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Nvhetene fra London 15. ov 16. eept 1943
a

Italid:-5.,aMerikeenske arme gikk morges  over  til..of±endiven  og.har  utelette
len tyske kile Ned:Sdlerno. De forfilger tyskerne som  er:24  tilbaketog. Ved
disse operasjoner %araerikanerne sikret og konsolidert eitt bruhode Tret,by-
erWDetfAc :krflig statte av £2.4testy‘kene som effektiVt bombrderer de tyske

Også det vestafrikanske flyvåpen tar del i sperasjonene, I Ibpet
av de to siste cl.ögn er det oretatt oirr  4000 oppigntncr  06 tyske tre.11?pr
kollonner-t)gtroppekonswItrzsjoner  er  angrepet.  •-41116.fle toreterkntnger strba
mer stadig i land. .1)e tyske Styrker  ved  Salern0 bestar •V 4 elltediv,  eg  sann
synligvis 2 til. Den 8. brit. arme:rykker raskt frem, Den '4(ar inntatt Be17-
vedere  og.S0a1iarhVor-det er en nyanlaSt flyplass, og s•ar :ermed lookm fra
Salerno. DeSiste meldinger går ut på at brit. styrker nå nærmer sg Sapri,
hvor det er en viktig sjUl.yhavn..Den 8. arme rykker hurtig remog om-ikke
lenge vil tyskerne nok få merke dens tilstedeværelse på slagfeltet ved Salern
- Oen Catr1 i. NapolibUkta er okkupert av all.flåtestyrker. 28 mindre it,
krigsskip samt iler6 handelsskib til er kommet tiltalierte havner,
ger tyder på at den italienske motstand mot-tyskerne stmdig bker, særlig
Lidt-  o2  Nord-Italia. I de venetianske alper kjemmer således flere it. regi-
menter, kvortil det kar sluttet seg mange hrbeidere, mot tyske troppere. Ved
Trente kjemper  8000  italienere. - Iflg. Roms radio  har  general Cavallero beg
sAavmord. Ean har tidligere innehatt ilere kbye stillinger under EnsSolini, o
var således en tid eiverstbefalende for den italinske hmr. - lieldinger fra
kadrid går ut på at .paven har nektrt audiens tii en representanb fra Kessetri
med den begrannelse at tyskernes i)esettelse av Noms er illegall da byen er es
laærtor åpen.  - 1-eyskerne har  i da g sendt nt forordning om at alle brit, og
am. kri,j,sfanger byeblikkelig skal melde  seg  til tyske militmrmyndigneter oter
-for Romm, De somgannlater dette, vil bli behåndlet ettef loven om beleirings-
-tilstand ogalikeså itallenere sow skjuler eller på annen måte hjelaer dem,
Balkan:Jugoslavaske friskarer nolder nå bokm av den kroatiske kyst og kar er-
.0bret frlere byer. De beleirer den viktige havnebyen SDlih. Utenfor kysten er

store  Oyer  okkupert.  -2S-,ord for Fiume  er  Noveraesto erobret. Hele Ljubljana-
provinsen med unnbkelse, av byen Ljubljana, er  nå  friskarenes hender• Den it.
motstand mot tyskerne er aremdeles sterk i flere jugoslaviske byer.
Russland:D%ter erobringen av Drjånsk, som ennå ikke er bekreftet av runserne
TcrFtsettr didse sin fremgang nord og syd for byen. I nord er noslavl truet
frs 4 kanter, og i syd utvider russerne sine brunoder på breddene av Desna,
mider harde kamper, Det skste jernbaneknutep-unkt fir Kiev,Nesjin, ea erob-
reL av russerne, og fremgangen fortsetter vest  for  byen. -  865  for Nesjin kjer
pes det  OM  ROMny. og Lokkvitsa er innattflusserne har en stdtkile frem mot
Priloki. - På PoltaVafronten 2der tYskern: fremdeles hard motstand. Jernbaner
Krasnograd-Losevajo trules av rueserne. Jst for Dnjepr-buen fortsetter frem-
rykkingen mot Pavlorad o Zaporosje, NovhIa Ilioolsjevka SC for Tsjaplino er
inntatt. Denger- syd står russerne en dagsmarsj fra jernbanen Tsjaolino-Dredj
under fremrykkinsen mot Melitopol. - Ved kysten av det nsoyske  hav  er rustisi
marinesoldater blitt landsatt bak de tyske linjer. - tolin kunngjorde i en
dPssordre idag at Novorossisk på Kuban-Halvbya er inntabe etter innSats av
land og mdrinetroppermed stOtte av flåten,
Vesten:R,S..17. har angrepey, skiosfart i Kanslen og satt 6 skip i brann. 2 min-
dre fartbyer er blitt senket og 13 andre skadet. Ingen fly gikk tapt, - Ons-
dag kveld sngrep amerikanske flvg. festn. mål i Frankrike, hvoriblendt Renani
flyfabrikker ved Paris og en kulelagerfabrikk. 6 bombere og 3 jagere gikk tcr:
16 tyske jagere ble skutt: ned. Natt til torsdag angreo brit, fly en gummifa-
brikk ved nont Ifucon 6Okm NV 10r .dehy. Byen er desso tren ar rustningssentrum
og jernbåneknutepunki Videre ble orlogsstasjonen i Hantes samt mål i Herd-
'&vskland OL  Berlin angrepet. 8 bombefly  o7  2 jagere savnes. 16 tyske fly an-
grep i natt England. be elaeo få bociber  DE  4 s,irdem ble skutt ned.

Vi teholder fatningen.
Det er ikke ofte en nyhenlifdser rlik bcgefTring som den om Italias netin-
gelseslbse kapitulosjon den 8. sept. Nyheten medfbrte seener i Oslo sow ikke
larr kanneL unngå å fortelle lbndet herrer hvorledes den er blitt telket. I:)621;
er dessverro neppe tvil om at denne beveistring utlbste en jubel som shtte ti
side alle de krav om forsiktigket en må stille til et tyskokkupert folk.
Den norske regjering har imidlertid a?13.6  På gang 000fordret til ro og sindig-
het, og alt farlig når vi i begeistringsrus over våre alliertes veldige
seirer glemmer at vi er i tyskernes vold. Begeistringen over at befrie1sens



time utvilsomt snart vil slå, må ikke fordunkle den kjensgjerning at vi ftnnå
Omgitt av tyskere  eg  nazteter på alle kanter, Det vilde være clobbelt, tragisk.
å falle i kampens ststa minutt fordi en glemte den forsiktighat som ellerS
underliele kamben hadde'Vært ene ledestjerne. En ubesindighet. kan  nå  son
f dr - .få Æ meet katastrofale fölger både r-or xlen,enkeltc oigtifox stre
sniti av hjemMefronten. Den norske hjemmefront har vist  an .fasthet,  ein4i6-

- het og verdighet soM dat står  ry  av ovor hele verden. Det vd410  bli ess til u-
-visnelig ære om vt klarer å bevare de samme egneskaber i krizens sista fase,,
'hvor begeistringen over det som skjer lett kan bære ubtsindighet i sttit skj6d.
yremfor alt gjelder det å huske at kampen ennå ikke er slutt. Derfer lar vi
h egeistringen drive oss videre frem, men fr-Fa..aord:Ci r-f=a-gan:(London Nytt)
DEN 25. SEPTLUBER - 2arsdagen for quislings maktovertaSelse - TICIWR ULE
GCDE NORDidErrg SECY INE-RNDORS ETTER KL 18.00 (6).
Disse filmer er iscenesatt av•nazizter oa skal boykattes: "Sangen til livetn
ognKommer du Else7'T lied trusel sm fengselstraffer er skuespillerne blitt tvun-
gee til å eaedvirke i disee'filmer.

Nyhetene 17, sept. 1543. Kl. 19.5o.
Italia:Det er harde-kamner syrker sine
tillinger beelaktelig, og da tyske styrker ea blitt redusort. I går ble 3
tyske mobangrep slått tilbake og manse lanscr tatt. De all. har-gjenerobiet
Albanella, 15km-fra kysten og dessuten inntatt Montecerbino, 151emSb for Sa-
lerno. -22attruljer-f-ra 8, arme har nådd Vallo dels Lucenid, 28km frc Lgr000li.
Lot meldes at satruljer fra 5, arme oa fre- 8, arme nå har sluttet seg saamen
helvveii mellom Sapri og Agropoli. Styrker av 8, arme htr også ooanådd kon-
takt.med de all, s'tyrker som inntok Taranto, Heraed er de 3 P:ronter i

trd med å smelte se mmen til en. Det er observert store tyske tropoekonsen-
erasjoner som holdes klare til de kommende oppgjir om Kapoli, - General Alex-
ander insaiserte i gar Salernefrenten sammen med general Clark, sjefen for 5.
am. arme, og han uttalte da han kom tilbake: Landstigningen ble slimrende
gjennomfört til ticos for -t tyskerne kunne ongripe med tanks og kanoner  fra
stillinger bare 2ookm fra sjöenrall. fly fortsett,er å zi sod st5tte til
operasjonene, Potenza ble i går utsatt for et kriftts bombardement, Noen
de all, fly opererer fra hangarskip, andre fra en flyolass i _Syd-Itilia. hed
inntagelsen av Schlee får de illierte en jagerflyplass, bare 8okm fra slag-
feltet ved Salerno,hvorved.deres overleaenhet i luften vil bli åket. - I aos
har de5 vtert uroligheter fordi tyskerne h r besatt alle matlagere. Let ble
skutt på en mengde som foisökta å .e,orme lagrene. - Ty&kerne har avsbarret
tikanstaten og basatt-dens radiostasjon. - I N-Italia holder it. Bolo*an,Como
og Verona, og dessuten laseanaprov, og fjellterrenset i ,;.vruzoene, I Idlano
mötes tyske tanks med mnskingeværild, I Tordno er en tysk  s tyrke omringet av
2opo itoliener som har tatt fanger, -
Balkan:Jugoalaviske friskarer har inntatt den viktige havnebyen split ved ii-
-d-fiTTTe-fhavet,  es  de beleirer Ogulin ved jernbanen Iro iagreb til Kysten. All
styrker har besatt öene Samos. Coos og Leros i Doelekaaeserne,
Russland:.De russiske angrep i den siste tid har firt til gjennombrudd nå
Trink“r  ?.7,1  stor betydning. - Uhder det 5 dagers lange slag som rirte til er-
obaingen av Novorossisk, ble tyske  os  1 rumensk divisjo revet app oz er nå
nå retrett mot flnapa. Deres eneste retrettvei gar nå over Krim, men den blir
stadig mea truet  2,v  lusserne som står mindre enn 8okm rre Kelitopol ved ho-
vedjernbaneL  fralCrim. Lenger nord er jeenbeneknutepunktet T.OsovaiT erob-
ret av russerne. - Den klle som russcrne leter frem mot Kiev, e- blitt berok
telig utvidet. Byen Romny, foraten 2oo andie tettbeCodde atrok ble erobret i
går. Det blir meldt st russiske tropper nå-står Bokm fra Kiev. - Ettersom ras-
serne har brutt den tyske vinterlinje, soh gikk långs elven

Desn'. I S 5stre bred
har de på Ilere steder gått over elven. De har erebret byen Novgorod Seversk
SV  for Brjansk. Fra disse stillinaer  r etter de nå angrep veotover, og onera-
sjonene betegnes som begynnelsen til en offensiv mot Gomel, som er clet vik-
tigste jernbaneknutebunkt for fortindelsen Kiev-Smolensk.
Vesten:Allierte fly angreb i natt g al  i Frankrike, Delig og  terolland, 13
16(comotiver og to E-båter ble skadet. DessLten ikenep Mosoitos mål i Berlin.
5 fly Gikk ttat, I dassly igår blejernbTneforbindelsen mallom Frinkrike og
Itelia ångrepat med god  virkning,  vidare tyske mål  r re NorskekysteWrtil Rante
Flyg. lestn, gjorde stor skade på ellitenlegg i C2 flyDlaSsene i
1a Rochelle og Cognac. Konee fiendtlise Ily ble skutt ned.
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