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Om kampene i Libya meldes at engelskmennene har erobret Bardia,  5o.
km. fra den egyptiske grense, og Sidi-Omaravogb som ligger 15 kto.
nord for grensen. Et tankslag raser loo km. vest for den libyeko grense.
Hovedsentret for den tyske tankansamling er ved Sidi-Reseg.  Ae  ler ur
det nå kamper igang. Det er Ny-Zeelandske tro-sper som.har erJorut  o
dia etter å ha tatt Sidi-Assi og Capuzzo. De britiske styrker 1
fortsetter sin framrykking csg har tatt mange fanger, hvorav halvpartco
er tyskere. De tysk-italienske styrker i Libya er splittet oeu 1 mirst
4 adskilte grupper, hvorav en divisjon or fullatendiu omringet ved •
Sollum, og 1enger syd er en annen styrke ogsA nelt onringet. Den •tremljo
er kommet i klemme i ncrheten.av El Gobi, og den fjerde søker å inne-
slutte,de;; engelske styrker i Tobruk, Denne gang er ikke tysherns tall-

.nessig overlegne i luften, idet engelskmennene har både like mange, og
vel så T3iskerne har mistet  7911.y  not 19 engblske. Ea ving av
flyvapenet har, shutt ned-36 fly, hvorav flosteparten var tyske uten
selv  A  lide noe tap.
General Odic, sjof for de franske luftstyrker i Afrika under general
Weygand, har sluttet seg til de frå franske styrkor under general
De Gaulle. Han har brutt med Vichy, da han i Weygands avshjedigelse
ser innledning2p til tysk okkupasjon av det fransk-afrikansko
rike. I en tale sa han at franskmennene måtte sørge for ikke å bli
sittende sammen mcd tyskurne på anklagebenken, nen mA sitte sanmen -
med eng elskmennene  som dommere.
FA østfrenten anstrenger tyskerne seg onnå mer, og det mc.ldes om vold-
somme kamper på :A.oskva-fronten hvor det imidlertid sur ut fer den
tyske offensiv er stanset, tiltross fer at det er den rldee!oste offen-
siv hittil. Tyskerne har greld å bryte gjeennom eå nocn steder, nen
russerne bar da straks fått fram forsterkninger og stoppet dom. mcr-
heten av Tula pågår det ogs: mcget kreftigc kamper, oiv tyskerile har hcr
hatt noen frangang. De voldsomme kamner vcd WolokclamsK og Lozalsk
fortsetter. Russerne vil ikke innromme at Rostow or falt, men hevder
at det pågar gatekamper i byen, hvor det blir kjempet om nver meter.
En tysk bataljon sirr. g reide å komcle fra!:  til jernbanestasjonen, ble
meiet ned. Slaget f2rtsetter. Russiske stupbombefly anuripeP ustansa-
lig de tyske kolonnur.
Den amerikanske flåte ska1 få en tilvekst cA  3eo  nindre fartøyer, Ig1r
ble 2  lEoo  tons destroyere og on ubdt sjøsstt. Do anerikanshe fabrikkur
oroduserer nå  5  tusen flymotorer 1 månedsn,
Dct later til st Tyskland skal innkalle til et mote.og-forclegge åseyt-
flyvende nlaner for de okkuperte og en rekke nsytrale land. Tyskland
vil der foresla ckenomisk hjelp og gjenreisning av friheten, men i
WaslAinton sier Roosevelts pressesekretur at alle på forhAnd må ta av-
stand fra -slanene son bare vil resultero i fullstendig aNhengighet av
Tyskland. -
Nasistene sender for tiden rundt shrivelser til norske legionerors
familier, og spor om de har samme smgangskrets sc,m tidligero, om de
moter metvilje hos tidligere vennor, og nm dst.er noen grunn til  a  an-
nelde enkeltc bersoner. På denne m;:te nrever nasistene• A f1 osprettet
en angiverstand av legionerernes fenilicr.
FA en skole i Lillehammer har tyskorno  64  store lagre av kjøtt sfo sLer
at gulvet holder ok å bryte sammen. Det samme gjeldor speidorns hus.
Maten blir ofts lagret så darlig ot don blir se.cnt Y r L llehommer
har tyskerne en jernbanevogn full av sjoicolade.
En italiensk krysser hnr fAtt fulltreffor av en torpedo i .1.iddelhavet.
I Abyssinia har en større italiensk avdeline overgitt seg. Sverige
der at tyske forseh  bå  å gA ovsr Nara-slven er slatt tilbake.
DEå AMERIKARSKE KULL^GRUSESTREIK ER AVBLAST.
Lokalnytt:  6  nann er arrestort ved Oslo Slaktehus for  tyvcri.  Dette
besto i at de av tvokerne holdde ftt on liter Actleebit å ha oA msten,
og tross fo rbud tok ned seg hjem. Vå skal konme -;,Trmere tilbake  Is2!1
dette når "tyvenc" er demt.
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Vi fortsetter .artikkelen "Bakcm ,filrnrid./in11:
Ingen sov den natten, og hele nest0 da.g fortsatte demonstrasjonene.
Det ble ennå mer liv i byen da dagen kom med ny flyallgrm. Et fly
tegnot med rok V i stor høyde, e folkemasoon jublet. Sendag forte mec
seg ennå en flyalarm. Det gikk rykter om ot ogs D ,nammen var bembet.
Folk omfavnet hverandre midt ni. baten, man sang gg  mjubldt, cg res-
taurentene har det nenpe moor igrit slikt liv som dsn sø/-,doren. -
Men diskutorte fortsettelson. Hvor sOulde bombone havne neotb gari

Det kom flere  bomber -  men nf, en annon  ryåte mnn de fleste kaddo vo,.tet
seg, og var fgrboredt på. - Pa mandagmm gikk- det rykter- o t det  vHg
urollgheter på Akers Mek. VerkstGd. Grunnon kjente mon ikke, mion-Olet
vakte ingon oopmerksomhet. Flyenrrepeno hadde virket stimuleredne._
stemningen snm ni. fOrhånd var stbrkt optimistisk, og til e
respekt.f r kravone ver almindolig blan d t årtoiderne. Dot visste alle.
Man visste ogsl et Akers Mek. Verksted vsr et utsatt foretagende.
Allerede for flere måneder siden var deisbrtkkor utlevert til arbeider/
Man forsto et de nå i ferbindelse med flyangrepet. Vide benytte anled-
ningen til  e  få gjennom sine krav.
Alt dette gjettet folk nErmest,. Noe slikt ventet de seg,-,og derfet .
trodde de det. Først bå tirsdag fnrsto man i Oslo at-alvMrligere nen-
delser var under oppseiling. Det gikk som en lepeild gjennom byon at.
flere bedrifter i jern-og metallbransjen var stoppet. /grmere under-
sekelser viste st melkeleveransenes opohør var den umiddelbare arsak,
den tue sot veltet lesset. Streik lå i luften. :1yndighotenes 1nnsrep
/1.r det gjaldt fagforeninsbevegelsen, tillitsmennenes avsettelse a/
restasjoner, strandingen av lonnsfarhandlingene, ait, gjoy-ido tz sitt t1:

skape en bitter stemning som bare ventot od. utlosnin. on/ tirsdsg
begynte det, uton at noen kan si hvordon. Fra bodrift t 1 bedrift
snredtes oarolen em nedlegge orbeleet. Dot si,jedde 2.1CT O mor,
det /1:todte et msn or. telefon gj o rde Se nødvendtge ovtol.r. Alt i alt
regner man mod at 35 - 4o tuocn mann nodle arbeidet i lopbt ov tirsdage

Mon enda tirsdas kveld dromte man ikko om slik0 konsekvenser som unn7
takelsestilstend og standrott. Jern-og-metallarbelderne 1 Cslo holdt
et stort mete hvor forbundets ordforer Josef Larsson i cn talo
meget sterkt inn for at arbeidet skulde gjenopptao eyeblikkelig.
LIkevel nle han  3  dager sonere dedsdemt som en av de ansvarilgs fmr sti
ken. Landsorganisasjonens ordførere, Jons Imngen og Josef Larsson,
hadde fer motet vert i Reichskommissariatet, og fått vite at de teke
myndigheter anssituasjonen moget olvårlig. Saken ble framlagt oå
metet, som neoluttet d heve streiken.fra og med neste dag.
Natten ele mef,.-ot dramatisk. Alleredc klokken fem onsdag morgen den
lo. september begynte massearrootasjenene. Først ble landsorganisasjor
ens styre dradd ut av sine senger av tysk pfliti, og fert til tor-
skjellige fengsler. Dernest ble ledende personer i forskjelligo fer-
bund tatt, soners fagforenings-ordfordre, gg tillitsmenn på arbeids-
blassene, akademikere  or  pressemern o.s.v. På gatene vrimlet det av

Det norske ordensPoliti var ptkommandert i tredobbelt styrke,
dertil kck2 hirden og det tysko politi. Almindelige tyske trooper
man moget lite til, men 55-tr0r,ser ::jorde seg sterkt 6jeldonde. I
lønet av natten kom preklomasjonor no standretten. Fol./ rev aviscne
ut ov hendene od/ avisguttere, o:• slu-k{e nvert ord.

Fsrts.

Sent ikveld moldes at operasjonone 1 Libya fortsetter plansessig, og
at tyskerne begynner d mangle beoln til sinc- tanks. I det nidtre
::iddelhav hsr torpedofly fdott 2 ft,Iltrofferc pa en dcstroyer,
og senket 2 forsyningsski. rehlengelsloo flåte serger for at tyskerne
ikke får fersyninger ellcr forsterkningor tlt Libya. Fro Russland
meldes nå em kampor ved Klin,  65  km. nordvest for Eoskvå. Kovedsitue-
sjmnen on ufgrandret. E'ngelske fly hsr forctatt ongree på nord-Frank-
rike idag. 7 jagere savnes.

GUD BEVARE ETiNGEN OG FFDRELANDET.


