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MIDTOS.T2N: I den egyptiske ørken fortsetter kampene ou briterne holder
alle de områder de har vunnet. Det var en rekke mindre tretninger i går.
Begge parter satte inn panservogner, Fienien var ikke i stand til å drive vård
tropper bort fra det området vi har orobret. Inntil kl.  G i går ettermiddag
var det tatt 1.400 tyske og italienshe fanger, melder dagens konmpnik4 fra

Hairo. Tet heter videre i kommuniket at det var allierte luftangrcp over
hele slagomridet i løpet av hele lørdag og søndag. Britiske jagerfly var ovec'
hele slagsonen så lenge det var lyst. Like bak selve slagområdet fortsatte
britiske langdistanhe britiske  jagerfly  og bombefly sine angrep. - lIenfor
Tobruk ble et bandelsskip sprengt i scilbiter av et direkte treff. -  15  fiend-
lige fly ble skutt ned under disse angrepene  oe  mange andre skadet.  - 3 fiendt-
lige-fly ble ødclagt over Malta. -- Nnder alle operasjonene over Middelhavet
og de store operasjoneno.over slagomradot tapte briterne 5 fly slutter det
britlske kommunikE4 i dag. 2n militer medarbeider ekriver: Den britiske
offe2miv som ble innledet av 5 timera kraftig artilleriild ble dorotter fort-
satt av anfanteriet som gikk igjennoffl de fiendtlige minefpliar og tok befes
tede punkter ved direkte angrop. Britiske tankd gikk derpå gjennom do åpnin-
ger-som derved.oppstod, men det har hittil ikke vert betydelige sammenstøt av-
tankS. Offensiven har e: å ikke utviklet seg til en hurtig manovreringskrig.
Så vidt som slaget har utviklet seg hittil er det klart at dø alliertes tre
våpen, heren, luftvåpenet og flåten arbeider sammen i en kombinert operasjon.,

RUSSLAND Nordvest for Stalingrad or tyskerno kastet tilbake på fleTe .
steder, men inne i byen har tyskerne trengt litt fram.d fabrikkområdet, I et
tilleggskemmunik4 heter det'at etter heftie bombardement med kanener  oe  bombo-
kastere angrep tyskerne igjen fabrikkdistriktet i StalingTad med infanteri•og
tanks. Den russiske her avviste angrepet og tilfmyet igjen tyskerne flere tap.
itter voldsomme nærkamper brøt noen tyskere igjunnom i de ytre områdert ved Hen
fabrikk. - Rordvest for Stalingrad ortset ter  rdimosjenkos sty rker å utvidu .
den kile-dø har drevet inn i fiendens linjGr. I dettø onrade har russerhe-
inntatt tyske blokkhus  oe  løpegraver. Nnder tidligere operasjoner slo rus-
serne rumenske tropper og erobret 2 punkter til av stratogisk betydning. _ - ;
Fra Kankasus blir det bero meldt om bombekasting og artillerilld i
rådet og•nye russiske motangrep sydøst for Novorossijsk. Pd flere stader
langs den russiske front er verforholdene blitt ennå verre. Ladogasjøsn er
igjen islagt.

VBSTFRONTS2P: Det var i morges cn kort luftalaem over Londononmadetmen in-
gen bomber. Sritiske jagerfly  oe  luftvernild skjøt i dag ned 2 fiendtlige bom-
befly.
• Det bldr meidt, at Mu,ssolini har bodt dentyske ambassadør om mere luftvern-

materiell mot den britiske luftoffønsav. Mussolini skal ha s ammenkalt sitt .
råd for å finne en utvei til å dempe uroen bladt den ital ieneke befolkning.
Den italLenske generalstabsjef har nektot å gå med på en anmodning om å skaffe
større beskyttelse av jagerfly for selve Italia. Bet .kan bli skjebnesvangre
følger hvis vi tar avdolinger bort fra den 2gyptiske fvont for dette formal,
sa han. - Det brente fremdeles i Milano i går etter lørdagens angrev:

DEd' FJERNe2 ØSTED: Amcrikanske fly mcd basis i Kina har 2 eange angrepet
japanerne 1 KoneKong. Natt til mandag ble dokkområdet tilføyet  ål yerlig skade,
og det ble oppnådd fulltreffere not skip på havnen.  15  japanske jagerfly som
forsøkte  å  forsvare områdeS ble skutt ned. 2 amerikanske fly savnes. - I mor-
ges ble Hong Kong igjen angrepet. Det brøt ut store branner. Andre amerikanp:
beibafly anerop samtidde dan japancke flyplassen ved Kanton.

I Stillehavet er nys og betydelige tap påført de japanske skip. I den"
nord1ige del av Salomongruppen ble det oppnådd fulltrefferc mot 2 3apanake
krigsskip, pg et tredje ble antakelie truffet. Ved Rabaul på Ny Britannia
er den sanlede japanske tonnasje som er senket, skadet elLer satt i brann nå
kemmet opp i 100.000 ton på 5 dage. 1 kanonbåt er sanket og  5  handelsskip et-
terlatt i brann ved siste angrep. -Amerikanerne har slått tilbake 5 japanske
angrap mot Guadalcanar. I et angrep mot flyplassen mistet japanerne 21. fly,
På  Ny  Guinea er japanern2 på defensiven. Forsyningslinjene er kraftie angrepe--
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UnIcr dettt rutto nOkte. acr 2) nrige fylaanfOrer Hogstad frP lrau 'heia i et
rurslyai s:st  :2kedcg  å  gi sjht Oslo  en Ttr :nak-

gren-on njk unntagclsestiastus_on ew det SuSI sn:edde de å rsdsolsdggens

Etter ovanroftronone å onntss  ka  Pan  Ch  klont sin u2 pgavs godt.. Ftan raIsår åik
ktrt hjem nred ist-Jere sanvi:t.aect unr cs n-n., flans foredrag 1.js. soffillg

,1kntatts, gargar avi)runt av  sjk?  _rs og til sjutt dennat mcd endeJest bifall.
Tcnk, applaus eg erdelist bilall fer  i na, utpekt og utlsveye lo uskyldigo lands-

menn  njb  bödtsne, og etter t:t h .dtgals t  rL nn andirskto arsak  til  at-andrs 24

ogsl mjetet ltvut ob spnjyt:cr  h_ergst r  !sugssi ellcr fratatt nino stIllinger
ler hi-en!!

• Jtt, cr i sannhet på en kettnint •at,o js-ns samvittighenslbsJ unge mannkfrek.

Ser, fra sitt tungc drsvar, -Hana pottifs1:sr nan ved sitt endoi,ose elfall tatt sin
dt1 v ansvarat. Fon as stoktJa ntsts). kannkte, nten flvor :=2H. la ocudjonets dap-
vii nok  dst  kjenJa stg. Teatt-to jtrJa....ad ltn s T,J.:kendc nkuta, J. hty gler biaClt

- let, stn del av ansvarst, j t ls oeS sulo fas livet, og skirenren, det 25air'ge

-rute'krings::l frs  casin  it:on alene, utcv .ankt, ea re mnd ant
sot ttr..

ersaken til unnnagelsos-JHneneteu i anondclog uttålte Togstad ut det var

nadn endig  a  cd tilbake  pa  dtt som var nigSadd de siste 2 årene, -Pasjonal Samling,

sa nan, hadds s3kt å gnStcian  sM  furonlnlcc og, senorbeide med folket, men det vos-
-mange som ikkr gjordb Jst ringeatn foreak  pa  a forsta jon  nyt  tld , xecn'satt  alt

inn  pa a  sarotårs  ob åjtiet-pt  den:
" .

Ponntsd kom Jpsa inn uå de Tonskjoillgt sabotasehanalunger, slor avisref.cra-

- tot, og he t vtto t L. st cvi seTt Mpb  fsrts) em hvordan sanelttighntsbest, bonditter

hadde nkutn ned rskr, ecfl:Jfelk sen it sln lo siete 2 syere
Tr-njcjn.d:

Ikke vå tt cros:c  Ltankt i  nkfeenica  bl.) dtt pckt sabotasjananalinnår sod
har skadet den tgsks krigss egkt, j..g "ntarsoser. Iallen ikke dt ntjllgere

omtaItn. satctssjanan:lingt: ri)t le nJoskt fensvylngars in.eYascen nr !ncvnt.

drsonen til unnte gelssstIlsIonJtn i hr2ndolog  år ratt ug slett. at ningsnoe

tilstand ikke hat- rtv'kIet sov rgskn nok fon  den ungo samvittighptsleso dJanditt

on krana menjngsfeller. Det syncis na sen om db stiv har frod,grovonort. Ursakan
til  redscasdagene j TrOndulas  2br, lot-PpO  makt til a gjandUmfdre /e
planGr då i lapet åv de slate 2 dr iksb Tude greld c fn satt ut  t livae, aved å
ga veien on forstaelse ng earsiang:d ,baa  jsanett , Dtt p.4kk ikke fort nok for deM.

bc> stölte dv;E:r slt net dåt utneenJt,--  Tun sPm nnn e's_en seg ,..el-,nm.fernedeYne

-og den rn.5:Cbj fel<

Isanva2 tttat -t,  n-unnlI :r -djs-tnt:t-tragr  dnnta-
.'atc.Isosttlstan' uten :s setv tyckcynon :'er. C tyskerne
Vissts det! tier ate ,±6 fjrt a så e.aerpO it:rntc: je nn att -hele
ved å mrrdc 2k angs mehn sed i Ittnrc si: har sitict pn Falstad, Trendcaugn

"rn V5i'vr 11,Fir
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Kong Magnus Tralcssdnn skrov vcd arsshintst le51-e2, altste, for 190 år siden,

et nrcv som finnets, eller t t,i- fa.l feJtes, i Rostocker-srkivatnan skrev her
bl. a.:

w.aar tytkonha konntr i nevL i :knan ner , såtrot 0g nronsr jt lanjets burgore
os dran sin th.j nTen hansva t 1 07k oljer gjsdanat lov ag nten tsnks p, en-
stanning til la skedcl.ltn. Seey de navpn de offentligro cjley privote

nygningcr nej t.1 brensol .c. stsnyle on 1ev. len or hstre ncdorvet dl, asnelt

mel 'og forfatsket humtn, J:d Je blec etT:erstaseikisUtist til fro do tyske havner,

men'solv ku;emfOrcen ds hcrfug p korn nt endre gedt saktr atter cgtt forgsdtbeL
fltmonde,“
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