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LONDON-NYTTe
2.årg.

Ved en tilstelling i London er barna fra Vågsøy og Lofoten onskat velkome
men til England. IA,M,Kongen, stgtsminister Nygaardsvold og en rekke medlem-
aer av regjeringen, sjefene for hær, marine og flyvåpen var møtt frem. Mi
nister Cclban ønsket i en kort tale kongen velkommen eg rettet en hilsen,
earlig til barna, som sa han, kunne være sine foreldre til minst like meget
alede og oppmuntring under de nye forhold som hjemme. Etter at kongesangee,
ver sunget, tok H.M.Kongen ordet ng uttalte bl.a,: Det er meg en stor
å hilse alle dere som er kommet over hlt velkommen til Storbrittania, Hva
epn grunnen har vært til at dere er kommet så tror jeg dere vil finne at
nordmenn hor ute arbeider det de kan for Norges frigjorelsee Siden regje-
ringen og jeg kom over hit harnvi gjort alt det som står i. vår makt for å
gjenvinne vårt fedrelands frihet, ldet v1 alle har sett fram tIl den degen da
v1 skulle komme hjem til et fritt Norge. Det kan hende enkelte av dere er
skuffet over de resultater dere hittil har sett,men nå da dere selv er kom-
met hit og selv kan se, tror jeg nok vi kan være enig i at arbeidet ikke har
Vært forgjeves. En vil snart legge merke til hvor æret Norges navn er og
hvor høyt det norske folks ansee1se stdr hos et britiske folk. Vår handels-
flåte har satt alt inn i knmpen for å bringe kr1gsforsyninger til Stcrbrita-
aa, og kan muliggjøre de tiltak som skal føre fram til Nerges frigjørelse,
aen det britiske folk har også fått den største respekt for det norske folka
åndelige krefter. Dotte er kommet fram hos det norske folk siden krigen
brøt ut 9. april 194o. Det har imldlertad også vært en kolosal anspering
for oss til å gjøre alt vi kan fer å fremskynde frigjørelsesverket fcr dem
der hjemme, Vi ønsker at det norske folk skal gjøre sin innsata når det:
gjelder å gjenoppbygge det krigen har lagt ødee Og når jeg tenker på den
ånd som rår hjemme i Norge er jeg overbeVIst om at den oppgaven vil bli nådd.

ønsker et fritt og selvetendIg Nerge, uten diktatur i noen form. •Idet
kengen be barna rope et 3 x 3 hurra for fedrelandet, sa han til slutt: Ulea
ese-samlea 1-~ketaom at-det-ikie-må bli lenge før -va vender tilkaka  tIl  ot
frItt, helt og selvstendig Norge." Etter at fedrelandosangen var sunget,
',1te utenrlksminister Vold på regjeringens vegne. Hen sa bl.ae: "Vi føler
idag, særlig når vi ser alle disse barna, tt noe av Nerge er kommet over hfl,

vet jo av meldinger fra Norge at barna har dannet sin egen front met under-
trykkerne, eg av den kampen vi står i har barna noe å lære oss. Dc repre-
senterer den rene og sanne fedrelandskjærlighet,både her ute og hjemme, jeg
onaker at dere alle ser denne utlendlgbet som en overgang. Allikevel er den
annsata dere'her kan gjøre av avgjørende betydning for kempens utfall, og
"oridet grunnlag den nye frihet skal bygges på, Kan dere fortsette  a  'samme
ård som hjemme, og kan vi til stødnad fnr hjemmefrenter ha held med oss i å
fullføre det verket vi har begynt, er det mitt håp ng feste tro at vi kan
vende hjem med følelsen av at vår frihet Ikke er gitt ebs som an gave, men
at vi har kjempet for den ng fcrtjent den n  sa statsrån Vold til slutt,
Deretter sang et kor på lo-12 plker, meget griPende, et par av de sange som
er oppstått på, hjemmefronten. Deretter ble julegavene delt bl.a, av
statsminleter Nygaardsvold, øyensynlig til llke stor glede både for ham og
barna. Alle som var tll stede opplevde atter det som møter med f'olk fre
hjemmefronten vekker, nemlig ny tro  nR  ny kraft i arbeide og kampen på ute-
fronten.

RUSSLAND: Erobringen av byen Ljudinorwo som b1e kunngjort igårkveld
har  utvidet den brede kilen som russerne har drevet inn 1 tyskernea Iinjer
i Mozaiskområdet, rett vest for Moskva og Briansk. Nordenfar denne brede
kllen truer russerne med å avskjære hovedvelen me1lom Mozaesk og Smolensk,
med å omringe de tyske styrker aam ennd holder stand ved MozaIsk. I ayd
har de kommet I flanken på tyskerne ved Orel og BrIansk. Nå er tyskerres
hele  stilling på midtfronten brutt. På mindre enn en m5ned etter at Hitler
selv har tatt kommandoen over den-tyske armee har rUsserne brutt gjennom hans
,annen vinterforsvarslinje. Blandt de tropper som inntom LjudInowo-var store
kavaleristyrker og divIsjoner som er speslaltrenet for vinterkrag. I sør
blir det meldt at tyskerne har bragt opp fersterkninger til Ukraina 2  for å
stoppe Timosjonkos nye offenslv over Donnetselva, På Krim er de tyske trop-
par 1 en meget farlig stilling. De er truet av den tapre garnison 1 aebas-
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pol, som rå ever sterkt_press på sine beletrere, Dessuten trUer friske
russiake tropPer fra ost tyakernes forblndet'onliujer ired-Perl,kcp-oldret,
På Leningredavsnittet fortsetter rUsserne framrykningn g,:lennbm 7O1kow-4a3en
s'orfor bych. Den Tinske radio meidte iår kveld diet vanbrutt ut tyfue
1 Finnland, En avisårtlkkel menor 'at de.13' erstyskerne sem harrbragt tyfusen
1nn i FinnIand og at den sikkert keffiMer til brc -

STILLEHAVET Fra- det tjerne ester -Leideb at japanerhe fortsetter å trekk
seg tiIba ke fra Shang Shs cg st d)raa hore s.terkt:-truet‘. K1ne
har satt i gahg nye angreo 1 andro' frontavonitto Letite .b1e: cpplyst i 6/1 rel
ding idag soM sier at. japanerne ble•melet ned 1 et Alag 50 -km, nord for Shan
Sha, Japanerne var på flukt norcover f-r2 å .-bnelgå å bil omringet... Ded b1,e
oge.5 meldt åt- 2,000 av den kinesiske mcrjeret:rogjerIngs- selda.ter har vetd
våphene mot jepaherne. Det meldes at japaherne har tapt Minst 45 kia.un
1 kampene Shang .Sha. Bortsette fra' stnYstratog1Ako betydnIng :er Shang,
Sha en aV K1nas stoIteate-byer bg den: har aldri falt Tor noenHfiende,: på
Filipinene er japanerne ka stet tilbake, med: Ato•tbe: tap und er for søk å innta
General Me. Arthur6 forsvarsctilIlhger n2rd foot Manilla. e siste-meldinger
taler om en heft1g art11leridue114angs heIe front-en.- I Malaya Tortsetter
de britiske styrker å trekka seg.t1lbake. Eydover, Japanerne påstår
de har innta tt-Kuala Lumbur; hevedstaeh :på: :yalaya, I Hollandsk Ost--„ind
fortsetter garnisonen på; eya Palawan, ttenfor-Bdrneo, og på-Gelebes,:årgjøre
motstand met japanske landingsforsekr, It,rasjensmennere b1ré angrepet 'av
tåde emerikanskb og holLandske fly, tiet . er onpnåddfUlltreffen på
pansk krysssr- Amer9.kanSke kombefly har cgså Dppnådd furEItreffer på ett
japansk slagsklp, mens hollandske bembefiy. haede treff 1>å 2. japansk •
transportskip. -

LIBYA: Dsgers brittske:dmmun1kg sler cm Alagetpli Llbya briterne igår
fortsatt å. øve press på Ra.mnels f.lyk3ende rtyrker:i -Aghefla-området, enda
været fremeles vsr dår 11g. Britiske fly, forotok kraftrIge:-angrep på tyskerr
Tarbindal sesi1n. jer I Helfaya -området fertsetter også det britsLe . preps og
det ble tatt loo tyske og italisnake langer-lgår. Det ble opplyst idag at
en frl franek divitsjon har sluttetseg til den 8, britM.Eke arme:frtka...
Denne kontIngent som kom fra Surla. er UtAtyrt med •e Me St mcenne. Våpen.,
spesielt aypasset for, erkenkr1g,

- Britiske bombefly angrep inatt-på ny den tyake flåtestasjOn gi preSt.
Alle flyene verdte: , .

LOKALT: Terboven Aom tirpdag 6. .deneiar. koin tilbake tll Anslo 4..nkogn1to:
er d)lutselig re1st t•ilbakc, til  Bcridn  ned, fly, Denne Ceice finner sted e -
ter t .ban har hatt alle sine ,mederbedere t11.-konfeAranee. Sann-

algv1s gJalåt denne -konferan:sen,det ,stadOg, aktuelle_tem: 4SeLl
ta makten eller ikke,- OppretteIpon'av 7ensp-)alsteple Tur Ncrwegen
tyake innenrIksdepartement, pek,cr ea flien ised Hltiers ivotårshlisen tiifle:te
ven i den rottning at eituasjonehpennå..:1kke a.4.5C0.6 mor1=,
tross alt skryt crhå bare 1/do det aotall ettinimer han  skùIi  ha
everte makten, _

Universitetets rektor, tidligcre mediem av namlndstraajonsråde-t, pro“s-
sor Dldrik Arup, Seip, er blitt l_dømt 4 Ukerbedn:rint fengsci: på Gr1ni Dst
er kanskje på den måte Terboven .mener å knekka den Sel_pske åpd , som. han så
smakfullt har uttrykt seg. Men torstår da lkke dehne bastard at det er*.der-
ne Seipske ånd.,som cr nordisk og germanst.- og hans_ Alsvedr£Vrmenta11-
tet, .

_Det var dIsponent Goiteberg som van direkter .for .den Qu1slingf.abrikk som
ble ødelag't 1 Måløy, Ran tegg 212 4 Tå sa Ippe å 1)11:mcd t11 Ergland,

„ Siste vits i Tyskland: Optimistent V1 taper krIgen, PesimistenE Men
Hitler beholder vi de saverre „, -

. I sjobyen Aalesund -stod man forieden -1 s-rig- ncr I ko fon å Tå fdrsk
fisk. Det kom 1nn 9 torsk da_kecn hadde. ved-Ltet : dIverse t1mer. Men så er
også fangstskutene, ne sten alle Sammen• gå:t over t1.1»,å.bli armcnte. trAlere,

Tyskerne har det travelt mcd å, dencrtere rtc oM 'droligheter i Tyakland
V1 spør: Er det kanakje heller ikke sant a tcm .ster potetka- Av Berlinetkvir
ner skamslo en rtkke polltibetjenter ilke for jUl, av r3Eer1 ever at 5 -1kke
kunne få mcr enn 2 kg. prfluke, - og det dc1V1A ødelagte poteter,

GUD BEVARE KONGE OG FEDRFLAUDET„


