
Nyhetene 25/8 og 26/8 --43 frh Londorn,

Vesten: Britiske }ioseitos hsr i Je.2 siste netbet v3rtever Berlin, og
rapporterer at det enfl ulmer i store strök av byen eAter stbrangrepet tirsda,
nrytt, Begge ganger angrep mindre styrker, nen de Motte et forsvr som under
storangrepene, i det alle kanoner og sokelys var i virksomhet. De fly sOm
17 august bombet Regensburg fra Eng1and og Iandet-1 n.Afrika, bombet onsda
på tt1bakeveien FoOke-Wulffs flynontoringsfabrikker ved Bordeaux, tndre
flyvende feetninger har angrepot flyplasser og et kr:2tvork i'n,2rankrike es-

. kortert av am. brit, polske og norske jagore. laner ble utlagt i fi_endblige
farvenn.- 9 tyske fly er skatt nsd i lbpet av de SiStel 2 da&r.mot tepet  av
7 all, Ily. - Under a=epet.mot Schweinfurt 17 august ble 3±7 tyske jari:ere

• skutt ned. - EVskueringen av de ,tyske byer,pågår for fullt, 12ere enn 5oo 000
personer fra Berlin og l000-vis fra. Kamburg er ankannet til Polen. Tyskerne

• nmrer imidlertid uvilje mot å bosette se6 i Polen, da de ikke ibler sog tryggE
for Sitt liv når semmenbruddet kommer. Ifiange har nsktet å flytte dit, og noen
reiser allerede hjem igjen. De eukUortc får anvist plaSs i de poiske gT:ettoe2

• som står tbmme etter de tyske maSSemurderier. Polske arbeidere blir tvsngssenO
• til Eyskland, mens tyskerne flyttor inn i deres boliger. - Det tyske innen-

riksdep. under Himmler er flyttet til Prag. Andre-ahrdslinger avodepartementenc
er flyttet til Erhkow i Polen.

: Russland: Pramrykkingen i Donetzichssenget fortsetter, idet dot er 3 frnsto
igang mot Stalino. Et frimstit truer jernbanen Stflino-Poltava,-et annet

• fores fram fra VorosjUo6radcg Gt tredje sydfra fru et pkt.vest for Tag-rrog
Et stort byok motangrep mellow Stalino og VorosjilOcrhd, er slått tilbake.
Ienger n. fortsetter russerno anarepet mot 7oltayh, i ;1:et de rykker fram

• langs Vorsklaelven og står mindre enn 321cm 2. for- byen. De hgr hatt betydelig
• terrengvinning v. for Earkov ag truer å Omgå Poltavs: 6o stsd.er er erobret

tilbake her på ett dogn. Russerne har overskredet og har innt-tt
Zelka på den andre siden. Stillinger 140km v. for Karkov er inntatt og dc/står
40 km fra jernb, Kiev-PoltaVa, hvor voldsomme tankslag rsser. - Russerno stax

• nå nærmere Dnjepr .og Kisv enn noengsng tidligere siden 1941.
Middelhavet: Allierte stupbombefly har bombet og shtt i hrg.nn on stor'it.
kr-js-sei' ift-THfor s.Italis. Det er förste gung-et stOrre it. krigsskio er ab-
servert i krigssonen i Middelhavet. Andre skip litenfor ItaliF og Grekenlund
er også angrepet. 5 all, fly shknes, lo flyplasser  veft  Foggia i

• og skiftetomtene der b1e voldsomt gilgrepet i går fra 25m h5yds. 33 aksef1y
ble odelagt mot tapet hv l sll. fly. Tr flnsportsystemet i Reco-gio Calabris-
området  er  bombet. Videre-ble Sapi, Cibari, Castro Villari og skiftetontene
1 rorre Anunciatr, bombet. - Den forhenværeade sekretær i facistpartiet Etore
Muti ble skutt da han forsOkte å unngå orrestasjon. Et medlem sv Det facist-
iske storrad Grev von Tonei har begått selvmw-d. - Flcre tyske div. eT konnt
til n.Italia fra Tyskland. -
Detufjerne 15s-ten: kmerikgnerne rukker nå mot Sairoka-på New Guinea. De har
ogsahatt betudlig framgang mot Salamaua. loo Liberhtors har forethtt e3
kraftig angrep mot en jap. basis.
Danmairk: 2orumhallen i Kjobenh3vn ble sprengt i luften tirsdag iriddag. Forun
er Kjobenha.vns st5rste forsamlings,il, og det vhr inkvirtert tyake tropper
der. Det meldes også om andre sabotasjehandlinger i Ejöbenhavn. Streiker
er brutt ut i Burmeister Wains notorverksteder. I relsingor og leile har
arbeiderne nektet å rep»rere tyske skip. Eh tysk:lo 000 tonner er skadet
ved en stor bombeeksplosjon. - Det er nå 30 000 tyskere i Kjobeunsvn. -antallet
av tyske soldater i Dflnrigk oksr for tiden sterkt som f5lge av J.1 . landet nå
blir brukt til permitEenttrafikken i stedet for sverige. I Svsnborg skjOt
tyskerne med maskingeværer mot danske solduter oc politi, som besvarta ilden,

- 25 tyskere ble drept. I Odense er det drept 15 dansker under urolignetene.
Streikene hsr bredt seg til 5 nye byer.

, Norge: Vi khn nå opolyse om deltagerne i den pftlitirett som domte Gunn-r
Bilifsen til doden. 1. Formannen vsr Reichborn-Kjennerud.. 2. 7olitisjef ggi1

• Yhgve 011bjdrn.3. Politisjef Karl AlfreC. Nikolai Martinson. - -
• Historien on den russiske landgang ved Vardo i sommer er nå oppkiart. Det

var en liten tysk konvoy som i tett tåke hadde forvillet seg inn mot -kysten.
Kystartilleriet åpnet en voldson ild, som inidlertid ikke ble besvart. Det var-



lenge for den tyske konvoy ved hjelp av lyssignaler fikk identifisert seg,
Sverige: Kapteinene i et svensk dampskipsselskap har nektet å gjoreeflere

•
tuirer  M-Rotterdåm. ,

Det...er Mange te.gn soM tyder på at opintOnen i Rumenia holder på-å
snu:Sleg ti1 fordel for de allierte. - Hitler har tilbudt Ungarn,land
Slovakib,, hvis . landet.Stiller flere tropner. Den ruwenske Cv'erstbefalende
merskJ1k AntonescU og Kong Boris av-Bulgaria r innkalt til möte med Hit-
ler, QuiSlingregjeringen i Kroatia har beordret alminnelig moblisering.

Det antas at dette skritt er tatt for å hindre de stadig,ekende sabotasje-
Jaandlinger. .Tyske Styrker forsterker sine stillinger i Albanie, mens it,
trekkerseg tilbake til detieedre av landet.

Nyhetene 2718-43. K1.19.30,
Russland: Russeime 1-737kket i frem på_den lookm bredc front vest
for XharkoW og inntok et viktåg ounkt 160km vest for bylen, som behersker
Ukraines sambandslinjer. StYrkene lenger nord rykker mot jernbanen Kiev-
Poltava og Står 14ndre enn Sokm fre aenne. SV for Knarkow truer en annen
bevegelse banens.fortsettelse Poltava-Krasnograd-Iozovaia, De russiske trop-

,per her forberedt sine stilliher SV for Vorosjilovgrad og slått tilbake
gjentctte tyske motangrep, Premrykkingen mot Stalino fortsetter,
Vesten:Midde1store bembeflY her'bombet Ilyn1essen-ved  Peis  og Hndre mål i
re trifTrikrike. 2ranske flygere angrep en elektlek trensfomaLorstasjon i
Bretagne. Piensens skiPsfart i Kanalen ble angreect fl.V mellomstore bombefly
og 4 minesveipere*ble skadet. Det ble legt mincr  e  fiendtlige f-ervann. Jager-
fly har foretatt angrep_Mot mål i Frankrike,'InPE:n fly gikk tapt under alle
disse operasjoner, 2 tyS 1_,:e jagerfly er skutt ned, DOt ingen tyske fly
over Storbritania i går;
Middelhavet: Jernbanen:og bruer ved Lokri pg Calabriens kyst ble kraftig
bOmbardert  ev  brit. Ilåtestyrker i Eår pg dagen fer. Flygende festninger
angrep Capua og Grazzeenise nord for Kapoli, og Wdllington bombefly bombet
skiftetomtene i Begnoli i gårekveld. Carloforte og Puceini på Sardihi. ble
også bombet.19 tyske og it. jagere ble skutt ned mot-tapet'av-g all.
De italienske Styrker i Savoyen erstattes nå med tyske tropper, Badoglio .
her etter påtrykk av det it. folk sluppet fri 6 fremstående antifasdistiske
intelektuelle som ble fenslet i 1930. - Det meldes :et MssOlinis neve Vito
og den fremstående Lescist Lorio Athellius ble skutt den 28 juli,
I London er det utkommet en hvitbok orn tyskernes krie.sforbrytelser. Her n-
gis del av forbrytelsene i de okk land, og det gjengieb Uttaleiser av
Churchill, Roosevelt og Stalin. Disse"uttalelser går alle ut på at de son
er ansvarlige for nazistenes forbrytelser skal stå til ansvar  for  et opp-
nevnt tribunal i hvert land, Alle skritt som taes i dette eyemed.Vil få sta-
tenes fulle stötts, og intet skal kunne hindre utleveringen av krLgsforbry-
terne. - Av krigsforbrytelser blir bl.a.nevnt: i TsjeckoslOvekia ble 1286 -
menn og kvinner i alderen 16-75 år henrettet i de 5-6 ferste uker ettermer-
det på Heydrich. I Frankrike er det henrettet 186 mennesker barc
I Luxemburg sitter lo 000 i fengsel og 1/10 ev befolkninger cr deeortert
til Polen• I Polen er 2* mill.henrettet eller sultet i Kjel på 3 -år. 1/3
av de ca, 1 mill, joder i Polen er myrdet. Over 78 000;Serbre er henreteet
og 2oo hollendere er offisielt meddelt henrettst., mens 2000 hollendere er -
dede i konsentrasjonsleirer.
Svcrige: 2 svenske fiskeskeyter ble onsd, g angrepet av 2 tyske minesveipere .
veirk7STen av Danmark. Disse fyrte'fra kloss hold, og skeytene kom i br.n.nd
og sank. Besetningens skjebne er ukjeni, Den sVenske regjering overveier
hvilke skritt den skal ta. Degasjonen i Berlin har fått ordre om å undersilr
saken. Ved forlengelse av den svenske ra.sjoneringsperiede er innspert
6000 tons sukker som overletes Norge. At vi har den svenske norgeshjelp å
takke for syltesukkeret, nevnes naturligvis ikke i nazipressen. Vi skal
leve i den tro at det ligger bysk "Flöysinnn bak.
Danmark: Strciken og urolighetene fortsetter og brer se til itere kanter
aflandet, 1o7 danske ble arrestert under en stor deMonstrasjdri på Rådhus;
plassen i Kebenhevn. igår kveld,

DU SKAI SENDE AVISEET VIDERE STRAYS DU HINR LEST DEN  VkR  TrORSIKTIG


