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LibyaChurchi,11 meddelte idag at Storbritannias nye offensiv i Libya
.na er begynt. Den britiske heeren har foretatt en vellykket framrykking

oE har inntatt gunstie etillinger. De har trenEt dnr i landet i en dybde
av 80 km De fanger san ble tatt, var alle tyske. firsdag kon de 1 kon-
takt med fiendtlige foreoster son hle helt overrunplet. De eenerede styr-
ker pl begge.sider har enna ikke tørnet sammen; nen det kan d:ene vare
lenge før det kommer til et spmm en e tøt. Vecd Haifalapasset har fienden
store styrker og her har britiske krigsskip hjulpet td1 me.d å bomhe de
fiendtlige stillinger, mens store styrker av fly hanret løs. - Lensikten
med offensiven er ikke så meget å økkupere land son å ødelegge fiendens
arm6er, særlig panserstyrkene. Offensiven har vært nøye plarlagt i de
siste fem måneder oe: for forsto sång møter tyekerne ongelnkneen eom er
like så sodt Tneynnet oe utstyrt son den selv.
bliddelhavet. Brdtieke ekdp kar eerket eller alvorlee: skadet et 1taliensk
tankskip, et  tyc-m  fo s, s_nt oe: en sieennert Som sannsynlijvis gikk
med bensin. flle Var på ved til Ldnye.

Fra Kairo neldee on vellykte triteeke  fT
med åagrepene til lares. 2ieedtlig, eauks,
odelagt. Napoli, Erineied og 2ripodee
Frankrike. De tyske nilitære oe eolitiel

eeeejoner d foetiadelse
ekjeretz»r e • tl  fly  er

-.;et. 5 britisee fly såknes.
myneieMeter har UVO LO u eterkt

press på Viehyregjeringen fer  a  finne veier t11 å styrke nrméehe i
Libya, hl.a. vil de gjerne fnre tropper 2-‘= freek territor1e. Gnneral
:;eygand har forlatt Visky, eg :asklneton sler fast et Den er evekjediEet.
Jantidie gjør Sumner Wells 7ichys antaeseer eeenerkeom  på  et den emeri-
kaneke regjering ikke kam hjelpe det franske folk med forsyrd e ger hvis
Viehyregjeringen ikke viser see i stand til å motstå-det tyske presset.
Grunnen til at Tyskland legger seerlig vekt på at Vichyregjeringen skal
hoye seg nettopp nå, er den alvorlige etillingen de er kommet i ved den
britiske offeneiven i
østfronten. id Koskvafronten er det hårdnakket mesiski motStand. I
Donetsonrådet ner ruseerne elatt tilbake eL  Lvek  forsøk  på  et flanke-
angrep not joetev. -. .useerne har trukket see ut av Kertj, evakueringen
tle vellykket gjennomfort. lyekerne tnnte en nengde soldater og matert-
ell ved eroleringen nv dette etee, in et:er del av maskineriene i fabrik
kene i Kortj er overført til festlnneet. Det en ikke kunne• ta me, ble
ødelagt. k:ennene ved Iula er illi jset opp igjen. - På Ieningradfronten
blir tysk(orn::, Koldt utenfer 7elhovetwej som er et viktig Strategisk punkt.
USA. Nye ahort.lanske troprer er nå ahl:(hLaet til Singapere. - Eden hyllet
idag smerikan2 for deres nare samarbeid med England. En venter nå
nå resultatet av ferhandlingene nellon Japan og AMerika. Den amerikanske
regjering har  nå  klarlagt sitt standpunkt og nå står det til Japan å for-
klare sin politikk.
20. november 1905 ble det referert en hiisen i Stortinget fra den
val.gte norske konge. Han takket for den tillit sma var vist ham, SOJEBY

han forso  å  påskjønne, og som han håpet ville vokse når det norske f
4adde lært ham og hans hustru nærmere åltjenne. Ran sa at det var
hans forlangende at det var blitt holdt folkeavetesning, da han øn
at det var et folk og ikke et parti som ville ha ham til -konge i Nor
36 år er gått siden den gaw løftet er blitt virkeliggjott.

o-Tifore. I en vestlandsby holdt åisnes et møte som "demosnstrasjon
kommunismen". Det var bare politi og hird til stede, men dagen etter -
sto det i avisen om et vellykket.demonstrasjonsmøte.

3 mo:nn fra Vestlandet har sendt 120 kr. til Jagerfondet.
I tille11,=ogrammet talte sekretår i Sjømannsforbu nd et, Odd HeIl


