
e 2. gang i løpet av 24 timer, Britisko jagerbumbefly angrep it r

Jske skip i Skagerak.
Mintetgjørelsen av de tysko neheldemunningen nærmer a.
aurtig sin slutt. De britiske styrker som rykker frem mot Maas ea
wansert.ytterligere. Am Frikanske sty rker . rykker mot Aacher-
eentrum under heftige kamper. Tyske fly kaster  a ftpen til tyskert
eechen.
'eltmarsjall Rommel er avgått ved døden på et hospital. Tyskerne tel
eur at det er pom følge av et ulykkestilfelle, men sannheten er at
-CLe såret under alliert luftangrep i Normandi i jUli måned og har
eet på sykehus siden da.

Styrker fra Murmanskfronten med støtte av den arktiske flåten
'ear erobret Petsamo. Byen er tyskernes hovedforsyningskilde for nik.
kel. Tyskerne må nå trekke eeg til Norge over vanskelig te•
reng. Sverige har stanset al1 J_elagereksport til Tyskland. Tilsi
er anarept for 2. natt på rad.
Ungarns regent Horthy meddeite igår i radie at han hadde gi÷, ordre
til bæren om å innstille fiendtlighetene mot de allierte. Tyskerne
og de tyskvennlige ungarere har foretatt et statskup og bemektiget s
radiostasjonen. De har oppfordret hæren til å fortsette kampen. D,
allierte advarer ungarerne-Mot fortsatte fiendtligheter, våpenstill-
standr.betingelsone blir åa strengere.
Russerne og jugoslaverne har nådd Peograds sentrum. Det kjempes i
hele omegnen av Nisj, I Nord-Transsylvania er Dee inntatt.
ALKAN. Megara er befridd. RAF har overtatt en ilyplass 1 Athen,
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2ALLRIKE RASSIAER I HØNEFOSSDISTRIKTET. Det er fremdels meget ur
Hønefoss og omegn. - yske patreljer farer gjennom gatene og folk

)1ir ofte stoppet ior legitimasjonskontroll. Dessuten foretar tyk
ae husundersøkelser og roter gjennom alt fra kjeller til loft.

SVARTEBØRSHAI NR, 1 i Norge etterat Hagelin har måttet trekke seg t
bake er "minister" Alf Whist. Han var uheldig lorleden dag, idet
sjåffør ble stoppet av tyek kontroll da han kom kjørende inn til
med flere sekker korn og poteter i bilen. Sjåfføren ble arrestert
leehelriet  beslaglat av tvskerne.


