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RUSSLANIb  Det  er i lengden litt kjedelig, men ikke desto nin5re glei
i6rtïTTe at russerne fortsetter sin framg frg. På Leningraifrontcu er
linjen uforandret, ;Ien under trefningene I de siste to dager har tivaera
lidd store tap, Ved Rohev har russerne gjenerobrot byen Tanino,22 :U.loijiete.:
nord for byen. Byen Dorogobusch, midtveis mellom Vjasma og Smolensk ved
jernbanen mellom disse to byer ur og tatt tilbake. I Uki'atua er ruseerre
kommet til :Peltavaområdet, og kjemper nå cirka l3o kilometer sorvest for
<harçov, dot avsnitt er det etter de siste ciagt,rs kaniper falt 14 000
t:be soldater, I Svartehavet har russiske ubåtor Se aket 4 fiondtligu for-
;.f/flI;flgs5ip pa tilsammen 40 000 tonn, I det hele tatt ?af den 1, ag av
don rodo hc.rs funogtyvend år vært on mget gd dag,

]3IBYA: i lokale trefninger vest for Gazala har tyskerne måttet trekke UL4)

noe Ulbake. lenger inne i landet fortsetter spredte styater av iniiske,
auntralske og britiske tropper sin gjcnerebringrsv erkundistriktene sør-
øst fr Benghazi.

ØSTEN: Det er veldige kamper p don Qstre brodd av Jittang-olva i .L3arma,
Under don siste dags 1.campur der er japanske fly gått tapt, men j1.Cfl all

ertc. Kinesiske tropper fortsetter sin marsj fra Kina til Len :•'.. Jyt  Ba-
sL og den søndre delen av Lumatra er nå i japnnornus hander. 11ct Lsf 000-
hold i kompena p Fillipinone. En amerikansk ubåt som våget seg helt bort
til den amerikanske Stillehavskyst og tombet noen olje-annit.gg, ble truffet
av flere fulitreffero, og en antar at den er sunket. Ubåt ens arlgrcp på e
amerikanske befestningene gjorde ingen skad.

ÅvLLFTJCÅ President oosvelt holdt igår en kringkastingstale til det rene-
rikrtnske folk. Talen ble mttatt med stor begeistring av den amerikanske
presse. Ran sa blandt annet at de totalitære statene nå nesten hadde nådd
sitt maksimam med hensyn til produksjonen av tanks, fly øg skip. De ailit,r-
te stater derimot var langt fra toppen  av  sin produskjonsevne. bar lig
gjaldt dette Le Forente Stater, som nå for alvør hadde satt igang sitt vel-
dige apna:rat. Tiliroes for tapene i Østen i den siste tid zåi;oosevelt me.ge-t
lyst p situasjonea, inn han mante det ameriicanske folk til a gjere sitt
vi erste for å få en ende på krigen så fort som mulig ved å yte sitt aller
bote i kampen mit torrorinaktene,

iNGLÅN]b Statsminister Churchill talte idag iUndurhuset, og gav en meget
tillitsfull oversikt over krigssituasjonen. 1jan meddulte at general bhiang

i Shck nå. var blitt medlem av Sti.11t;havsrådet. Han forsøkte ikke å bort-
torklare de alvorlige nederlag i Østen, men opplyste at japanerne hadde  2b
divisjoner i kamp i Stil:Luhavsomrddet, mens de alJ iert. ikke hadde på lngt
nær så mange.

I statsråd den  22-l-42  ble det ved kougellrr onordnin; Lostsatt sraff for
medlemskap i N.S. Det formelle medlemskap, selvom det har vort helt pasnivt
rammes av loven og medfører srafl, Den srrff som anordni.ngen fastr;utL:, er
tap av almen tillit. Tap av "Ålmen tillit innebærer;

l TaP av stemn:erett.
2  Tas av retten til  i  tjonestgjer i rikets krir:sma'ct.
3,: T:') av offentlig tjenate og ethvert tillitshverv i stat O7, kOLJnufle
4; ingn adgang til å oppnå offentlig tjunest.
5  Ingen stillinger kan oppnås i utøvnde nmri.ner som krever olinri.-

tliç tillit,
6 Tap av adg ng tilå utøve nering som kjavei offentlig auto tsasjoxi

eller bevilgning,
7; Ta o av adgang til å innom stillinger, lønnet dl er ul nret til.-

litshvurv, selskaper, foreninger eller andre sajufan.nsinnretnin-

'' av al',jes. tillit idønnes ved siden av den straff sen idømmes for forbry-
L el:ei not sLrLtens sikkerhet og s'.:lvttendighet, og ler ferbrytluser not den
rLil:LtcErc lovs krigsartïiçlcr, -Dette ur - bare et utdrag av forordni-agen. -


