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LONDON-NYTT.
I autoritative kretser i London erklEirer man i ettermiddag at slaget

i Libya går utmerket. Halvparten av tyskernes tanks skal allerede wore
satt ut av virksomhet. Det er to tyske og en italiensk tankavdeling som
har vårt i kamp med engelskmennene. Engelske panserstyrker har inntstt
gunstige stillinger syd for Tobruk. Fryktelige kamper raser i den tre-
kanten som dahnes av Solum, El Gcbi og Tobruk, og her er størsteporten
av de tyske tanks innek1emimt. De gjer fortvilede forsøk pd å komme ut
av stålringen som omgir dem. Torsjag ottermiddag var dQgn „ferste tref-
ning mellom en britisk panserkolonne  oh  en tysk tankavfeling. Tyskerne
mistet 70 tanks og 75 panserbiler. Det har oFså vart tånkalag mell•  e
Tobruk og Egypts grense, og tyskerne er tvun e et til å trekke seg norn-
over, Bak de tyske novadstyrker er det andre styrWer som cr fanget I
et nett av Set britiske panservåeen. Flyvåpenet har spIllet'en meget
viktig rolle og foretatt angrep uavlatelig. Engelskmensene er tyskerne
fullstendig overlegcn i luften og det tyske flyvoen har vårt nødt til
å glimre ved sitt franr da aksens flyplasser står under vann. En annen
viktir faktor er je engelske tanks overlegne hurtighet. Det har vaart
en skarp trefning mellom akse-tanks og amerikanske tanks og dette endte
med at tyskerne i skumringen trakk seg tilbake etter å ha litt stora tap.

Tyskerne er fremdeles ute av stand til d nå sine hovedmål i Rus  TO. ed,
nemlig Moskva ow Leningrad. Det raser kraftige kamper ved Wolokolea. k
og Tula og det er bitter kulde på fronten. Majewski sa idag at en s,Inn-
fell nå vil vise seg å vmre en meget viktig del av utrustningen. Re rus-

siske soldater har en hver, men hon undres hvor mange tyskere hsr en.
Kampene svinger fram og tilbake os byer og landsOyer skIfter eier flere
ganger. Det meldes at russernes stilling or bedre enn for en måned si-
den. Tyskerne meljer at Restow er tatt, men Jette er ieke bokreftat
fra noe annet hold. I nordholder ru nserne'stillingen ved Tdkwin. SS
bataljsnen Viking, hvori er opptatt det beryktade Resiment KorCland,

har mistet 2.oco mann. På et avsritt av Leningradfrenten har ausserne
tatt 6 tyske blokk-hus og brakt 25o tvskore til evie taushat- Kal cn
blir sterkere og sterkere.

Dct ble sagt i London idag at kamocnJ i Syd-Rusaland og Norj-Afhdka
er neye forbundet. ,Det ble betegnet som to operasjoner pO en og ssn e
front, og Jen britiske offensiv jr et angrap på den venctra ving av
stere britisk-russiske front.

En britick kjempekonvoy cr påny kommet til Arkongalsk or okipJne la
til kaien i en lang rekke og russiske trosher sts ferdig til å losse
fly, tanks, vapon og amunisjon. Konvoyen hadde ikke sett noe tegn til
tyskernes fly oller flåte.

Tyskerne forsskcr nå frodsføling på to frontor. Zeesen-kringkssteren
fortglte igår at tyskerne var beslektet mcd engelskmennene og det
var synd de hadde alliert seg med hedningerne, når de i grunnen burde
voro alliert med Tyskland, og i Russland orater alle tyskerne om at de
i grunnen alltid har boundret russerne, at det burde were en milither-
allianse Tyskland-Russland mot plUtokratiet og at det kunne falle mange
god-biter når det britiske samvelde bryter sammen. Svaret har Churchill
gitt da han sa at den brltiske nasjon alldri vil forhandle med Hitler
eller noon annen nazi-regjering, og Stålin har også gitt svaret, da han

ma at Tyskland vil ha en Utslettelseskrig, og det skal de få.

LOKALNYTT.  Fra vår mcdarbeider I NS-lodelsen i Tromso har vi ideg trått
listen over innskrevne medlemmer der. Det ar lo4 menn og _J5 kvInner.

I Aftonoosten don l. ds.  pa  sports-siden står jet bl.a. at Nnrges
Idrettsforbund har fått to nye forbundsdommere, ncmlig Fer Finnerud, Osls
og Ivar Skram, Maløy Idrettslag,  0  konmentarct lyjer: "Lan må virkellg
ha grunn til å gretulere Yorbundets fri-i1rettsav'olIng med en slik flott
tilvekst til Jommorstaben i ao: så kort tid. Vi kam fortelle at Iva]
Skram for kort tid siden ble dømt til 1 års fengscl, hatingot, for grev-
brudd og unjerslag. Uan ble videre avskjojiset fra postvorket. Detto er

altså en FLSTT tilvekst.
Vi har fått tilsendt fra London "Kongshirjen Kommer", rikt illustrert.

Vi skel forsoke å få laget bIlledene opp og skal ja meddele dette.
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I Tensberg sendte ordføreren en 18. di,, et breV adressert til "De

offentlige funksjo=er og arbeidere 1 Tønsberg" med følgende ordlyd:
"De anmodet herved om 4 avgi møte i Tensberg Kinclokale søndag den 23.
ds. kl. 17. ifutisminister, statsrhd Rlisn eir erimeddelelse til alle
offentlige funksjomerer og arbeidere 1 l'ansberw; Z er vil b11 hontroll
våd inngangen,  or  mh De pse å f4 notert nevn  o g stilling ved kontrollen.
Av hensyn til kontro len bes lovlig fortall medåelt skriftlig til ordie-
rerens kontor innen ferstkommende leraF k1.12. Bjerck (sign.)

ordfører
Vhm Halen-keTrespendent.meddele'r at lignende er berammet i Halden

til inorgen, med tale av Lunde, En nesist ved navn Smith har de siste
dngo ghtt rundt.i Ha1den or truot med at de orn Jj.ke møter fram, skal
tli fretett halve breirasjonen oe niste stillincen. 1 E VLR

lecke-Jeurnelen skrivar under tit e len:  ohom ,Trnriden", "Sex dagars
faser i st=3.ndrttons

OedsenA stil1het hviler over Oslo nn igjen - etter 6 dage hvis fase
vi blidskje lov aldri her sett maken til i Norden. Norge har hatt sin
"30 juni" og en er ikkawlutt ennen Man 4en frykteligo gverraskelse,
den hektiske oe ncrvese -ftemningen med millioner rykter,lbg spenningen
som fulgte med er nå for en stor del overstått. Oslo vender seg til
standretten oe: tar med beyd, men ikke knekket rygg mot alle de slag sam
hver ny dag fører med seg. Hver kvinde og mann lar hendelsene brenne
seg fmet i sjelen, oe Fjemmer den der. Kanskje går det over for
denne gang, mon den som ser og opplever Osly av idag har en uhyggelig
felelse av at dette er forspillet til en meget alvårlig tld. Etter et
langt grått år med mange trykkende timer tok september sin begynnelse
med store begivenheter. For ferste gang siden mal ifjor, de Fornebo
daglig var utsatt for engelske angrep, kom engelske fly.igjen over byen,
Ved midnattetid den 6. sootember ulto sirenene bede i Osio og jmegn,
straks ettsr hørte man lyden av tunEs fly son fløy lavt over hustakene,
Hovedangrepet begynte. Byen var helt merhelagt da luftvernet spilte opp
og publikum styrtet ut av sengene fcm å se ed skuespillet. Det var knapt
et menneske som sokte ned 1 tilfluktsrommet. Det var umu1ig å avgjøre
hvor menre fly som angrep, men i flere timer durte flyene over byen et-
ter h ha sluppet sin last over hevneomredet. Detonnasjonene hørtss jevnt
or prasiot: det var bomber av grov kaliber som anvendes. To fartøy ble
truffet ut-n nt det er muli, å f vite hvor stor skaden er, men foruten
hemblagen slape flyverne ned miner i fjorden oe neste dag gikk et skip
p. en slik mihe. Det var da Cslopresnen skrev em et fartøy som hadde
!htt erunn ce begynt å brenne...

Man hadde inntrykk av at flyverne formslir forsøkte å snugge Rådhuset
hvor den tyske adminisk,raSjonen sitter i et av tårnone. Fly etter fly
fløy over tårnet z opp tel' ot Viktoria TerYsse hvor Gestapt-har iine loka-
ler. Mot stjernenimmelen sh det ut som om man bare hadde behøvd å skyte
med gevesr fra et av vinduene for at et fly skulle ha styrtet. Men ingen
tinr hendte fer fram p. morgenkvisten, da en lang lysstrime på •åmmelen
forkynte at et av de store flyene var blitt truffot  oP_  holdt på å styrte.
Lysstrlpen gikk i en stor bue over byen ut mot Sandvika og der havnet ma-
skinen p:å vannot i Holtekilen. Vcd 5-tiden om morgenen bid 2 av beset-
ningen reddet av norsk luftvernsmennskap. De hadde da svomt i vannet om-
kring 20 minutter i skadet tilstand cu var temmelig utmattet, men likevel
i godt humer og det hadde de grunn tii. Tusenvis av mennesker var pa var
ring ut mot Holtekllen og'hyldet flyverne som om de var verdensberømte
nordnolsfarere. Demonstrativt rjorde de deres ferd til Snrums Sykehus,
til et triumftog mellom rehker av syngende oF hurra-ropende nenna'åker.
Blomster stroddes pi . veien ef: sendtesi biler til de engelske flyverne.
Med blottede ho.fer sane .folkemassen KONGESANGEW... Fortsettelse

vVv
V1 her ne gedt hen om at den jule-hjelp vi skal vtiro fengslede land

menns familier ken bli en virkellw hjele. Vi har allerede fått inn mer
enn vi badde hhpet  oe  enda har vi bare sh vidt begynt. Send beskjed om

trengendeiad vanlir vei.
GUD SETVARE KONGEN O FEDRELANDET.


