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London o Boston radio den 22 august.

rems  ø  e mo eningrad fra Pgfland synes ikke å være kommet
lenger enn til Kingisepp, men et nytt framstøt fra syd, ved Novgo-
roder satt igang. Det ser ut som tyskerne setter alt inn på å-nå- ----
Leningrad. Dette vil nli kostbart da de russiske hovedstyrker står
i befestede stillinger nærmere by(;)in enn det nu kjempes.

-

Det har også vært heftige kampe ved Gomel, en by mellem Smolensk
oe  Kiev - øst for pripetsumpene, Det synes som om tyskerne vil søke
å trenge over Dnjepr sa langt nord,for deretter ved en bevegelse
sydover, å rive op det russiske forsvar i Ukraine.

Også ved Odessa kjempes det hårdt. Det later forøvrig til at
russerne nå har gjennemførb ailbaketrekningen over Dnjepr. Spredte
avdelinger er dog tilbake oE driver guerrilla.

-

Det russiske flyvåpen har stadig vært i aksjon langs hele front-
en, Oljedistriktene i Rumenden er angrepet og to store skib senket

Svartehavet.

-

Tyskerne har forsøkt å overføre lette tanks pr transportfly til
fronten. Russiske jagere skjøt dem ned etter heftig kamp. Tyskerne
mangler øyensynlig materiell i frontlinjen.

-

Kiel var novedmå1et for de engv flys nattangrep. Non stop angrep
kanalkysten og nord Frankrike gjennem hele gårsdagen.

-

Vichyregjeringen blir mer og mer urolig over alle de unge
-Transkmenn som rømmer landet og slutter sig  til de frie franske.
------ Tyskerne begynner å sende bjem de slovakiske styrker av frykt
for at de skal ga over til russerne. 3000 man allerede hjemsendt.

-

De norske arbeidere som reistc til tyskland angrer bittert.
Mye arbeide og lite og dårlig mat, Det er stadige rømninger. En som
rømte med et norsk skib, blo fakket da han søkte å komme iland i
Larvik. Han ble skutt.

Ved en debatt i Kragere b,rting om ansettelse av ny kemner, blott-
la n.s.ordføreren uforvarende Dade N,S -korupsjonen og det komunale

selvstyre".London o Boston radio den  21_aurat.

-

e raser frem e es haFde kampen de tre avsnitt på østfrenten
hvor tyskernes offensiv er satt inn: Leningradavsnittet, Gomel,Odessa.

Det er ingen forandring på nordavsnittet. Fremdeles er det kingi-
sepp og Novgorod som nevnes. Marskalk Vorosjilov har sendt ut et
oprop til folket i Leningradområdet om at alle må kjempe til siste man
mann. Fienden forsøker å erobre Leningrad  tirt- dite han,men ikke en
eneste tysker skal få sette ckee fot i byen.
----Ved Gomel kjepes det hardt. Ingen bekreftelse på at slaget er
avsluttet med tysk seier slik som tyskerne melder.

-

Mangex russiske avdelinger som har vært avskåret har slått sig
igjennem. Således nevnes en stor styrke som i 45 dage har vært av-
skåret i omr. vest for Mirek nu har kjempet  sig  gjennem.

Til Amerika er innløpet meldinger fra Bern  og  Stockholm at
russerne har sprengt Dnjeprdemningen somer den nest største i ver-

den. Tusenvis av tyske soldater, man også russiske seldater og
bønder som ikke var kommet ede  vekk fra området, er druknet. Det
skal være Stalin selv scm har giat ordren etterat han xx av marskalk
Fudioni fikk bekreftet at hovedstyrkene av den russiske arme var i
,ikkerhet. Meldingen er ikke bekreftet og må tas med forbehold.
----Det innløper stadige meldinger on uroligheter i Frankrike.
Nylig arresterte tysk og fransk politi ca. 6000 mennesker i arbei-
derstrøkene i Paris. Chikage Dayly News 1  korrespondent angir at det
minst er 10.000 arresterte i det uokuperte og 30.000i okup. iPrankr.

-

Bn nøitral diplomat som ez kommet fra Hamburg oplyser at fly-
angrepene virker deprimerende på befolkningen i byen. De forsøker
å  trøste sig med at det er verre i Bremen.

Spred videre.


