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Det er kommet melding om.at de henrettede landsm-ertn-vil bli.hedret med
en stillhetens minnestund i alle hjeM Imorgen tirsdag kveld. Så langt det
er mullg vil denne.stillhet bre sig oyer-heleSorge imOrgen kveld; og i de
enkelte hjem vii tankéne.gå til dem som'ofret alt for Norge#

STILLEHVET, Singapore,hvis fall bleV kunngjort  av  Churchill igår kv-eld
kjempel,, til det siste,, Dette fremgår av det siste budskapet som'sjefen
for den brJetiske..garnlsonen sendte ut, og som nå er kommet til London.
Garnisenen på øya, kjempet g,limrende og st elv japanerne uttalte idag at forsva-
rerne 'kjempet såelenEd det var mUlig fbr menneskelig uthgldenhet. Det var
bare da aolåetcr.e var.uten mat og vann Og da de badde fyrt av sine siste
patroner  at -kambene'opphorte. Det var ingen cvakuering av troppene fra
øya,  Dee?det  Motstand hålt til de stod med ryggen mot sjøen og var nødt
til å legge  vånnene ned, på grunn av mangel på amunisjon# Storbritania
gjør ikke noe forsøk på'å skjule at tåpet av Singapore er alvårlig. "TIMES"
aie.r Vi  he-r  vært vidne til en tragedie, men for tapre tropper og tapre
folk gs iren Zvli. MA en .tragedie somd enne være en spore til besluttsom-
het og til itniling. Manchester Guardian" minner om Churchills ord i kring-
kastingen t går kveld, at det hah selv kalåte et tungt og vidtrekkende ne-
deriag måtte blI møtt med ekte britiks målbe-vissthet og ro, Om russerne
skriver aveen vi , 1cre Om hvordan rUsserne.s, vilje  bare blir stålsatt av de
store offer.eg hvordan det endelig.lysner av dag for våre store allierte.

ILxress skrlver Nå er tiden inne for det britiske folk til å gi
et eksempel åd a-t.eee 'står i enda•nærmere kontakt med det amerik5uke folk
og med folkea i de ekkuperte land, Nå er tiden inne til å vise dem at
her i  Stornet san:ta er-sdiersviljen ubøyelig  eg  ubrytelig.- For å gjenta Mr.
OhurehiliS ma.e_ende Ord, lette-er et av de øyeblikk da det britiske folk .
kan vise hva iot er laget av. Det er en av de stunder da nasjonen kan
hente oket eiersvilje fra Motgangen og prøvelsen, -Vi må huske på at vl
ikke lenger står dlee, Vi'er med i et stert fellesskap. 3/4 av menneske-
neten står på'vår StcIe. Menneskehetens framtid kan bli avhengig av våre
handlingen-- tmfri, Vi har ikke- bviktet  hittll og vi skal heller
ikke svikte nå-, La osS gå framover med faste skritt,

palemban sem.er det største oljefelt i Nederlandsk OstincUa er nå i
panernos heheler, .palembang ligger på den sydøstlige delen av Sumatra, lle
oleanleggene ble ødelagt-av'nederlenderne, Meldingen om den japanske ok,:u-
baqjoned kom i k.emmUnikeer fra det nederlandske hovedkvarter og fra gener,1
Uarel ,Det 'frste fersøk Som tok sikte på å hindre at anleggene ble ødelagt
forte ikef3.'am,:men det ble etterfulgt av en stor japansk landgang. Ln
invasjonsflåte  gJ,k;_c opp elva i retning •av Palembang, Utenfor sydøstkysten
pv Sumatra be-rJhååe de allierte bombeflyene fulltreffere på  5 transportskip,

var stadige flyangrep fra-lav høyde som voldte store øleleggelser,
grepeno epphorte ikke før det var helt umuiig for dem å bruke .sine egne

- På FifipInene har japanerne satt I gang kraftige artilleriangrep
I det sisto d_Q:•gn har angrepet vært støttet av betraktelige flystyrker og
mange avsnitL, har det vært infanterikamper. Man trer at denne fientlige
,firksomhet etter atdet nar vært  stille  i flere dage, tyder på en ny ja-
pansk offensiee, Fra'Tsjungl(eing,koMmer det meIding om at kineserne har
rykket fra fiec steder langs hele den 3.2oo km. lange front. Særlig gode
resultåter tar de oppnådd i provinsene•Nord Kiangsi og let nordlige Hunan,
presi-',enen -or den'indiske kongress, Pandit Nehru, har erklært: Det kan
j_kke være hie om å gi etter for jspansk eller tysk angrepspolitikk. Pandit
Nchru har tidligere hatt en konferanse med Ehiang Kai Sheck, Kinas evne
og vilje til å fortsette kampen, ssmme hva som hender, er emnet for en ar-
tikkel I "'ijally Msil", I forbindelse mad spørsmålet om hva som vil hende
, hvis Kinas Burmaveien blir stengt,heter det: I de månedene
som veeen var stengt i 194o, var en mørk periode i Kinas historie. Landet
-rar isolert og tilsynelatende uten hjelp fra noe hold. Likevel overlevde
landet denne periode. Videre heter det: Det er vesentlig fra sine egne
resurser at Eina nar vært i stand til, ikke bare å fortsette krigen, men
også å vinne fiere slag Vestkina har store rikdommer av mange av de rå-
stoffer som trengs for krigsførsel, jern, kull, bomull og mange andre
ler, Ocey fabrikeres tilstrekkelige lette våpen, og tilstrekkelig amunisjen
for landets ameer og det synes ikke å være noe i veien for at produksjonh
kan utvides til også å omfatte tyngre våpen.



152,
-ttorte igår mod—brt.ttske og amerikanske arme-

ldone og holdt.en kort kringkst,Ln5-stale i går kvold, Han understreket, .
hvor viktig 'det or å ha øynene rette mot folk på kontinentet i stedet for
mot de enkelteland, "Times" korrespondent i Washington melder at amerika-
nerne nå mer og mer ser krigen under denne videre synsvinkel. En annen avis
skriver idag: , La:oss alle være dypt takknemIig for den storm  at  kritikk

Washington og i.Londen, Krigsutsiktene ville'i sannhet være triste for
de engelsktalende folk dersom de ikke hadde den indignasjonens evne som de
nå hsr lagt .for dagen i de to . hovedsteder', og kan gjønnomstrømme begge folk.
"Times" korrespondent gir dette bilIode av• situasjonen i Amerika: De For-
ente stater samler -sins krefter, Bortinot 9. mil. •mann 1 alderen 2o til 44
år blir nå. innkaldt Lfl.militærtjeneste. Av disse og av de 7 mil. som ble
innksldt tidligere  vil-  Amerika nå få en.hær på 4 mil, mann orz neste år innpå
le.m41, mann. --,Krigsskip .og handelsskip blir ferdigbygget og en krysser på
6o-oo tonn ble sjpsatt,igår, en destroyer •og ennå viktigere et slagskip på
35,000  ton vil bli ferdig imorgen,  e  Da det _nye krigsskipet "Alabama" ble
sjøsstt idag, utta1te den amerikanske marinominister:• Dette skipet vil bety
et mektig tillegg til våre flåtestyrker. -Det vil ikke gå mange månedene
før det vil  tære  midt i •

RUSSLND :Kampene i-Russland går inn i en• ny fase, ettersom russerne
lykker nærmere de tyske befestede linjer,- DiSse linjene som består av be-
festele stillinger skulle være utgangspunktet for vårangrepene, og delig-
er• nå midt i frontlinjen, Tyskerne bruker -store-mengder av amunisjon og

c>'frer .mange verdifulle Iiv under forsøk På å helde-de stadige russiskefor-
søk..ti1ba-:ks-,. e  I Leningradområdet er .det bitre kamper sydøst for Schlussel-
burg, en tysbefestning som ligger 30 km, fra selve•byen. iJle dc tyskbc-

. festedø stillinger sør for  Ilmensjøen er bl.itt tatt tilbske. Tyskerne inn-
rømmet i går•kveld at russerne hadde brutt igjennom ved jernbaneknutepunktet
Staraja Russae sør for Ilmensjøen og 27o km. seir for Leningrad. Russerne
.1.1evder idag at de• hat utslettet en finsk skiavdeling-på 25o mann under ope-
rasjoner . aydvest for, Velikie Luki, Det blir meldt at fienden ble
i/ed et nattangrep o 3/4 av dem lå igjenpå slagmarken. I en melding
Tondon idag heter det at den ruSsiske fraffirykningen sør for Smolensk, i  R0:2-
lawområdet, nå a11eredser kommet over elva Soy. I Ukraina har det mildero
vmret cg kraft1ge•regnskyll nødvendiggjort en forandring i taktikken, men
framrykningen fortsetter fra Charkow'til.- Taganrog selv om det går langsomt,

:Britikke patrUljer har vært i kontakt med fientlige-kolonner pt
en •65 km, lang iront, som strekker segsørover litt vestenfor Gazala,
dagens britiske kommunikd heter _det .at det••har vært nærkamper.

Britiske bombefly angrep i natt dokkene i St.Nazaire i det okkuperte •
Frankrike. Ettysk forsyningsskip utenfor norskekysten ble bombet av et bri-
tisk fly• igår. Ingen britiske fly savnes. - Nden få tyske fly var over nord-
østkysten av Storbritania i natt. Etov dsn ble skutt ned. Et annet tysk
bombefly ble tilintetgjort 'utenfor' Englends Sydvestkyst i dag morres, Stor
dritaniss siste type av jagerfly-"The TayfOn 1., er det hurtigste jagerfly
som nå lagea. Det kan gjøre en fatt på Over .65c km. i timen.

•
LOKALT: På et-møte.i Sandvika kino 5. februar er NS-redaktør Løvås kom-

et i skade for å mer av de infOrmasjoner han har mottatt enn han har
og til, og han hsr etterpå fått en-alvårlig skrape av sine tyske
Hsn kom til ellAtt inn på det som hadde hendt 1.  februar i år, "da vi fikk

en norsk nasje,.11  regjering med Vidkun Quisling som ministerpresident". Den
' idere- utVikling måtte bli at Norge slutter fred med Tyskland og at Norgø
Ked sin egen .administrasjon kom i forbindelse med de øvrige- land i Europs,
at Norge skaper sin egen forsvarmakt og går inn på aksens side i den kamp
: orn nåpågår, vår frihet er avhengig av at Tyskland seirer, Landet må ut-
bygges økonemisk og militært os det-må innføres.alminnelig verneplikt og
17åpenøvelser for- vår urgdom, Et sterkt norsk forsvar vil overflødiggjøre
dc tyske sollater.som står vakt idag, bg disse kan overføres til andre do-
ler'av den store fronten.

vVV ...-
Tre hirdpiker er reist til Sverige for å spionere blandt de norske. D-Iøs

1.otografier -og navn-er imidlertid sendt.over grensen, så de komm£r nepps
verraskende på-nordmennene der 'borte.
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