
Nyhetene fra Iondon 22/9 cig 23./.2 19,13,

Italia: Den 5. arSe-har erobret den Viktige by Potenza; 7Tsr mötes jernban-
ene fra Leapel, Foggia og Tarent, dessuten måtes Tem veier. NV for byen her
8.-arme rykket videre fram og erobret Avigliano -og CanoSs. T:usenyis av it.
soldater slutter se6i" til de allierte soldater. Ved Salerno har 5. arme tatt
pbyer, bl,a. Campegna, 5 for Salerno og itvellino IT for byen. Byene Acherno
og Contorsi er pgså erobret. 5. arme står 4,52m:svd fei4 Zeapel. bt020 brenner
har rast hcr i de siste dager. Tyskerne har selv senkET.t 3o skip på T.Teabels
Havn. I NV-Italia raser det kamner mellom byskere.ogHit.alpetrob-oer son har

• forskanset seg i fjellene. - på Kersika trenges tyskerne opp i öens Nt5-hjörne
, hvor de pråver-å evakuere fra havnen Basia, som blir heftig afigrenet  av  all-

ierte fly. Tusenvis rv tyskere er ftbt til fange.
Balkan: De jugoslaviske friskarer sos kjesper i har avskåret alle
jerritianeIinjer N for Eiume og -Trieste. Jugoulaverne har fått stötte av Ø .
norditalienske nydannede arbeiderbatalionsr. Tyskerne fårer fram foasterkning-
e i dette avsnitt og er gått. til motangrcp, men har lidd storo tap. Jugn-
s1P_verne holder nu stårstedelen  av  s.jlovenir og kcisten fra Sjusiak til

saipt de flests oyene utenfor. - I Bulgaria hersker Ctet 3tadig uro•
Russland:Russerne rykker videre fr= mot de tyske sillinge. bmo1eask, Kiev,
-.071rOPirovsk, Zaporosehe og Melitopol. Kerunder hrf de inntatt byene
Tsjernigov, N5 for Kiev, og Demidov, Gekm N fer Smolet,k. Irskerne har ment
ourömnIngen rv. Poltava, men det russiske kemsuaike larr ennu ikke bekreftet
dette. Igår ble over 9oo steder inntatt på 3stfronten. jjeLt russiske over-
konnando leder ni 9 offensiver mo den tyske front. De ser ut at rus-

' EIMIe nu samler sea til stercifensiv mot pnjenropetrsvsk ou Za2orosehe. Rus-
siske fly harlgjentatte ganger bembet broer i Dnje-prbuen. TanoT3pene st'ir bare

'15km fra elveh, ok kosarkavdsliner br,r nådd eiven. -=gn offensiv mot 2-onel sr
Wat.; igang eg skrider hurtig arom. --Onsdag "rikk rueserne :35km Crem mot denne

Framrykkingsn mot Kiev år også hartig, og ae russiske tre.pper h.rr al-
lerede.byen isikter I S:d kjempcs det I utkcnten av MeIitoDol. Under inntag-
elsen av Arrtj2a på Kuban ble det trtt sort bytte.
Vesten: Store styrker brit, bosbefly utfdrte ina et kra±'big og konsentrert
angrep sot Zannover. .angreoet varte en hrlv time og skrder ble vold, s  p,

og tekstillabrikkene. Videre ble Oldenburg i NV-Eyskland o,2 havna i
Iden angrepet. tLmerikanske flygende festn. angrep flåtestasjonen i Nantee

ogflyplasser i Nord-Frankrike. Under disse omfattende tokter gikk 26 boSie-
:flytspt. 1.ange tyske nattjaure ble skutt ned. Det var få ty:ske ily ever
jZh.n:land inatt, ingen skader ble voldt.

gknd: Utenriksminster -4en har avgitt en erkl.riring i underhuset om 1.1-
fe-11efludolf Hess. .Her heter det bl.a.: Kess rnicom på eget initiativ til
Dig1and i mai 1941, Nan fikk foretrede for enge1Sket 4tassenn og frenholdt
athan h-dde fl5yet til England vegqe av menneuksheten 0,5 for å forhindre
videre blodsutgytelser:- lian var overTievist om at ,in»land måtte tape krig::::n
p.u.  av lysklands overlegenhet i luften og ubåtkrigen med den katastrofale

-vending den hadde trtt for England. Kan fressatte derfor et fredsforsla2;.
-Tyskland skulle få frie hender i urooa. og England skulle ha frie hender
•sitt kolonirike. Dog skulls Zhgland utlevere de kolonier Vrskland hadde
:1914. Tyskland ville stille bestemt krav til Ilusslrnd selv on Oe måtte se.t-
-tes Igjennom ved en Forutsetningen for rt fornandlinger kunne bli opp-
't!At var at en ny bfitisk regjering ble dannet. Ptrsonlirrhsten sefs Churehill

ilitler ikke i noe tilfelle nrerhandlç rs,o. Ble ikke disse fors1
bla Tyskland nådt til å tilintetgjåre lan eg holde det permanent

,mler sin hel..... sr Hess. •

Store  nre tropoestyrker er- kommet til Lngland, deriblancli en kontinrenh
mme‘a seldater or flygere. - 1.5 silliener 2re, sr bevilgc-t il g,inupp076-
.ghigen etter de skader briyiske solaater har kjort under felterst IvS42--
!gaskar. -En horek krnonskytterskele fur handelSmatnen r åpnet på Travcrs
Ibland ticC. ilew York. Kronprinsesse 1,„artha held
lorge: Siden siltfsens henrstt,.1se ligrer det en dåd hånd Over rolitiet. D(Å,
. ir-rkke arbeidet og saken hoper seg opo. Dct er smrlig mang:,len på f-gfolk
-on gj,jr seg gjeldende, og for a rjelpe ,dr-nelen forsoker 2fS å .sette inn
jae ngzi:istiske juridiske studenbsr i fullmektiestillinger. - Politisjefs
'skviks nerver er i ulage go kriminalsjef johartus har eHkt avskjed og fått
en innvilget. Hra kalte nylig.samsen Tiolitiet for å gi en beskjed. Da de
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var samlet, sa han at.dct gikiCet xykte om.ham,, men dette-Var ikke riktig.
Kva ryktet gikKut på, opPlysteehan ikke op. Det heter, at han var,medlesi av,
den-sasrdoMstO1 stma dåmte Gunnar Eålifsen til ddden. å
Den Norske tegion er nu gått oyer til pengeutpresning for ålSka-ffe Midier.

eg slutter mcd
fdlgende: De ikke önslcer å gi bidrag, ber vi omgåendp_om en begrunnelse
for Dereb standpumkt. - Terboven Qg Ftediess hdr latt bygge bunkers'og tigg-
trådsperringer for å trygge sine boliger På Lyro. - aTyskerne har tatt bruk
Folkemusset som emmunisjonSlager. I sin iver for-å trygge sine lagre ved å
flytte den fra byen setter de således uerstattelige kulturyerdier i fare'for
utslettelse. - Den svenske NOrgeshjelp leirer iddssé dager ettårsjubileum„
Den har i denne tid fått inh 13 millioner kr. til gjenoppbygningen i Norge.

1,TyhGtene 24 sept. 194  
Russland:Store russiske troppemasser som trenger fraM fra:Novomoskovskhar
TircflE"-jeprå dstbredd like i for DnjeprOpetrovsk. De nar allerede begynt
-etilleribeskytningen av V.siden,'blandt anneb b)Eno Jnerkassi, og de her fons-
utt overgJngsforsåk på nden steder. En kraftig ertiIåeribeskyniSg.av byene

Kiev og Dnjeprope-6rovsk er innledet, og dette ansees sOm begynnelsen på
den endelige kampen om disse brohoder, RuSsisk infanteri og tanks rykker fre,
innen-For bvens ytre forsv reverker. V og S for 201tava er tyskerne'på
full retreytt. Mellom Smolensk og Kiev Morsjes..er ryssiske kolonner mot Gesel
og den ene av disse har inntatu jernbanekAutepunktst Uhetsj på jernbanen

Brjensk - Gomel. Lii kolonne som marsjerer mot ..jmolonsk har sådd et punkt '
15km fra byen. E for bmolensk her russerne gått OVer pnjepr og trenger(fran
mot Vitebsk, i det de truer med å omgå Smolensk. De styrker som evakaeres
over Lil Erim, vil ha liten sjangs6 til å forene seg iped hovedstyrkenc på
S. fronten på grunn av den hurtige russiske framrykking langs kystcs til Asev
havet, som har nådd langt forbi Krimhæren har da 2 retrettmu-
li,Cncter: Enten den usikre vei over Rerekopeideb, eIler en evakuerino. med
skip ovsr Svartehavet, som imidlertid beherskes av den russiSke flate.
Italia: De allierte tropoer har erobret 3 byer til, nemlig nitamura, 0 Icr
2-ceenza, Matera og Iivertro Citra, sOmligger 381cm Ö for SåleYno. De t=L-en:36,T
frsm I fjellene N for balerne under Larc kamper. Tplaten CAtter nærens fram•-
marsj ved kystea. Det cr liten M..)stend 1 Tarantosektoren. Anta4let tyske
f-nger stighr stadig, blaådt dem er mange 17,:aeeS g4tter. Det ser ut til at
Eesaclrin,e vil forsdke å holle Neaåel Lil trods for a des har'mistet initia.

Ded sammenhengende frent går nå rra Amcqii i til Eari pa u kys.cn.
-Jet mlåesat 4o 000 -6ivilåersoner hittil Er skutt i Weapel. Det er fkke kp
et matvarer til byen siden-3adoglios knpitulasjon, Eag all vanntilfåfscl cr

Tyskerne skyter på alle assamlinger av italienere, 06 de som fOnoker .
å forlate buen blir skutt. - Tyskerse'sendtc i gax over noma radio en får-
ferdelig trusse1 mot de itelftsske pJtrioter som kjemper met tyskerne. .Ihke
bare de selv, men hels dpres familie vil bli skutt. - Det blir nå opplyst
at 11 franske krigsskip, hvorav 2 kryssere, deltok i inVasjonen på Worsiks.
På forhånd var over lo 000 korsikanere forsynt med lette våpen som var s1op5e
ned i fallskjerm. 2/3 av åya er nå under franskmennenes kostroll, og tys-
kerue har begynt evakueringen fer alvor, både med smabaLcr og fly. I går
ble 7 tyske transportfly skatt ned på vei fra Korsika til Livorno på fast-
landet.  - -Lntilacister i N Italia har dannet en nasjonalgarde som forberecte:
SEg på kommende begivenheter.
Balkan: Tyskerne firer nå fram store forsterkninger -20T å knekke de jogu-
slaoriske friskarer. Jegusleverne .verger åeg mot :fshernc både ved å slå
dem i kamp og ved å bryte deres samindslinjer. I Triestes gater kjempor
friskorene sammen ffied italienpke arbeidere og bånd&-7- mot byens tyske garniso,
IeUsgarn er êt oppstått en ny regjeringskrise etter at generalstabosjefen
er kommet tilbake fra et måte med Kitler. Regjeringen tråtte byeblikkelig

sammen til et måte. - I den siste tid cr 2 tyske konvåyer senket i Egeerhevet,
Vesten: I natt angrep britiske bombefly MenJahelie; Iudvigshafen, Darmstadt og
nachen. I dae b1g 4arinestasjonen i Dantes igjen asgrepet. 32 flu saknes.
Lårdeg 25 se-t. er deis 3 ar siden det norske folk for alvor tok opp kamoenmo
nizismes. rea Lenne deg bråt eyskerne og WS :lorges •runnlov og utelukket derne
definitivt e hvert somarbeide fra nordmennenes side.

21 DENEE DAG ETt INGEN GOD WORM,ICN UTE ETTER KIOKElh 18.
SEED .eVISEY VIDERE STR1KS LU KnR LEST LE 11.€1: FORSIKTIG.


