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Churchill taler.

11.november 1 9 42. 

Statsminister Winston Churill talte i .London
tirsdag. On . noen dager vil han gi parlPmen,åt en bred oversikt
over de piete hendingene. Det er interessant å sammenlikne Church-

- ilis tale med Hitlers siste tale søndag. Aldri har Hitler vært
mer på defensiven. Hån forsvarte  kalt  segoverfor opposisjonen,
han-beroliget den oE lovet.det tyske folk . åt den kommende vinter
ikkw skal "bli eom den forrige og at Tyskland ikke vil bryte sam-
men som i 1918. Aldri har Hitlår vært så usikker. Betegnende er •
det at han ikke omtalte nederlaget i Afrika-unntatt helt overflatisk,

Churchill har 'aldri .vært uervøs. Hans kamphumør
har vært like stort enten han har hatt medgang ellemotgang. Det
var også til sindige menn han talte. Det er betegnendefor
mennene at de ikke taper hodet, men- kjølig og behdrsket overveier
Eituasjonen. Det har aldri hersket tvil blant dam om utfdllet av
irigen, men nå or vissheten om seir større enn noensinne.

Churchill sai talen sin at de alliertes hensikt
er å skaffe seg utgangspunkter for en ny front og å åPne Middel-

• havet for de allierte sjø,- og luftstyrkene. Operasjonene i dag er
et, ledd i en stor stratecisk og politisk plan som har vært over-
veiet i lang tid. I de krigene England ha ført; saChurchill, har
dec gatt opp og ned, men sluttresultatet har alltid vært

Vi kan bare tenke på forrige krig. Jee har i denne
kriegen bare lovet dere blod eg tarer, slit og svette, men nå kom-
mer meldingen om seir, en stor seir som varmer våre.'hjerter. En

resk stetsmann saat britene vatt bare et slag, det siste, Denne
eaaeen ner vi slått til tidliEere. Vi har -vunnet en klar seir i
Ecev-et. Rommels arme er på flukt. Dette har de mes',; vidtrekkende
jeleer. Churenill takket de nasjuner som he_dde vært med, Een slo
ias:; at de fleste troppene.besto av r:.enn L.ed britrsk blod, i-eens
4yeeerne kjeeepet på den anre siden. Italienerne ble latt i stik-
kee. Kampene var inense .og blodige. Videre saChurchill; Dette er
jkke enden, i1ao enL:,agg beee:nnelsen til enden, men kanekje enden
eil becynnels

Churchill Lee. så inn på den deerikanske land-
eetaing i Nordafrike. Han slo fast at presiden Reosevelt sto bak
ee eentok foeilerin.een em at spansk oe portueielsk. oej‘åde ikke

Lli hrenket. Han outalte så Frankrikes stililne, Jeg cjentar,
ea nan, ennå mens villedede franskmenn kjemper met oss, at Amerika
eg Erred kjemper for et Frankrike skal gjenvinne Ein 0eem1J plass

-verdm. Han hedret eeneral de Gaulle og, general  =cilLefl
eee. j".:re nee fengenekeb kan holde. Under storkt bi il eahan:
eterrtanria er beslutet på ä denopprette et fritt ue sterkt
.erenkr:.ke', Lr fik'e steremen don særlige varLen see_ den iàr 1-Lr

teer em lranrike. Vi .krever ikke noe fcr ode sclm sa
(1hurch111 vider. '11 fikk ikke- inn i krigen for a utviele vart
eL peree, men fcd,-1 vår ære krever at vi kjemper e'or retten. ken

vil holde på sce er vårt. Jeg er stolt over å hJle til det
britiskEl ireperium, kampen om retten står vi faste som rjell.
Vi har intet å ferikte, e_en ser rolic iremtiden i møte.



Nyhetene nanda 1/4) tirsda,
Beyen av Tunis har fått en note frcSoosevelt,

hvori presidenten ber on 1c17 for anerikanske tropper ê. rykke inn
tunis for så å nøte den britiske 8. atne. Mandag ble neldt at den
anerikanske landsetningen av tropper fotegår etter at de fleste
nøkkelstillingene er tatt. De franske landstridskreftene gjør ptak-
tisk talt ikke notstand, nen kystbatterd_ene o6 en del av flåten har
ytet en del notstand. Fiendtlighetene i AJer  er  opphørt. Tirsdag
løp dot så on aftenen inn ncldin oi at Oran, Safia, Delfia og enda
en viktig by i vestafrikaer inntatt. Vast :or Alger har Vichystyrk-
ene gjort en del ngtstand, nen de fleste flyplassene ble overgitt
uten skuddvekslin. Engelske og anerikanske fly opererer nå fraden.
Ikke noe aksfly har vært å se. De alliertes tap har vært neget
snå, 2 uindre skip o%. 1 troppeskip. Alle s'pldatene fradet sistnevnte
aikk gabord i invasonsbåtene etter torpederingen c) nådde land
og tok del I operaajonene. Adniral Cunninghan er utnevnt til øverst-
konnanderende for de briatiske og azerikalzske sjø- og luftstyrker
og ekspedisjonsstyrkene son lander. I Aliaier er general Gitoud
zverstkonnan.derende for de franske stytkene. General Eisenhauer har

talt at han vil sanarbeide ned Gire4d og gi han all nulig støtte.akaapen ,for å knuse fyskland.Anerikaske våpen et garanter til
..311 nye arneen i Afrika. General de eaulle ar rettet et budskap
tll  fransknennene i kolon±ene  Han -Fransknennen i koloniene

forstå at øyeblikket nå er inne til å seg. Franske sjefer,
.oldater, flygere og alle andre i koloniene) teis dere alle son
2/1 nan. Det kjenpende Frankrike kallet på dere:- Adri_ral Darlan,
son e- i de alliertes hender, er tatt i forvaring og nyter den
7_\)s-oåçt  80E en nann av hans rang har• krav på. Kanada og U.S.A. har
avbrutat den diplorlatiske forbindelsen ned Frankrike, dvs, ned den
i'raiLs-ce narionettregepingen sora har gitt ordre til kanp not de
allie'ate. Roosevelt uttalte at Aet anetikanske folk ikke har brutt
-f-'ordelsen ned det franske folk og vil aldri gjøre det. Ved
Oraz /jr beta-delige nye styrker satt land, og 3 av de 4 flyplassene
er De't har her vært sterk lolal notstand. En anerikansk
bonekaster ble tatt i bruk ved en befestning, son da overga seg
p. 15 nitutter. Ved Casablancaer byer inntatt trass i sterk not-
stapd. Et stot.t 7'ransk'slai;skl.p et brann i havnen på Casablanca.
Asba haJ' sendt en del 'fly not karpourådene. De har .gjort liten

er nodskutt. •
Egypt er held den italienske arne enten tatt

_ fang eller ødelagt. Restene,av den tysko arne flykter over den
gtonSe. 6 italienske dIvisjoner holder på til å bli tatt

• : fane ateao= de 40.00G tyske og italienske fanaene son allerede
nnbrakz.,. I ersant.r11 ble en italiensk stabssjef tatt til fange.

tLrsck aeldt er kanper ved Sidi Barani oL Sellun. Lange
aarer r tt g neEJet jarigsbytte. Det er stadiLe eeabeangrep

a-1,, ne:3strøtene. Tys-4e flyplasser på Sadiniaer bonbet. Tyskerne
- Lansenar r.ndt tilbaketegslinjene sine sen det kan ta
a21.  a knet. n Lener at tyske ubåter vil bli trukKot vekk

laaa(  Afrrk - Hanburg eg andre nål  i Lav.  Tyskland
taaet naaa til tirsdag:. 15 fly savnes. I.raRussland eg

blir on un alltrt frangang.
“Tiaes—zkfiver -Hitler nå nå befeste sør-Sarepal

stero st:irkc:r t1 sør kal ikke sendes av onsyn til russeirenten,
dea evorhone.ak, farc  if  vest eg de nye støtt_punkter på Afrika-
kysaan • -1-:VN.Ii1=":LUIT'P., UNGI,PN OMKRING HAL!"


