
Nr,  73. 28, nOVember 1941.
LONDON.NYTT,

1, årg

De britiske styrker som rlkk kontakt Med hverandre sydøst for To-
bruk, kjemper seg nå vestover tross besluttsom motstand. De fester
tsket på tyskernee viktigste sambandslinjer vestovera og tyskerne
gjør fortvilede anstrengelser for å ryste av seg det engelske
presset, øst for 31 Duda foregår bitter kamp. Mellom dette sted
og Sld1 Resegh er det kommet tll heft1re sammenstot mellom det enge.
elske og tyske nenservaben. Pen tyske kolonne som ble sendt mot den
egyptiske  grense,  og scm egså rykket over grenseni inn 1 Egypt,
er nå på tilbaketog. Den er splittet Op re  1 to avdelinger. Eoved-
styrken forsoker å komme de tysko tropiceor 1 nEsrheten av Sldl Re-
zegh til undsetning. Den'ene kclonne b1s kraftig bombet zyd for
Gambuth, og angrepet av engelske styrker. Etter 2 timers kamn ble
den sprett og splittet. Endel tyskere forsckte å flykte nordvest-
over mot Gambuth.
Det foreligger  na  endel opplysninger ors den rolle den engLlske
mar1ne har snilt.under kampene i Libya, 24 skip er senket i fld-
delhavet, 4 er ssnnsynligvls senket og 13 er trufdet av granatdr.
En eskadre har nettoo tilbakelsgt 14 hundre sjum11 1 - Jieldelhavet
uten å  se  et enesto av aksemaktones krlgeskip.
Gondar,itallenernes z1ste skanse i byslnia cr nå okkuport av bri-
tiske etyrker. Degerterer Som kcm der overgiveluen fortalto at
fer overgivelcen vilde dc itallsnoke offiserer fersøke et motangrep,
men soldatene nektet, Mah vet ikke hvor manre fanger er tatt her,
men regner vel lo tusen, hvorav nalviearten italienere.
Den 6. tyGke offen2iv mct Mcskva hcsa  na vart 1 11 durn,  t)  tyskerne
-resser hardt ra. Kampene er cdvorligst ne r dvect l'cee bien hvcr
tyskerne  forszker å avskjsru yrnbanon  5c  km. fr- icpsva. 1.ussorric
yder kraftig motstand. Vest fer Y.oskva, me)loa hozalsk og  Y;010Ko-
lamsk, kjemper rdcsick artillerie met tycke cansers'deldnger.
Lenrer syd foracker tyskerne framdeles s angrine rua.:orne 1 flanken
ved Tula, Tyskerne er stanset 1 retntng StaltnegoreS. Fra Lenin-
grad/fronten meddes om nmrkamper ved Tlkyln. I Denotz-avenittet
har russerne kactet tyskerne ytterligere 8 km, tllbake, cg det ser
ut som russerne svinger i retning av det Assvske Påv for  S  avskjrre
tyskerne ved kysten.
4 engelske flyvere 1 Russland har fått Lenin-crdenen for tanner..
het,Dette er •2n hcye2te russ1ske orden, cr aldrd tidllgere ut,
delt til utlendinger.
Polens luftvåpen er nå dobbelt så stort som det var da Polen ble
everfalt av tyskerne 1 1939. Pelen har egså opprettet en mekani-
sert styrke 1 Skottland,
Hovedmålet for de engelske bcmbefly dnatt var nsseldorf, hvcr
jernbaner og lndustrielle anlegg ble bombet- Dokkone i Ostonde
oE skip 1 nPderlandsko  og  belgiske havner ble ogsa angrepot. Et
fly savnes. 4 tyske forsyningsskip ble senket 1 Nordsjoem oicr: Ka-
nalen igår, om 2 tysko jnmere ble skutt ned.  F,fla  disse operasjoner
cg hombeangrep mot Bologne savnes 3 engelske
En pors'k flyver er blitt wing-cemmander 1  sh op gelsk soualron.
En ny engelsk konvoi mied troPpor og materiell er keamet  tle  SInga-
socre. På veien ble styrker landeatt 1 midt-øeten.
D,k  danske befolkning har vist hvad den synos om tElslosogen tjl
nnti-kominternpakten. Veldige masser av stndenter so.eles oeg cå
Slottsolassen, og demonstrerts utenfor den easisticke avis, uten-
r1ksdeoartementet  og  regjerinmsbygningen. De dra 1 prOson gjen-
nem gatene og sang "Ja, vi elsker" under hele marsjen. Proscsjonen
hodde de 5 nordiske flarg i scissen,  du  marejerto tll Radhusolasson,
hver politist ikke ble herre over situnsjencn fer de d1kk hjelp av
tyskere  or koller. 40 studenter ble •rrestert. Ces kvelden demon-
strerte dolk igjen, og politlet brukte da lyskastere. Rumer ble
knuct 1 masse nasistiske forretninger, eg 1 en tisk bokhandel,
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Et sted kom en tysker ut på balkonen og hilste med nasihilsen,
da han trodde det var en demonstrasjon mot bolsje bv1smen. -Man trakk
seg fort inn igjurmda mengden kastet alt mulig rårt mot ham.
Hans Majestet Kongen har mottatt en skrivelse fra-Statsråd hvor det
star at ved knngelig resolusjon av 23. mai 1941 ble det innstiftet
krigsdekorasjoner, nemlig en krigsmedalje og et krigskors. Deko-
rnajonene skal bmres av de snm har gjort seg smrlig fortjent ved
milttur eller sivil virksomhet under den pågående krig. Ingen
kan bfre diSse dekorasjoner med mer rett enn H.M. Kongen, og H.K.H.
Kronorins Clav, og Statsrådet anmoder derfor Kongen og Kronprinsen
om å bmre dekorasjonene. Statsminister Nygårdsvold har i samme
anledning holdt en tale til Kongen hvor han bl. annet sier at

den stille og bitre, men virkningsfulle kamp som nordmennene
hjemme forer, h c r do hentet seg mot og styrke 1 sin ajarlighet til
Kongen. Han nevner at Kongen nar gatt alle perstdrilige hensyn til

.side i kamPCJI for Norges frigjøreloe og selvstendighet, og at Kon-
gen  Gr det samlende merke fnr nordmennene. I takknemlighet, og
nA det norske folks vegne ber nemnden for dekorasjonene og regjer-
Ingen Kongen og Kronprinsen d bgre de forst utdelte dekorasjoner,
snm derved vil fd  on stor og sm,Gfull glans i folks bevissthet.
Sverige melder iaften om lokale russiske framganger på Leningrad-
frnnten. Nanoli ble kraftig bombet igår, og Roma innrommer betyde-
lig skade. De amerikanske styrker i Honolulu er i alarmtilstand,
og cr utsatt som vakter ved mange store bygninger, broer og andre
steder.

vt•hy.rmotatt et meget oent dikt i anledning vår juleinnsamling,
men ed gjerne vi vllde, tillater ikke plassen å offentliggsre det.
V1 sknl ImIdlertid gjengi et P.S. som fulgte med diktet: t-N
vil et(ter beste evne hjelpe vdrc ulykkelige. Husk juleinnsamlingen
tll o*tte og arresterte nordmenns etterlatte. Gi hva du kan,
mc sett igang innsamling blandt dine venner. Men VrT forsiktig.
Bruk ikke samlellster, og nevn aldri hvem som har gitt penger."

det nvenske magasin "Nu" finner v1 folgende: "Motsetningene
rsellom nordmennene ng okkupasjonsmakten Gr like skarpe som tidlig/
ere, og det gdr knant noen dag uten meddelelse om nye sammenstot
md eafolgende strenge straffer. Sarskilt kritisk synes nå situa jo-
nen vsere 1 trakten rundtk Ålesund på den norske vestkyst. Befolkningen
bogkylles fer å ha utfort skade på tyske befestningsanlegg og det har
allerede vnrt foretatt massearrestagjoner. I de tilfeller det er barn
ndm er anklaget for skaden blir dog ikke disse fert til konsentrasjons-
loirone, men det er foreldrene som ifelge nazistiske bestemmelser er
ansvarligo, "Ifolgo tyske lov", noter det, "er det ingen undksyldning
2t  forellrene ikke har sett hva deres barn gjer."  
HUSK D1MONSTRJ.SJONTN IANL. DE SISTT HENRETTELSER. ALLS NORDMENN MÅ HOL-
DE .311J1- BORTE FRA GATER OG OFFEKTLIGE STEDER SØNDAG FK. KL. 14 TIL 14,05•
MÅ DE VÆRE UTE SÅ STOPP OPP DISSE 5 MINUTTER.

GUD SEVARE KONGEN OG FEDRELANDET.


