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DET FJERNE ØSTEN: Slaget om JaVD, er begynt, japanerne,ha_r_gjort land-

=zpå i stnr styrke urr'er dekning cv kraftig flåtebeskyttelsa  os  det
raser nå forbitrede kamper. De forente nasjoners flAtestyrker er underleg-
ne i antall n, artilleristyrker, men har alt tilfoyet invasjonsarmadaen
store -bDp D( T,1",..lertes flyvåpen og 'de hollandske landstridskrefter yder
h mntstand, Hvgr kraftig de forente nasjoner biter fra seg kan en skjon-
ne av 'en kjensgerning at i lopet av 1e siste 24 timer er 15 japanske
trnepnrtskip, fullpakket av tropper og materiell ,blitt senket eller satt
1 bran Dessut,n ble 6 an,dre transportskip alvårlig skadet. Det siste
l=uniket fr Batavia, som knM-i .ettermidtg meldte at japanerne hadde
1 nict p - 3 Punkter På nordkysteri eg •alle langangsflåtene ble angrepet

r de alIierte nasjnners sjostridskrefter o g av'  hollandske ng amerikanske
—IdervEnnsbåter Allierte fly.rettet oyeblikkelig bombeangrep mot kysten

, n  invasjnnsarmadaen,, og det sk al  ha lykkes  japanerne  å bringe omtrent 5o
t=sportskip inn til kysten av Java. Det er nå-fastSlått at '-det sjo-
'liget snm gikk forut for invasjone.n mistet j.r.„panerne en tung krysser, 2
1ryssere til ble alvårlig Skadet og 3 destroyere ble satt i brarrl; altså

lt 6 krigsskip satt utåv funksjon. ,De forente nasjoner mistet 2 krys-
-,ere en destrnyer. •,Alle tre skipene tilhorte den hallandske flåte.

to hnll'andsk,e kryssere gikk.tapt i en helemodis kamp.  Qm  natten fikk

lc cnnc ordren: Gå tiI angrep for enhver pris, selv om sk£pene skulle
Y.an cntar de ble senket av,torpedotreff,.

. I Burma er det en pause i kaMpeney.mens man yenter pd det store £,ngrep
-t Ra=nn som japanerne.fo,rbereder. ,

Britiske bnmX)efly- angrep .går dnkkene t Qstende. Dette angrepet på
knriner etter detrve1lykkede angrep aV,fall8kjermtropper mot den nyL

tyske'ekkopeinstasjnn',i'Frankrike. Åknne ra4i,ostasj.o1-1 'for ekkopeiling v-r
3n urnewald LoP-' for Le 14avre. De britibke fall'skjermtrOppene ble sluppet

i strål-dn'k mån:eskrhh.4—De-tilbakelå-fiesten,1 km. fOr-et.eneste Skudd
ble 1:snet mnt dem., Ve'd selve Bournetald-stasjon var det sterk tySk mot-

. 2tand, Dc britiske fallskermtropper slo motstanen ned  os ,pdforte de tyske
forevarere stDre tap  av  dod og sårede, og odeld fullstendig de yerdifulle

pcxL -,ter ved stasjrmen.' Den brttiske etyrke tok lerpå veien mnt stranden
her ble an're tyske tropper overmannet., Jle de britiske styrker trakk

deretter tilbake ng dk tyske fanger,med, , De  britiske tap i denne bpe-.
yEr  mc":et små og alle britiskà :f1yo ki  ESm  deltok vendte

g)'
Sir Archibr_ld Sinolair erklærte i går rot en bombeoffensiv var en

innlelning til en 'invasjon av,Europa. Når denne perioden med
vær er forbi, sa ha, vil britiske boffibefly stå parat til brine

"elegr-ielse over Tyskland i langt storre målestokk enn  hittil.
RUSSLAND loo,ono man av den tyske crm som er-gått i fellen ved Staraja-.

ussc kjemper LespLrat for sitt.liv, De vi•ktigste nyheterre fra ostfrnnten
-mmer idas fra Krim. Sterke ryssiske styrker har samtidig satt

I gan2, angrep fra Kertsch-halvoya i ost' og fra  Sebastopel i  vest. Den tyske
Iringkastin;en ionrommet disse angrepene i går kveld og meldte at '16 ble

av kanskje den kraftigste'artilleriUd som den tyske crm . hittil hadle
-tt på ostfrnten rD01t russiske infanteri  sl.kk til  angrep, ble det

aftio unlerstottet av fLy og pcnserstyrk.er. Den rode flåte understottet
t strandhog sred det hsovske hav. 4 tySke kystbatterier ble 16c

fyskere drept og -"et ble tatt fanger.. Helt oppe i'nord har den rode flåte
ny hatt  1)ell med seg i,ikrentshavet.,-En russisk un"ervannsbåt hEr senl- t

t 5 .000  tnr tysk,transportskip utenfor nnrske ishavskyst.
LIBYA: Dc%—cr,. E britiske krokommunike" melder, om betydells patvuljevi -

2:)rnhet på bcgo c1",er i LibTa.BritiSk held beski„Itt en  Ei_n-

drL fientlio knlonne ost for
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Bisk pc 1-ler nellegt sitt embdae som pr<test mnt tvangsnz1fter1.flgen

-v bern J:n 14, februar senete biskep?e„ne et brev til Schanke der de un-

1erstrek: g e  fnreldrene ver ensverlige f-r epparagelsen av barna i semsv r,

mel ?e ?e hgr påtett seg gjennom 'åpen I $varbrev fra Schanke he-

ter  ?et  o eeeep snm len  Nhoyeste autoritet ngså har den heyeste myndighet

ever hver (nk_lt borger. Etter dette irr.Atee bispene den 23. og 24, febru r

resultet- t  ver at de sendte brev til Behenke og protesterte mnt opptrin—

net i I 1isse brevene somblo sendt av liskoppene enkeitvis

,lærer de e de nedlegger sitt embede. "Videre  heter  det: Den åndelige gjer-

ning som cr eitt meg ved ordinasjonen ved Herrens alter, er fremdeles mil

Gua  og me'1 - tte. A være orets forkynner, menighetens tilsynsmann  eg  pr s-

tencs sjelrger cr o2'blir mitt kall. Jeg vil fremeles r3kte dette  se,

langt sOm t er mulig for en ikke- embedsmann k  Om biskopp Derggrav blir

det me'et e o.an.fikk et telegram fra Kirkedepartementet den  24. lebruer

mel meddelelse om ajlangvar suspendert, og et han ikke fikk utfore sine  e-

bedsplikter, Senere er han blitt ivsatt, Representantene for dnmproste. e

erklgrer t ?e. står solidarisk med biekoppene og en lignende erklæring er

veltett cv prestene  f  Oslo. Berggrav og Storen har fått påbud om at å

melk seg •o, politiet på Mollergate 19 2 gange hver dag, mellom kl. 8 c 9

nm  morenn og mellom kl. 7 og 8 om kvelden. 'Det viser seg, som man hal-e

trnd- at p BerggrevS avskjed sto-' i forbin?else med det stormangrep

snm nezistere har satt t geng mot kirken eg skolen for å  vinne  makten over

ungdom e cie-  ee )dregelse. Og som man også hedde ventet, viser let seg et len

ne rske klege står samlet Sem 8n mann i forsveret om kirkens •ett, skolens

rett o: f ral7.renes rett. - Det er komm e t nærmere enkeltheter om opptrin-

net i Tre n'h im som biskoppene referercr til i sitt brev tl.„1 Schanke. His-

terien be :,n„t  med. a t domprost 1,rne Fjellbu ver utsett til å preke i dom-

kirken  r 1  februer. Den 26. januer  knm 4et imidlertid telegram Tre Kir-

ke d cprtem(eggt til biskoppen Om nt Blessing Dahle, nazisten, skulle tale i

st61,ep ree-'elf bie-kopp-en iompi&e  rotesterte  mot -1,enne  krenkalSe  av lo-

vcn n- kiekenc tredisjon, men 'lepartemc,ntet* sto feSt ved sin  bestemmelse,

c: Blessige: Dahle telte ved festgudstjenesten kl, 11 i tilknytning til stats

ekten på Lkershus, fer en meget liten forsemling av nazister, Gudstjenesten

ve-1 lomprct Fjellbu'ble utsatt til kl. 14. Da Blessing Dahles gudstjereste

var slutt str)mmet veldige folkemesser mot domkirken og mange mennesker had

allerede att plCSS i kirken, d2 politiet, under ledelse ev 1,en berykte'e

nezistieke pelitifullmektig Lindheim mersjerte opp og nektet fclk å gå inn

i kirken_ In ev dem SOM var  til  stede uttelte: Det ver ingen forsemling

ev pebel. Det var tusenvis ev personlig'kristne, deriblandt nesten hel,

Tren?heims prestêskap som sto uteflfor domkirken, men som ble nektet nv ; li-

tiet d eå inn i kirken for å lytte tl Guds ord os motta det hellige se'ed-

ment, p e.,nge mdter var det ellikevel en ev le forunder1ig'ste stunder gi

her oeel'ev1, en stunl vi aliri kommer til å glemme, 'Denne halvtimen vil bli

(t yrebert minne fra de alvorlige tider vi nd lever i, Vi fros elle .

men, mee det var umulis å rive seg los. Vi måtte finne et eller annet

for ?et vi flte. Vi gjnrde ikke spetakkel, men fr2 den ostlige elen;

av p-1.Ssen cr det plutselig en stemme som satte i med Luthers gemle $e] .e

Hele forsegligen tok hatten av og stemte i med: Vår han er så fest en

borg, Hen ci vårt skjold og verge.,. Mens vi sto der med politifolkene ett

imet ose ne,-te vi 1cn gemle kjente snngen båret mot oss ev tusener ev e—m-

mer. Der t,er lod fedrelendsselmen: Gud signe vårt dyre fedreland og

til elutt "'jernsons: Ja, vi elsker dette.ldndet. Det ver alt, ingen se tt

orde g$1,,e teren meg eto nnen piker mellem 15 og 2o år og strigråt, og det

ver vensk,lig for noen hver ev oss å hole tårene tilbake. De biskop Stere

kom ett av ?omkirken og bdel folk gå hjem, forlot alle semmen plassen. Imens

telte 'eeprest Fjellbu fer dem som var kogmet inn i kirken for politiet mer-

sjertc
DET ØSTEN: Over hele java har.d. nederlandske tropper og le bri-

tiske n- .erikenske tropper som kjemper semmen mel 'cM fått ordren: Gå

til eneIgn Det er den offensive thktikk snm nd vil bli benyttet for d

stense inveslenen., Overfellsmennene hdr store styrker til lands, til sjes

n: i lnften, De fortsetter invasjonen til tross for de store tap le har 11


