
Nr. 85, 11oneff±er 1941,
O 1.arg.

LONDON-HYTT.
Tyskland og Italia har erkl=t Aier 2oka krir. Roosevtlt har anmadet --

kengrasJon om å beslutto at der skal erelæres krig mot Tyskland og Ita-
lia. (XG 5, I, XG 5, VI, XG 6, 11,2 1/2, XG 4, 1,9)

Chur•'hi11 holdt idas on tal c: hver hrn blondt annet na at felttoget
Libya ikke var gått som plan1agt til å. bcgynne med, nen det gjør skjelden
clag som er forberedt 1 lan a. tid. Imidltrtid var fienden nå drevet bort
Ira alle stillinger som kan stan::e britternas marsj vestover  os  det er
ikke tvil cm at de brltIske styrkcr 1 L1bya ;Acal greie å rense landet
for fiender, (XH  1, IV,5, )CE fl, XIII, XG 16, X, XG 17, XVII,3)

Om kampene i Russland sa Churckill at fcr 6 uker siden ventet man
Meskvda fall når som helst og lurL på når tyskornes marsj mot KaukasIas
oljo ikulle begynne, men meget opp,Aktsvekkande forandringer er foregått
siden den tid. En avgjørende faktcr har vrJrt den ruaciske vinter og det
russiske fly-våpen. Tyskerne ar ni overalt itanset og på en stor del
av fronten cr de drevet tilbdko. De russiske soldater har tappert for-
2,vart hvor tomme av nin jore og har nå fått nytt mot av medgangen 8tter
de manse retretter, og dette er begynnolson av vinteren. i,ke slutten.
Russerne er Rk ovor en stor del av fronten jevnbyrdise 1 lufteh, hoIder
do st;.re byer og er vandt til kunden. Det er nå klar for alle at tys-
kwnos felttog i Russland er et av dc most copefltevekkcnde feilgrep
historlen klenner til. (XC 5, V, Xc CX, XC 5b, VIII, XC 7, V)

Anående sl=g0i om Atl2nteren sa Cht,»;hill at den ctorc nedgang i tapt
tcnasje i dc tre måneder :aJ)m s1uttet med oktober fullt ut er opprett-
holdt. Ten=sjetpet under femtepartce av dc foreg)c.nde tro måneder.
Novebor måned cr nâ gått mod meget cter fcrbcdring i tapet.

Tilslutt a Churchill at ikke bare Thisland, mon ognå Amerika og Russ-

land og Kina kjomper nå for livet og det vi:le vare en skam om ikke den-
ne 11110 gruppe av gale menn som lcder aksemaktene skullo bli påført
en læreponge som ikke skal glemmes pfli.lson år, (XG 13, IV, X0- 19, 1,5)

I Libya fortsetter enselskmonnene å drive tyskerno tilbake vost og
nerdvestove2; OP: hcle området mellom Tcbruk .g El Adem or rensct for
tyskere og Itelienere. PoleKe styrkur Iro Tobruk har crobrot to stil-
lingor 1 tyskernee vestre forsvar. Ecllou Bardia cs Halfaia er det
reen isolerto cmringede tyke styrker. Vest for El Adom ble en tysk
tankavdoling ødelagt da de3 forsekte å "-lindc SeF b:,rt i engelskMennenes
operasjoner. Lenser øst forteettor Syd-Afrikanske os NysZealandsko
tropoer oppronsingen. (XA  23. TI, A 24, IX)

Russerne har t:gynt en ny offensiv mellom Moskva og Donnetsområdet,
oe h=r crobret Jelcz s em ligger  3oo  km. eor for Moskva  oc:  rett øst for
Orol og cr et megct viktig jernbannknutepankt, Her ble to tysle divi-
3joncr revet opp og 2.oco tys'orne ble drept, eller så,rat. Etter å ha
tatt Tikxin har russorne fortsatt framover  os  har erobret  15  londsbycr.
•V:iene bak de refirerende tyskere var stredd med lik. Ved Tula drivcs
tyskern0 .tilbake I retning av BrIansk o; 2iskernes retrett på sydfronten
blir ustanselig ansrepet av russiskc guerillatroppor og Kubankosakker
cr mod i angropene.

Det jopanske slagskip "HARUNA"  pa  29.000 ton er senket av ct-amorl-
kansk bembcfly nom oppnådde tro ful1trefforo. Skipet ble senket nær
Fllipinens,  16  kmnordost for Luzom

Fr dc oneolske 2lagskip  "P RINCT 07 WALES  o52,  "REFULSE" som tilsam-
= h73de 2.0o•mann ombord or over  2,o00  reddt, moldcs offinielt 1
Londop idag. Samtlisc journalistor ble reddot. Admiralen fulgto mod
ned. Skipene ble anfallt 3V jopanske bonbefly fro otor hwydo og disso
fly ongrcp i 3 bølgor.

Det mcldos nettcpp at ru:3serne hor crobrot  6  byer i trakten Stalino-
sorsk.

Amerikanske tro.,eer hår slått tilhe.ke itort; japelåske styrker som for-
[okt.: ra:;: fonøkt okkuport av ja-
pancrnc, m3n amerik-,ncrnc cr hc.rre evur situosjonen. Et lettere japansic
angron •å 1,5,ngeyen cr lå tt tilbako ymilla har vært utsatt fer
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to fiyangrep, men et tredjc blo avve”get av amerlkanske jagere. Mange
japanske fly ble skutt ned igår. Agura på Guam meldes okkupert av ja-
pancrne. Det har vært kraftige kamper mellom engelskmenn og japancro
pd. Malaya 32o km. nord for Singapore, men stillingen holdes av britterne
I Nord-Malaya har briterne trukket scg litt tilbake til nye sterke for-
svarslinjer, Kampent pågflk i 4 dage, or briterno hadde forholdsvis
smd  tae.

Det har vært forctatt to angrop vcd Hong Kengs grense og landsetting
har også vært forsøkt, mon angrepet er sldtt tilbakc. To båter full-
lastet av eoldater ble senkot eg de soldater som greide karre seg til
land bls moIet ned. Kineserne cr gått til angrop nær Hong Kong for å
Lette prosset på de brItiske st7rker. Ubekreftode meldinger sier at
japanerns evakuerer Hankow.

Igår ferctok det britiske flyvånen dagangre p&-nordvost TySkland
hvor Wilhclmshafen var hovedm4let og en tankbåt ved munningen av Ems-
elven ble scnket. Et.forsyningsskip på norskekysten ble også angrepot.

General CunnIngham or fotlyttet fra lodelsen i Libya og cr for tiden
sykemoldt.
LCXP.LI: Fra Tyskland cr det kommet bestilling på gencrator-knott. Be-
stillingen er c2,  stor at de norske myndighetor og ogaæE..de tyske
heter her or cnig om at det er toknisk umulig for Norge å levere denne

Denne beskjed ble.sendt til Borlin og man fikk omgående
svar at det var ikke noe som het at det var umulig,  OL  ordren skulle
effektucreo.

Do båter som mår sorovor fra Cslo har i den senere tid vært fulle av
.norske biler, personbiler, lastebilor og busscr.

Don hormetlkk vi skal få som okétrarasjon til jul blir tatt av Ny-
gårdsvoldb-r3cjerinRens krieolager.

Forsyningon'omnda i Degene:; melder at do ikke kan leverc noc potetor
til Oslo, da-kommunen ikke har meronn det tyskerne skal ha. Dogenes
er en bvgd som  pdoter  werc use-dvanlig godt forsynt med poteten_ r.

vVv
Vi fortsetter fra igår "Til minc 5 venner".
Du gode venn, Du trefaste kamerat. Du gav ditt liv for oss, for

Norgc. Mina tankor i denne stund kan ikke nedtegnes. Du var for stor
til at jeg gkulle.kunne skrive noen ord em dog. Du het Harald Torsvik,
og dermod burde alt værc sagt. Hvem i Norge kjenner vtl ikke deg? Din
sterc porsonlIght om ditt vinnendc vesen? Du mann og kamorat fremfor
alle andre. -kin venn, jeg kan ikke tro du cr borto. Du er ikke Porte, -
for css kommor du aldri til å være borte. Du lever onnå i våre hjcrtor.
Jog taler med dcg nå i denne stdnd. Jag kan se deg le din gode latter
ng førc hdriden langs kinnet over haken og tilbakc, idet du sier: "Ja
kdmorat, vi viI om vi skal få vårt land tileake. Vi skal en dag stå som
frio menn eg rope ut for helc verdon: NDRGE! Dette Land tilhører css.
VI er Dot gjelder bare å holdc ut, kjærc venn. Om enn alt

om vi enn må do, så skal vl sikkert få Norge tilbake. Kjære
vonn, hold ut."

Jeg kan se deg, Harald. Nettopp det vet jeg du tunkto da do førtc
dog bort for å drece deg. Min vonn, du var ror stor cgt  god og uselvisk.
Jeg huskor alt, hvert minutt vi var Jammon på Meillergaten 19. to var
fra isnmc by, men til troso for at du tidlig flyttet derfra, glemto du
aldri vår dialekt. Ever dam var vi sammen i din elle. Vi pratet og
rektc cg alld hadde du noe morsomt å fortellc. Du snakkot ofte om vår
fødeOy. Husksr du don eg den gaten, de eg de menneskone, 3a du. Vi had-
de mango nlles bekjente. Du rostc alle du kjente, du syntes om alle
mennesker og du etralte alltid når du snakket om dem. Du snakket om
dino reIser og alltid vår dot mersomt å høro på deg. Vi
delac al t , tåic av &Rodt u: ondt. Det var jo meget av begge dcle. Dc
tunfec vi tlibragte [:10mmor jeg aTdri. Og st or sikkert: Du

gav ikke ditt ldv fergjevot, Harald. Måtts Gud se i nådo til din sjel.
Farvel, gode venn og ksmertat. (En venn)
HUSK JUTI,ILEr.HAM=GE.N. SEND d'SS FL3R5 ADRESSER PÅ TRENGENDE,

GUD BEVARE KONGEO. OG FEDRELANDET.


