
l/

Nrø-/ ffor 25.nevember  1941. 1.årg.

LONDON - NYTT.
Det pågår store kamper sydest for Tobruk, hvor onringede tyske styrer

leter etter en vei ut, Britiske forsterkninger er kommet fram og en bni-
tisk avdeling er rykket 32o km. inn i Libya. Tankslaget paear freede1es,
og utfallet er ikke avgjort, men tyskerne er i ee meget vanskdig
or engelskmennene har gode stillinger, så man har all grunn til å se elet-
mistisk på situasjonen. Nye britiske tronpar er komret fran til Sidi Reseg
og har omringet de tyske styrker i marheten. Steiet er erobret av engelsk-
mennene. Syd-Afrikanske tropper kjempet mot overlegne tyske avdelinger m(id
strålende tapperhet til de f1kk undsetning av britiske panserstyrker og fikk
drevet tyskorne på flukt. New ZsAanderne rykker videre frar mot Tobruk.
Det her vart store tap av tanks p&begge sider, men noe antall er det ends
umulig å fA opegitt. De britiske styrker som bret ut fra Tobruk har nå be-
festet det erobrede området og har tatt 2.000 fanger, hvorav haIvparten er
tyskere. I grensedlåtriktet er tatt ,tterlIgere  1.000  fanger. Hovedstyr-
kene er I kamp mellom Tobruk og grensen og lenger syd foregår det også en .
meget viktig kamp. Indiske tropper hdr erobret Augila, 400 km. vest for
den Egyptiske grense; og-tyskerne hadde her store tap. De 5 første dage
av krigen har engelskmennene ødelagt 119 aksefly, derav 51 1 luftkamp og
58  ble skutt 1 filler før de fikk anledning tll å forlate flyplassen. 50
yske bombemaskiner forsøkte å komme rine styrker til undsetning, men engels-
ke jagere fley rett inn i styrken og skjøt straks 6 bombemaskiner ned, hvor-
etter ee andre snudde. De tyske forsyningsvanskeligheter blir større og
større, da komnunikasjonslinjene er brutt. India har sendt 1 mil, mann til
hjelp for de allierte OR har erklart seg villig til å sende.5 mil. til.

Sverige melder I kveld at stillingen på Moskvafrenten her bedret ses
for russerne det siste degn. London meldte at det pågå r  heftige kamper
fremdeles og at tyskerne pressar voldsont på om har kolossle tspe Masevis
av tansk, hundrevin av motorkjøretøyer o, tusenvis av tyske lik dekker slag-
marken. Ved Tula pågår ogs voldsomme kamper or ved^Klin har russerne et
sted-trukket seF litt tilbaken I Len jih gradområdetta cn russerne rykket lo
km. fram oe har erobret en by. Under kmmneng hor ødela de to infanterire-
gimenter, og tyskerne hadde  3.noo  drept2. Kampene pågår fremdeles i Rostows
forsteder. Vest for Rostow har russerne fortsatt sin offensiv  t  er nå ryk-
ket loo km. fram mot Don og har tatt t1lbake mange byer og landsbyer. På;.
Krim har russerne fra Sebastonol gått til notangrep. Det ruesiske flyvnen
har bver fronten syd og sydvest i løpet av en dag ødelagt 46 tanks, Soc 2T-
merie motorkjøretøyer. Det meldes fra Stockholm at russiske friskarer bak
fronten går los på tyske konvoyer, kutter telefon  og telegraflinjer, eeren-
er hus med tyskere 1 luften, sprenger broer og gjør en srnsse annen ødeleg-

gelse, Fra Stockholm meldes at 2-finske bataljonar på Salla-fronten hsr
nektet å kjempe videre, de protesterte mot den finske angrepskrig  or  nektet

trenge inn  pa  russisk teritorium. Det meldas om stigen misnøye i Finn-
land.

Amerika har tatt 4 nye skritt til hjelp for de allierte. De har stoppet
lisensen for eksoort til fransk Nord-Afrika. S1uttet å eksportere bensin
til Snania, spanske besiddelser og Tanger. Har bestent at låne og leie-
loven også gjelder general De Gaule. Amerika har sendt tropper til hol-
landsk Guyanna. Denne koloni spiller en viktig rolle i den. ap:erikanske
krigsproduksjon, da den forsyner Amerika med  eo  % av behovet tli
industrien. Dettc er det første åpenlysc- tegn på Amerikas forandreds
tikk overfor Vichy.

For noen dage siden ble en liten engelsk patrulje landsaft pi
kyst og etter å ha utført- sitt oopdrag, trakk deo seg tilbake. Ple
lett skadet, men forøvrig led patruljen ingen tap.

Arne Ording sa i utenrikskronikken i kveld at i Libya var det dct tyrke
panservåpen nom var hovedmålet, italienerne bryr man seg forelooig mindre
med. Han sa videre at det hadde stor betydning for engelskmennene A ta
Libya, da mange av skinene nå må g rundt Afrika og ruten blir derved 4 garg(
så lang som gjennon Liddelhavet. En seier i Libya vil ha stor betrning
moralsk overfor Tyrklet og Arabiske verden, og store engelskk styrkar
vil kunne frigjøres. Dette er tyskerne klar over or vil gjøre alt for å
holde Libya, og eventuelt sende hjelp. Ording nente Petain kom til 4 gi
s t ter og at tyskerne kom tll å sette sterkere press på Franco-Spania.
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fortsetter artikkclen "bakcm jårnriddn".

Helc Onlo kjonner til hans historie under krige.n. 9. eeril stlite nss,
seg til regjerinLens rifl•oGisjon ou fuluto med lsndserganisasjonens ledoise
de tc. Mrigsmånedene or tok alt-arbe1de soL, forefa-lt. En tid arbeidot han
Sone sj.:1-fer Da våmnene blr nedlagt 1 Nord-N-rge anse ha et
riktig3t å vende tilbslee til Oslo for otillo nraft til disoosisjon

.der. De nvo my-sidirhetene nektet ham - oom de nektet olle andre - som nr-
bei'et t ro gj tjeneste under krigen å gjeninntre 1 ain funksjon.
Len da tok t.C.s -davgrende ordforor El-IIS Volarrmed seg Hansten ocp i RIks-
komdsariatet oa sa ifra at enten hsn få igjen sin plams som juridisk
rådE..iver, ellor.også fre2a Volan seg ansvaret for-de feil som blc gjort på
grunn av manglende faukunnsk.*p i alle an juridimke sporsmil snom kom  oop
under okudasjonstiden„ Noen annen telovarende kvalifisert msnn kunne
rlkaffes. Re:sultatet Cle at Hsennton telen gjeninntre - den eneste norrms.=

arbaidet.uten unif01-m i Nerd-Norrs.
I nin mentrale stilling og med dc mohge nve mcnneskene 1 sekrstoriatet

?ikk losn CtFedito: sterro innflytelse utviktingon. Da L.O. ei viecrafo-
rer, Ludvie Buland, ble fengslet for ' On nrdertegnet hervtriddl»en t..11
rikskomisaren 15 mai, hadde Hansten sarmoe med den nve'wo lsngt evnHe.
ordføreren, Jens Tmngen, konforsrsa aD Lsn-oranse sa I tySkerne on rno.1c.r.-
geldens anliggendor. Det ble svot et edldeodmt press  ee  disse isc for ,
dam til H.  ri  ettcr, . mnn det lyktes Ito:en vc.t hys sem foreciek på
disse kenfersnser, nt myreljglistsr: faasaktd d s:dlle dlose to ut mot
hverandre, er sikkcrt. imnksitt 1 siste øyeblisk og nver
mulighet for å. konforere seg i mollom 'le forh1ndret....

senset sog evcr Dsls og det ble torsdag uts_. _t. hadde devet.
'Ryktone sieredte seg oT mossearrestaa:dner. kstet cå iniveroitetet, roktor
C:is Tarsettalso, opplocningon av speiderforbundet hjelpeorgeanisasjoeene
se• dt€ seg med lynets lestishet. ållS xiss var kunn,
dk1.1.1e sant Æ_er usant fra hversh,)re. Don sen fin nok ged ut fra at de •
demmor som ble offentlirejort bare ar no åro1dci av alIe dcm  sa‘  entsr for-
mslt eller bare reelt ble avsagt dcnne Norpsas .Joe juni. :Jket kan regne med
et minst 500 ble srrestort i Oslo og omegn, -siden don lo. septeuber.

Folk ranet  sc  svor på at ikke radioapparatene skufle innleverris for po-
litie't k :m hcntet dem. For noon ver det allerede rjort, andre bed de ra-
diolose komme njem til seg denne natt.. Og atter stilnct trafikken av i
Oslo i kveldingen, mee denne gang efver 2t trot2ets eslo. Det bls mn kv,eldx
som Norge kemdier til å fortelle om fra slekt til slekt. Detaljerte ekildrin-
ger av hva som var skjedd 1 Norge nadde nndd fr= til London, hvor det r.or-ne
orogramrådet arrangertb an mindeheytid i radioen.

Forst refererte holle-msnnen med odrort stemee de nskne fekts - ev n-
nyn til de 3o.odo norske sjomenn ute Atlanteren og til de t a ' -vis v
unge nordmenn i militsarleirene pd Skettl'nd or pii Isksnd. N.,vnia=„
OPC Wickstrem bsndt i dette oyeblikk nordmenn E;amsen, hvor dd enn br,a'sad
psO,t jordkloden.  MciA  kjento hvcrandres rgerhst, var ct r:'1penje
Da s utenriksministar Lie kom til ri.krsfdrien or les,not fil ro trons ell
bitterhet or ydmykalse, cg dretter året ls fnlne, bledde ollee hjertLas.
Alle vlsste at statsrd. Lie kjente Se fnlne fra oin tid 1 L.O. o for-
sto med hvilke følelser han hold i tnleis over den mann, nvie olese statsrs-
dcn hadde hatt os hvis skjobne kuhne blitt hans sgen. UoiddelbJrt etter
talen se=at et strykaorkaster E,LEDESAL av driclp, or til d1ssd sorgen3
tdnr Erem nallosonnon 1x,jen ordet oi reforerte mcc: fast sto2Le dan
evensko fsckengreseons solidaritetderbd,oMin mad nordke kausrator og
kin. bsrgs oinneord. Det wor et isdnlsles: soe vl rKnnrifi forstod og vurDarte.
Det vnr ikke mulig å holds tårone tilbske. OA Set var ikke hoore kvinner
scm gre,t,  gr :åredo menn snurset og unrc fogforeningemennesker som vlsote
at hvert oyeblikk kunne deres time slå, lovet seg selv ikk å svikd. Tors-
dsg kvel1 vor Norges merkeste oyeblikk, men nå ofl me.2..te ogsd nosjonens.stor-
hetstimme. Fortmeet.else,

Avissn fortsstter d ke= hver dt.ag og da ingen nye abonenter kan tas inn,
må hvor leSer sdre nyheterfe mest mulig. Vdrt materiallauer er nå vel for-
synt, men vi bruker en.rilengde frimerker. HUSK JULIINNSAMLJNEEN TIL AORE-
ST= LAN=DHS FAMILIER.
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