
Nuhetene fra London 29/8 og 3o7.8  - 43.

Eussland: Russerne rykker videre frem syd for Brjansk etter erobringen {i-kr C€
En viktig elv er ovetskredet i dette avsnitt og 40 bebodde steder er befride
De russiske tropper rykket s5nd2g 25km frem her. Vest for Kharkow har:russet
inntatt over 5o nye steder, hvoriblant jarnbaneknutenunktet Lyubotin og nar
betydelig fremgang syd for byen. Stalin meddelte i en dagsordte mandag at
ganrog er erobret etter gjennombrudd av det russiske knvaleri og motorise”t•
fanteri. Jernbaneforbindelsen bakover fr- Tflganrog har vært avskåret siden
Donetska Ambrosietska SC for Stnlino ble tatt i forrige uke. Tyskernes hoyre
flanke var sterkt truct ved dett fremståt, og dette f•rte til erobringen Elv
Taganrog. Det er sansynlig nt tyskerne også må oppgi sin linje yed Mius-elve
I de siste dager belåper tyskernes tnp seg til loo tanks, 82 fly og 7 oob fa
Russiske fly haT bombet byene 5talino, Froslavl og Volnovnkn og tyske flyplas
Ett trensportSkip er senket i Bc.rentshavet, og ett transportskip og ett:esko
skip er senket i Svartchavet.
Vesten: Rrtt. Taifon jagert mbefly har foretatt vidtrekkende nngrep mOt vege
kanaler i N-Frankrike og Belgia de to siste dnger. Tilsammen ble: 3 tyske j.ag
skutt ned mot tapet av 4 brit. fly. Ingen fiendtlige fly var over Storbritta
de to siste dbgn. •
Liddelhavsonrådet: Tnnge all, bombelly fra Midt-t5sten angrep matt til 15rdag
¶arent f Det observertes fulltreffere på en stor krysser og at a
net skip og jernbaneområdet ble dekket av bombecksslosjoner. Angrepet ble lo
Ayet natt til såndag av lette hombefly. Untt til 15rdag ble Cotrone bombet.
natt til såndag Aversa, Cnnåello, San Giovanni, Terni og Castrovillare. Sind
ble Orte et jernbaneknutepunkt nord for RoMa-og Torre Anunciata bombet. Ved
siste angrep ble 16 nv 50 ygerfly som floy osp, skutt ned. I de siete 3 dg,,
er 49 fiendtlige fly skutt ned.mot tapet av 11 all. Under såndagens angrep m
tes jagermotstand bnre ved Torwe AnunciatL. Erb krveser oå en destroyer
derte igår et kystbatteri ved Iametid syd for Reggio Calabria.
Balkan:Etter kortm Boris'. mystiske dbd er det oPpstått en kriee i Eulgaria. K
Boris har vart Emdgarias diktator i 2o år og nå er det ingen som kan innta h
plass. Stntsminister Filov er en svak personlighet og stemningen i Bulgaria
inot ham. Det viser den spenhe sitnasjon i Sofin,-hvor bulgarske quislinger
myrdet, og demonstrenter roper:"Dee med tysk3tne eg Filov. Vi vil ha fredCT
legraf og'telefonforbindelsen mellom Lulgaria og utenvardenen er avbrutt. Tta:
aer er foretatt-mot tyskliendtlige elementer. Den bulgarske politiker ntnsji .
som befinner seg i London, uttmlte i &-S'r: n2ulgJrias eneste redning er 4 ev.kJ
de landområder som detliar okkupert siden 1941 og bryte forbi-ndelsen med akeei
Dette må tfl,for å reparere den skade Bulga.ria har påfårt de all. I opsgj5-2c-
etter krigen vil det ikk bety noen forskjell enten-et anorep er gjert rå Mhg:
land eller på Grckenlend og Jugoslavia.IT - Den bulgarske, innenriksminister
fererte igår med gestaposjefen i Dulgnrie. Regjeringen sittGr i unvbrutt
trede: - Bulgaria har nå to muligheternkriver en Londonavis: Enten okåusere:
landet av tyskerne av frykt for det store russiskvennhige element, flnst to
av Ritlers strategiske reserver_vil medgå til,dette. Likeledes vil 25  telgad:
da måtte avvepnes og dette kunne lett fbre til revolusjon, E1ler: ReajerinE,er
vil forsöke å opprette et regentskapsråd og derved vil det bulgarske folk få
leining til uttrykke son motvAlje mot krigen. Ingen nv disse muligheter er
til fordel for tyskernc, - •
Darmnrk: Tyskerne proklamerte sbndag morgen beleiringstilåt.and i Danmark, 2o:

iom- ug tclegrnfforbindelsen med Sverige-ble avbrutt lbrdng kveld. Mnlage små
dnnske krigsfrtrtbydr er ankommet til Mblmd og Landskruna med danske civile ff
ningPr og flere krigsfartåyer er senket av sitt-mnnnskap i Kobenhavn. Det er
portforbud over hele landet og forbud mot ansaffiling av mer enn b personcr, åt
ker og demonstrasjoner straffes med dbdcm. Dnnske borgere har ikke lov til å
nytte post, telefsn eller telegraf. Kalundborg radio sa at sitlasjonen skylje
dtenlandske agenters virksomhet, men i virkeligheten cr det det danske folks
holdning som tvinger tyskerne til å ta disse forholdsregler mot sin vilje. De
ble ikke sagt noc om kongens eller regjeringens stilling, men 'en ubekrcftet
meldin sier nt kong Christinn cr arrestert, Det cr kommet flere Meldinger em
hnrde strider mellom danske soldater og overlegrac tyske styrker. Yed Runenbsr
slott vnr det flere timers kamp, og nå pinssen foran Amalienborg kjemoet ksng



livvekt tappert, idet de oVerså ordren om ikke. å'yte •motstand n Kile denske of-
ficerer og mange politikere er arrestert. - Den finske kringkasting har uttrykt

finske folks4ype sympdti  oc  deltegelse med det deraske broderfolk og under-
estreker de bkete vanskeligheter,s'm'tyskerne vil få vsd den oppståtte situasjon.
Sve_rige: Den svenske presse Og en talsmann for utenriksdep e rtementet tilbnke-

.viser -bestemt_den tysks pås-tand om rstionenje i fOrbintelse med de to svenske
fiskeskbyer  bota ble  senket utenfac danskekysten. De svenske fiskere har frem-
s-tt krav om beskyttelse av marinen, og krevet understöttts i pressen. På svena
hold er det på tale å gjennomföre soerring av territorialfarvnjrnet for tyske
skip som et mottrekk.
nBRAKKE- UG SUNKERSIGARQN.6En  er i rierske kretser blitt betegnelsen på de londs-
menn som i eéfofittbegjær nar stillet seg %il %jeneste for fienden og
frivillig påtstt se byanings- og entreprendrarbeid for overfallsmennene. Det
har desverre vist seE st relaiivt msnge  ?.-sr errsreprendrene lot seg friste av de
svimlende fortjenester som arbsidet ned de tyske militær-nlegg kaste sv seg og
svek folk og land med sin skitne medldpertjeneste. Zbtersom tyskernce militære
fremEsng avldstes  T.v  stagnrsjon (rg i det siste, eobal Lilbakegang, her nok man-
g £orsS kt å ro seir  iland, men ds satt de Isnget i garnene. Tyskerne gir aldri
slipp på dem som en gang har stillst seE til rådighet. Nå forsdker disse Icr-
rædere overfor lendsmenn å gi det utseendet ?.v et de fr_ ISrste stand ble tvun-
et. Nå er de redd for opgjdreis deg som ifse ser nffierme seg med raske skritt.

Ken det er for sent. Deres judabgjernin.: er kjent, og de må stå til snsvsr for
sino handlinger.  Vi  sks1 idag  rkke  frsm i lyset en dal ev disse folk. I Bærum
har vi blsndt sndre firie  kelner Kriken, nå brskkebaron og judesmillionær, kjen
for sine festnings enlegg ved Sinvsnger. Videre her vi på Stabekk Byggmestrene
lie og Tereersen, den.siste med to sdnner som hsr hatt stdrre tyske nrteider
på Gardemoen, i Sogn,.i Hsnk6 og i Trondheim. Ds disse "fine rT  nerrer selv  ikke
Greide å skaffe arbeidskrift, fikk de nos 1yskerne stillet til rådichet krigs-

fenger og tvangsmcbiliserte som de ikke undså seg for å utbytte. Folk av sem-'
mc kaliber er Gunn, og K.A.Knrisen, lista, og disp, Ole Sverre, Stavanger. Dis-
forree dere skal våre klar over ee deres mange hederlige standsfeller holler bye
med dem. Alle sks1 stå til ansvar for sine gjerninger. (11FRI FAGBEgWELSE')

Nyhetene 31/8 -43. Kle 15.30_
Russland: Russerne hs -1-7-5e-gYnf --en  ny -Mf-fRnsi-v 1-76‘mol 'enskavsnitte og har inntatt
JeTroja -575for Smolensk. Ved Sevsk aikk russerne i går frem lo-2okm.  2å  sydfron-
ten er Khoelnikovo, 75km Sb for Stslino,erobreM, oec ved kysten sv Asov-havet
har russerne nådd mGr enn halvveib frem fra Tagsnrog mot tyskernes neste store
forsvarsstilling, Khripb1. Det oppgis at under det 6 dsgers lanc slag om Tagom
roG Upte tyskerne 15  000  msnn. Under ef angrep av russiske bomfiefly og stup-
bombefly mot tyske tr ensnortbåter som evskuerte tropper frs Asov-kysten ble fle
re sv disse senket.SISTE: Un dagsordre son ble etsendt  av  Stolin sier ai det er
gjor% et nytt gjennombrudd Ved Sevsk og at byen Gluknov cr tatt.
Vesten:Inatt angrep flere hundre-bbombefly fflflnland. Angrepet vsr meget
kb-EffilTErert ots  vsr rettet mot jernverker, rustninosfabrikker og jernbancmål.
Iloscitos angrep Munchen inatt. Dessuten ble jernbansmål i Frsnkrike, Beleia
Nolland bombet. 28 bombefly savnes etter nattens opsrasjoner. nrn, bombefly,cs-.
kortert iv jaLeere fra StorPrit. med flyvere Irs alle forenede nasjoner, angrep
mål i Frenkrike, nvoriblendt en flyulass  og  en viktig kjemikhlielabrikk.
Middelh s vsområdet: Iuftoffensiven mot jernbanenette og fluolhsser i Itslia fo
se1ter7 15e.f n'ar  vært bombeangrep mot Averss 15km N 'for og jernbenemål i
i ST-Italia. Flyvende festninger angrep flyplassen ved Literbo 6km N for Reme
Terni 6okm N for Row. IGår ble 21 fiendtlige ily skUtt ned mot 15 egne. Era
Ksiro meldes et fly fre Lidt-Gsten ved sine angrep oraktisk talt har stengt
Ficeerhavet og det Joniske hav for fiendtlig skipsf2rt. I de siste 4 mndr er 14
fiendtlicee skip senket eller skadpt her.
Danmark:Det meldes om ksmpene mellom dsnske og tyske soldater et Kong Christia
nevd ledet notstanden. Den kg1, (earde kjempet teppert i 36 finer• inntil deres
ammunisjon var oppbrukt. Ksmpen kestet tyskerne 3 tsnks os 11 penserbiler.
Stillehavet:I Stillehavet er jspnnske flyplssser cg beser bombet. 1 krysserbl
uruffet.-36 -jhp. fly ble ödel-gt, nvorgv 25 i luften og resten på bakken.
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