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Professor Won-Mliller talte idag i den svenske sending: Det er av vital
betydring at Norge og dverige idag forstår hverandre.
Det fins fremdeles
folk i dverige som betrakter det pågående oppgjør som en stormaktskrig
scm det for all del gjelder å holde dverige utenfor. Det er ikke en stol
maktskrig, det er en revolusjon som truer med å ødelege
alt og alle...
Vi nordm=
tar heller nod oR fattid.om,ja,
terror enn-å risikere å tapt
vår
Dere må forstå at Hore
or i
og at vi ftsatt
vil
være det Inntil Tyskland er slått...Det
er nødvendig at vi nordiske stater står sammen til vern om Nordens frihet!
London 24/11°
Hittil er det i Libya skutt ned 79 tyske fly not 17 britiske.
I det siste komunike fra G.IIO
Kairo meldes at de tidligere nevnte newzeelandske tropper som i de s:Lste dager har rykket fram pa voien til
Tobruk,nå har inntatt byen Gambut, halvveis mollom Bardia og Tohruk.
Denne by er et meget viktig støtteounkt for fienden. Tobruk fortsetter
sine utfall, og befester etterhvert de områder som blir erobret.
nisonen har tatt mengder av materiell fra fienden. Indiske styrker oppererer bak de fiendtlige stillinger i området ved Haifais-passet.
De fis,ndtlige styrker ved Tobruk er avskåret fra sine baser i vest.
De har tydeil_gvis store vensker med olje- og bens-inres-e.rvene.
Hittil er det ialt tatt ca. 15 000 fanger.
Tankslaget som nå raser i Libya strekker seg over hundrer av miles. Utfallet kan ikke forutsies. Begge perter .har kastet alt hva de har av ma
teriell inn i kampen. Det tales om "hand to hand fightingt
Den anerikanske regjering har besluttet at amerikanske
stridskrefter
skal bekytte bauxit-gruvene
i Hollansk Guiana. Brazil har erklært seg
enig i besettelsen.
Sla.z,etom Moskva raser med uforminsket
heftighet.
Offensiven karakteriseres som den voldsomste hittil. Tyskerno har satt inn 4o divisjoner mot
17 i oktober, I kostov-omradet
gjør russerne motangrep.
Vest for denne
by har russ e rne drevet fienden 65 km. tilbake og fortsetter
forfølgelsen
I selve byen reser gatekampene.
På Karelska Noset or den kile som tyskerne hadde drevet inn i de russisilinjer blitt rettet ut igjen.
. .
Den danske regjering har bes1uttet seg til å slutte seg til Anti-Komintern-pekten. I den dans';‘,tillegssending
iaftes talte en Harr Terkel m'
Te2kelsen. Han uttalte,'Dan±ark
står overfor det største valg i sin mer
enn lcoo år gamle historie. Ctenriksminister
Sovenius
her truffet valget - for seg, mon tkke fcr tan=rk.
Scav,inius k 7:n ikke forplikte det
nanske folk mot dets
Et aederlandsk fl v 0oon4,112 igår fulltrffer
på krt tysk transportskip
på s/v kyston av No*e.
•
Rovedmålene for H,a.F var idag Brest og Dunow:rque.
Det meldes at de 6 mann fra Isbjcrn 1,1e skutt på Hovedøya.
Fra U.S.x meldes at kullstreik3n
er avb1st.
Mr.Lewis har acceptert
Roosevelts fors1ag om voldgift. Idag går 15o 000 mann tilbake til arbeidc:

nlvitisEL!
Det er meget viktis at dette blir kjent.
Tyskenne er som bekjent Mestere i provokasjon. Det ansees på det rene
at undtsgelsestilstanden
var laget etter plan av Heydrich, TsjekoslovEkies'bøddel, og cUt er grunn til å vento et ny,ttforsøk. Men det vil
denn Eang få en annen form: Hvis man i nar fraStid. et eller annet sted
i landet får se soldater i engelske uniformar, a4 vær forsiktig!
Det kan være tyskere!.De kaflvis
man ikke er phasSelige,
få et
påskud2 til a ta represelier som•skal skremne vo,ldsomt og son derfor
vil foreså 1 en dertil skikket Målestokk. Nærmere opplysninger kan ikke
gis. Men pass påt
Z8
Lørdag den 15 november klarte en nordmann å rømze fra tysk fangenskap
i Oslc. Han skulle overføres frs nr.19 til Akerahus. Overføringen fore:gikk til fots, og fansen ver ledsaget av to tyserere,
hvorav 1 undercffiser, Utenfor Cred1tbanken laget han bråk og Idarte
å komme seg inn i
bankhallen hvor han løp innenfor skrankon e; foksøkte å komm e ut en
annen vei. Dette lyktes ikke, og han fortsatte dedover i lokalet,.hoppet over bordene eg krøp lansa skranken. Underotkiseren var kommet inn
etter ham med revolveren ferdig, men han kunne Skke :skyte fOrdi
var
så manga mellom ham og fangen. Han gikk langs skranken utenfor og prøvde å følge rømlingen med våpenet. Ved sjakten mjdt i lokalat - med trapp
og paternosterheis -klarte
fangen utenat tyskeren merket-det å smyge
seg bort til trappen og ned i kjellerenmens
tyaketen fortsatte langs
skranken til øverst i lokalet hvor han stod og Ventet på at fangen skulle krype fram. Denne hadde imidlertid nede i kje1leren funnet personalet
utgang og forsvant - cg siden har tyskerne ikke sett ham!
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Politiet i Bergen har utstedt pass til provokatør2r (særlig Oslopass)
til folk som skal gi seg ut for østlendinger som cr kommet til Vostlande
for å prøve å komme videre til England. Diese provokatører søker å komme
1 forbinnelse med flyktande for å angi dem.
Nasjonalhjelpen

må solveagt bcykotts

nå når den er blitt et N.S.-organ.

Ingen må delta i idrettstippi-Lasenl!
Nationalteatret må boykettes s(Uengs dets Ftir2 sitten fensslet,
Ingen må gå på tyske filmc/ eLer
HUSK! En god norckenns
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før te plikt
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propag.anda av noe slag!
er A være taus!

