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MIDTØST2N I den egyptiske ørken fortsetter kampene og briterne holder

alle de områder de har vunnet- Det var en reLke mindre trefninger i går.

Begge parter satte inn panservogner. Fienden var ikke i stand.til--&drive var

tropper bort fra det området vi har erobret. , 1-nntill,ci:: 6 i går ettermiddag

var det tatt 1.400 ityske-eg-italienske fanger,melder dagens'koMMunikd, fra

airo, -Det. heter .videre i kommunik,t.et at det:Varallierte luftangrep over

hele slagområdet i løpet av:hele lørdag og søndag..:. Britiske jagerly var ovel

hele slagsonen 4'3..lengedet var lyst. .Iike bak Selve slagområdet:fertsatte

1Dritiske langdisan:se britiske jagerfly og bombefly sineangrep. : 7 Ntenfo::

• rlidbruk ble et handelsskip sprPngt i emabiter av''et_direktetreft. . -- 15 fiendl

lige fly ble skuttned Under diaSe Hangrepene og Mange andre:skadet:. 3 fiendl

. lige fly ble ød.elagt over. Mall',a, -- Under:alle Operasjonene-over Ti.iddelhavet

og de  etoreoperasjonene '0);''d 'r alagområdet taptel2riterne  3.. ,Ply: SlUtter det

britiSke-kommuniki :clago ,..-'. En militær medarbe.ider  sktiveri-  Den britiske

offe :iv som ble ihnladet aV  .6 timers:kraftig'artilleriild bl. ' deretter fort-

. _satt v infanteriet-SoM':gikk igjennom de fiendtlige minefelteT ogtokbefes-

tede punkter ved direkte angrep.- Britiske tankd gikk derpågjenno.J.Hde åpnin,-

ger som derved,oppatOd, men de-tharhittil ikke'Værtbetydeliges'aMMenstøt av

-'tanke, .Offensiven har. e2..  å ikke utviket seg tilen huTtig fflanøVreringskrig,

Så vidt'Som  alaget .har utviklet aeg hittil er det .klart at:de-alliertes  tre

våpen, hæren, luftvåpenet .og f13,-ten arbeider sa-13finen.i enkombinert 'operasjon.

.-- RUSStAN 1ordTest for.Stalingrad er  tyskerne  kastet tilbake'pa:fiere

steder,  Men inno :i.byen  har tvskerne trengt litt frpm..1.fabrikkOmrådet I et

- tilIeggskoMmunikda heter det at etter heftig beMbardement,med kanober ag bombe-

kastere angrep tyskeTne igjen:fabrikkdistriktet.i.Stalingrad Hmed f.nfanteri og

--__  'tanks,.  .Den russiskehær avviste angrepet og tiIføYet igjentyskerne fIere tap.

j.;tter Vol-dsomme.nærkampe - '--ø-t:nn -;),:3-.t. ...- 1.6jerx~,-i---  74-t.,-, ,,,,I.,~n-ved  en

... . fabrik.' - Iordvest for Stalingrad fortaetter Timosjenkos-StYrker-å*utVide

den  kile de har drevet inn i fiendeiu linjer. I dette,område'har ruSserne

inntatt tyske blokkhus dg l'opegraver 'jJnder t.idligere.operasjener  elO'rus-

-serne ru:menske tropper og erbbret  2  punkter-til av strategisk betYdning. '--

Frå:Kaukasus blir-det  bar  meldt-om bombekasting og artilleriild i -n)sdokom-

rådet:ognye russiske motang2ep sydøt  .for  NovoressijSk.. På:fiere steder

langs den russiske front er værforholdene blitt 'enn4verre. Ladogasjøen er,

igjen  islagt. ' . . .,

V.i5TF7.01.TE: Det var i Morges en kort luftalam over Londonområdei men ir,..

gen  1:)c-pe r.. Britiske jagerflY  og luftvernild  skjøt i dag ned  2  fiendt.:Lige bo.1-

, befly. , _ . ••

- Dd-t blir meldt at Mussolini har b;:dtden tyske ambassadør om mere .,luftvery

materieil mot ddh.britiakeluftoffensiv MUseolini skal ha s amMenkalt sitt

råd -for å finne en utvei til å dempe uroen bladt den italienske befolkning.

Den'italienske generalstabajef har nektet_å gå Med på en anmodning OM å skaff,

etørre'beakyttelse av jagerfly for plve Italia, Det kan bli.skjebneevangre

følger hvis vi tar avdelinger bort fa den egypiiske fpont for det:te forMål,

' sa han. - Det brente.fremdeles i Milano i går etter lørdagens angrep,„
.4#

-- D= FJ2RN._ ØSTEN; Amerikanske fl,. ..med basis..i Kina har 2 gange angrepet

japanerne i HongKong. Natt til 1118,11kg ble dokkområdet tilføyet alvorlig ska.2.. ;

og.det ble oppnådd.fulltreffere mot okip på havnen. 15 japanske jagerfly sw,

forsøkte å forsvare område 4:. ble skut'; nod. 2 amerikanske fly eavnes. -:1 mor-

ges ble Hong Kong igjen angrepet. 1:,etbrøt ut stbre branner. Andre affierikan..2-..e

bombefly angrep samtidig den jaars1. flyplasson ved Kanton: .

I Stillehavet er nye og.betydelig::, tap påført de japanske skip, I den

nordlige del av Salomongruppen ble ut Oppnådd fulltreffere mot.2 japalisT;:a

.krigeskip, og ettredje ble antakeli,; truffet. -- Ved Rabaul på Ny Britannia

\ er den samlede japanske tonnasje so:n 'er-senket,'skadet eller satt.i brann nå.

\ kommet Opp i 100.00c)- -f.on på 5 dage. -1 kanonbåt er senket og 3 handelsskip et.-

\\terlatt i brann Ved .aiste angrep, -.\e'rikanernehar slått tilbake '5.japanske

grep.mot Guadalcanår, I et angrep Mot flyplassen mistet japanerne 21, fly.

Ny Guinea er japanerne .på defensven, Forsyningslinjene er kraftig angrept.
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' Under dette motto sOkte den 25 krige fylkesf5rer Rogstad fra Trondheim i atforodrag sist fredag å gi sine meningsfeller her i Oslo en.redegjerelse for bak-grunnen til-unntagelsestilstanden og det som skjedde i de 6 redselsdegeno i Trend-heim

Ettor avisreferatene å demme må han ha klart sin oppgave godt. Han reiser sik-' kert hjem'med lettere eamvittighet enn da.han kom. Hans foredrag.ble nemlig- g-j-entatte ganger avbrutt åv applaus og til slutt lOnnet med endelbst
Tenk, applaus ogendelbst bifall for å. ha utpekt og utlevert lo uskyldige lando-'menn til bddlene, og-etter alt å ddmme ecert 5en indirekte arsak til at andre 24ogsa mistet livet og hundreder kastet i fongsel eller fratatt sine

2er  hjem!'
Det, er i sannhet.på en lettvint måte'denne samvittighetsldee unge mann fr.r.Seg  fra  sitt tunge ensvar. Hans partifeller  har  ved sitt endeldse bifall tatt eindel  av ansvaret. FOr en atakket sturd kanskje, men hvor lenge. På oppgjdrets.dagvil nok det gjenta seg: ROttene forlater den synkende skute, de har glemtebifal-lot, sin del av ansvaret; de löper selv fer liVet, og skipperen, det 25  drige -foreikringsbud fra Trondheim, står hjelpelds igjen alene, uten.makt, bare medan-

'svaret. -
Om arsaken til unntagelsestilstanden Trdndelag uttalte Rogstad at det.var.ndd:fendig å  se  tilbake på det sem var skjedd .desiste.2 årene. Wasjonal  SaMling,sa han, hadde sUkt å gå voien om forståelse  og  nzimange someikke gjorde det ringeåte forsdk p4 å forsta  den nye tic.1, m5p.'sttealt,inn  på å sabotare og ddelegge don.

- Rogetad kom også  inn  pa le forskjell•tge sabotasjehandlinger, sier visrefcra-tet, bg henviste til.at aviseneharforts3eb, om_hvardan p-amvitt:Lghetibee.benditter'hadde skutt ned norSkepolitifolk som gjorde sin plikt, de siste 2 åreneei:TrondheiM?
' Ikke på 6t eneste punkt i referatet blir det pekt på sabotasjehandlingereom,har skadet dan tyske krigsmakt eller dens intereeser. ikke de. tidligere' omtalte sabotasjehandlinger mot de norske forsyningers interesser er nevnt.Nei, årsaken til unntagelsestilstanden i Trdndelag er rett og slett:at tingeneetilstand ikke har utviklet seg raskt nok for den unge samvittighetsldse bandittog hans Meningsfeller. Det eyneS nå pon om de selv har framprovosert arsakene,til redselsdagene i Tröndeeag fer derved å skaffe Seg måkt til å gjennemfereplaner do i ldpet av de eiste 2 år ikke hadde,greid. å få satt ut "eivet,:"ved å' ga veien om forståelse og saMarbeid ned folkot, Det g:Lick ikke fort nok.:for  dem.De stötte over alt mot den uoverstigolige M112 SoM har reipt seg mellom forrederne.og det NORSEE folk.

Det var intet reelt grunnlag for unntagelsestilstanden i Trdndelag, En unnta-gelsestilstend som er uten sidesty'eke selv i tysk•rnes historie. ,06 tyskerne"Visste det! Eller ble de fört bek lyset? Og så etterpå pynter de på det hele,-Ved å myrde 24 unge menn sem i lengre tidnar sittot på.Falstad, Trondelags Grini.
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E=ORTEN _
Kong Magnus -2:rikssönn skrev vcd årsskiftet altså for 590,år siden,  e.et brev som finnes, eller i alle fall fantes, i Rostocker-arkivet. Kan skrev,herbl. a.:
"Når tyskerne kommer i havn i Norge, p'ener, sårer og drepor de landets borgereog drar sin vei uten hensyn til Guds ord eller gjeldende Iov og uten'tanke  p;-er-statning til de skadolidte. Evor de legger til river de offentlige eller private• bygninger ned til brensel uten sbdrre om love Det er bare.bedervet

mel og forfalsket humlee som de git dtföreelstillatelse til fra de tyske havner,men selv hjemfdrer de herfra bado korn og andre godc saker etter eget forgodtbee• finnende,"
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