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LIBYA: -Dagcns britiskc kommunikeo fra Kairo mclder at akscmaktenos
rfterkt bcfcstcdo yatilling Sclum vcd den Libyske grense cr blitt inntntt
cv britiskc styrkcr. Framskutte avdclingor sv den britiskc nrmc har nådd
from til valcn mcllom Agheiln og Malnto, 12o km. vcst for Aghoila.

STILLEHAVET: Jnpnncrnc prosscr på 1 Mnlaya og har øycnsynlig inntoJ-
golscn av Singaporc for øyet. Dc møter hård motstand, og dct L4igår hcf-
tigo artillcriducllor, Dc nlliortc meldte lgår kvold om cvakucring av
Kuala-Lumpur. Dct vnr to jnpanekc luftangrcp på Singaporc igår og 6 ja-
panskc fly blc skutt nod, mcns 4 bl,.: så stcrkt skadct at dc antokc.11g
ikkc kunnc vendc tilbnkc. - Japanirne har inntatt dcn hollandskc øya
Tarakan, utenfornodøstkyston nv Bornco, og dct mcldcs at dcn hollandskc
gnrniscn cr forflyttct til Bornoo, Tarakon cr ct mcgct rikt oljof,c1t,
Tidligcrc mcldtc hollendernc at dc haddc undermincrt dc viktigstc olje-
kiler og nt ollc forbcredelscr var gjort til å edologgc allc anlegg på
øya. Mcdcr1andskc bombcfly hnr oppnådd fulltr.fferc på to japanskc trans-
pertskip utenfor Taraknn. På Filipincnc fortscttcr MceArthurs styrker
sin hårdnnkke motstm-id. Japancrnc har Satt igo.ng ct nytt angrcp. Ams-

-1irikanskj og , lipinsk/ artillcri hcr gjort dc,tyw mcd 11 japanskc Pattc-
ricr. Britid t-It ag japnnskc.tropper har vært i kamp på. grcnscn mollom
Thailand og Burmce Ec britiskc styrkor påførtc ficndcn storc tap -v døde
og sårcdo, utcn scly å lidc noc tap. Dct britiskc flyvåpcin fortsottcr .rn-
greponc mot japansk trnnsport i.Stillchavet. Den nmcriknnskc marincmi-
nistcr Knox uttaligår at Tyskland truct Japnn inn i krigen for å bortic-
dc oppmcrksomhLtcn lÅtlantarnavet oa Europo, mcn den storc sonfcrsclsvc1
mcllom Amcrika og Storbritania vil bli' holdt åpcn til tross for ficndcns
forsøk på åcwskjære, den. Dcn amcrikanskc flåtc oppfyllcr dessutcn cn av
sinc sterst r_ og  ovigtigstc oppgcvcr, r,:mlig ',å konvoyerc handelsskip til dc
allicrtc. , Qbcrst Knox uttaItc til aluttr- Vi v.cot hvcm vår størstc ficndc
cr. Dct cr Hiticr og hiticrismcn, Når dct cr ødclagt vil akScmaktencs.
styrkc sn2rt opphøro.

RUSSLANDt Den storc russisko offensiv tiltar i styrkc. Foran Moskva
skyvcr russcrnc på nord og syd for vcicncsom førcr til Smolcnsk, Et øycn-
vidnc til dct tyskc tilbakctog fortellor nt.tyskornc forlot:kasscr mcd
granatcr, matforråd og amunisjon, og at ty.ske lik lå strødd omkring. I
nærhc_ten cv Lcningrad.rykker .den rødc armc sydov:r lcngs clva Nolkow, .
og dissc oprrasjoncr horigcr nøyc sammcn..mcd offensivcn vcd Moskva.

Dct finske kommunikcmcldcr om hårdc kamocr vcd Oncga ag bsciag- sjøen
og den finskc ovcrkommnndo innrørnar nå at russcrnc har trcngt inn i.mangc
av dc finskc stillingcr. Dct forcliggcr nå meldingcr om nt Hiticr vil
opprettc vinterkvarter i Fstland, hvis han blir tvungct til å trckkc dcg
bort fra Lcningrnd. Tyskernc 1 Estland begynncr nå å cvakucrc bycr og
lnndsbycr for å lettc inkvartcringcn av- dc tyskc tropper. Ifølgc cn ny
mclding idag , cr dct forctatt cn ny russisk landing på Krim. Russiskc
mrldingcr går ut på at kampcnc fortscttcr på halvøya,

En jugoslavisk gcncral opplystp i• London idag at jugoslaviskc patrio-
tcr fortscttcr forstyrrc dc tyskc og italicnskc tropper og at dc frcm-
d:lcs bchcrskcr c'Q stort landområdc,

Dct tysic svar på dct ikkc så omfattendc, mcn allikcvel bctydnings-
fullc ncd,Crlag som tyskernc lcd mot dc britiskc og norskc landgangsstyr-
ker i Måløy lot ventc lengc pa scg. Dennc gang :r det , c,n norskc off1-
sprstand bodlcne slår ned på. Bcgrunnclscn :r at dc norskc offisc=
som dcltok i Måløy har brutt sitt ærosord ttl dcr Fiihrcr, om aldri mer
å løftc våpon mot Tyskland- Rcnt bortsctt fra dct faktum at ingcn av dc
norske offiscrir som dcltck i Måløy, og den 21t overv,i0ndc dcl av dc
norskc offiscrir på itcfronten aldri har avgitt noc slikt leftc, så gir
dct cgcntlig vidncsbyrd om grunncn til to ting. For d:t, først er dct
cn innrønlsc av at Norgo til tross for tallrik,L forsikringcr av dct
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det---tcs:n--p4--"Årerydcts-C-d&lscowitiTLE1AJ64.—lacndclatr_soe—tnkt rnc i Nord t.-- -a
Norge. Dc forholdsvis fat2„1.21gc norske off9metner- som ve1Lbçrgt tar
nådd ovCr til utcfrnnten,  or SCD har gått fra sitt æresord, cr bercdt
til å forsvarc sin handling, riktignok ovcrfcr en høyerc domsto/ cnn
crkelørncrens cg den prcfcsjnn:Ilc løftcbrytcr Adolf Hitler og hans
undcrbanditt Tcrbovens. Dcnne høyerc domstok er dcrca cgcn samvittig-
hct og det norsk -. folks oppfatning av hva norsk ære. idng.betyr. I sin
avm-kt s1år tyskcrnc som Van1ig ned på Uskyldigc menneskcr og forsøkcr
på dcnnc måte å undcrkuc dct norskc folk: Mcn nordmcnncnc har vist
dc stolrr på sinc soldatcr  oc  at dc respcktcrer deres innsats og mot,
og dc minncs gincral Rugcs nvskjcsord. Den 3-znic tillit og dct sammL
mot snm man dcltc i krigcns dage vil de  ngså  dcic i dct tyske f argcn-
skap, tll frihctcns timc slårs Terbovcns forordning går også ut på

venner nv dct norske kongchus også skal  nrrest res: Da
alle NORDMENN er vcnncr'av vårt kongchus, vil det si dct sammc som.at
hcle det nnrsk-folk skullc sctteS- i knnscntrasjonsleir. Dct cncstc dc
nliPhår er at pyc'navn kommcr mcd på kongshirdens ærcslIstc. Utcfrnnt'on
byggcs videre ut pg hjeMmcfrnnten hnr:vist -t den kan h)ldc stand mbt
undertrYkkelsC :Pr  tcrror. Allc nordmenn, ut•t pg hjcmmc, har fått ny .
bckreftelsc oå at dc cr i kamp mois Tyskland, ng kampen vil bli ført mcd
det mål for øyc å rjenvinne Norgcs frihct or vårt folks bcfriclsc frn
tyranict.

Den før omtaltc konferansc cr nå blit holdt i St. Jamcs Palacc
tondon, hvor dct var rcpresentanter for 9 stater .som nå cr okkupert
:33/ tyskcrne. Slandt dc tilstcdcværendo var også utenriksministcr Tryeve
Lii ng justisminister Tcrjc Vold, :snm rcpresenterte Norgc. Tukcrnes
krigsførsel qg undcrtrykkelse av Europn b1C på dct sterkestc fordømt.
De.t cr innført ct redsclsveldc som'står i strid mcd Hnagcr-knnvensjnnen

.og alic:glc194c  krig-sreglcr. Man ble cnig nm nt dc skyldiGc, uansett
nasjcnalltct, skal få sin dom og SinTåtraff for UgjernIngebb.- -

oOo
SVENSK RADIO mcldte laftcn at det var tatt 350 fangcr vcd Sclum,  nr

hcrav var halvpartcn tyskcre,
LOKALT:

Vi advarcr på dct kraftirste mot SPORVEISKONDUKTØR JENS HESS BRULAND,
SARSGATEN 31 III, oppg. H, som. •opptrer Scm angiyer. Vi har fra tidligcre
inngåCndc kjennskap til dentib_undcrs1;.gsknndidat.

Dct sistc utslag-av Terba,vens tirksomhCt - rrestasjon av nfliske nf
fiscric.r r"knngehusets wrner" har rammet bl.a. Arbcidstjenestens tid-
lirere sjcf, oberst Hagcm, knmmandørkaptedn Gottwaldt, Marinekptcin
'!."orgcn og k-ptcln Nionl-tyscn, (Hvordan følTr Axcl Stang scg?)

Tet talcs i begrunnelscn om brudd  På  mrcsord  nr  løftc. Msn skal vi
ikkc gjettC på at det ncttopp cr dc tallrikc tyske brudd på ærescrd og
løftcr som 1.1‘.r ført-t11 den unmlcde  nppcsiajnn  fra øverst til ncdcrst.
Det skal ikkc lykkes de innsattc akci-panner 1 "Aftenpostcn" og "Fritt
Folk" å snakke nm at hverken arbeidcre eller bønder cr flyktet fra dct
tynk-quislingske rcdsclshcrredømmc i Notgc. Forøvrig cr jo dct nye
-.ktstykkc cn fullgyldig tysk innrømmelSc av at vi bcfinncr  Oss  i krig.
P:1 acnne bakgrunn er den tyske om.soi,gfcr dcbukseskjclvende quislinger
cn ufcrbehnlden Innrømmelsc av at quislingenc cr landsforrederc i sin
egcnskap av allicrtc mcd dcm vårt land befinncr seg i krig mcd.

oOo
Stavanger!by blc for on-tid siden ilagt en bot for sabotasjchandlinger

mnt 7ichrmacht. Da fnrhcldenc ikkc bcdrct scg,.ble stavangerne fratatt
.fcr rodt dc innlcvcrtc radioapparater. Dissc cr ført mcd båt t11 Osln,
hvnr Wchrmanht overtnk dCm  og  brarte dcm til Ila skcic. Imidlertid cr
dct grunn til å trn at våre gjcster ikke får særlig gl,de av
snm ble hårdt mcdtatt under reisen ng lnssingen.
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