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STUFFNJ,-VET: Slaget om Singspore reser med storveliasowhet De sift;te

meldinger som er nådd London- art-"ser  et japa-n.erne holder den vec-'2re ha4'dt-
av øya, Den estre hatdel, der selve byen Sinsapore ligger, blii'h‘5dnaktt-
forevart av brzetiske australske, indj.ske kinesiske tropper og japaneTn3

•

betale dyrt for b:,-er eneste festutng Et kommunikg fra Singepore sier

•

japanerne oresset kraftig på I ipct :nat7,en og at et jepensk krav
nverkivelse er litt avvist. Alle mc:dnger fra dya gir et inntrykk ev
hvor voldsommo knpene er. Det nærkamper, Jeparrto
;..ngriper med fanstisk kraft uten hensyn til .sine store tap, Japenske for-
sterkningc.r cr blitt ferget over stredet 'eed.Johore i båter em desen2 De
her mistet msnge meinn, Britiske enoner .652r dlsse båtene en hard medfart
halvparten a er blitt odelagt, En rckaky henger over by'cr fr,2: brander
kampsonen. Overalt hver britiske tropper trekke seg tilbake seDter de
ild på eit swi ken være av verdi fe.r. fienc'en. Det sies at skip Singabores
havn, som åriver sitt arbeide midt under japaernes bombardeme'et og flyan-
rr.rep, h:_ er på å ta ombord kvinner.og bern  å  bringe dem i sikkerhet
til de hoTlandske cyene. Den meget elvårlise situasjon i Singpore egger
Storbritenla og De forente Stater ti: astrengelser, rocy
morres: Fors v erne av Singapore vnner tid. Det lonnsr  se;'  å v-s„..ne tid
hvis man kan bntke- den- Lsngt bortekrigsskueolassen gir do ame:rikrsns-
'r e skip .3om komrer til Ny Zecland-et  2,Tr5el om den motbffem3 1,n'som dcnidvre-
kjøpte.tid girr r'et mulig å forberede,. De fleste amerikanske anser
tt - t-for giJ,t at forsvarerne.ikke sreier å holde ut lenge mot lananesnes
sverlosne styri:cr, især a luften. "Nev? yorK Times" skrl.ver; Vi.er nettoop
cogynt å kjemoo, ingen må miste motet på grunn av begivenhebene ta
2arste måneder:av krigen, - Lilierte fly  1.1.E2r i. måneskinn sjort st afigrep
tot et japensk herGarskip utenfor-CcleboSoya, Allierte fly har skdut';ned.

av don japar3skL flåtes lagerfly msllom 3.2.7a og Dorneo, tfoge et noder-
marine.conpunike 7.  idag er dpt bra3t på dtat rene at 3 jepanke "22ry-sCere

dr.str-nyci"o i ttirierv&nngbåt den.nedexland,ske  under
'c slste kanpene ved.flItosasjope
,rendeles'er 1 Debil hadde idag kont:'cranso med medlemmer av den
Isekongeu råd, - Det,blir•ffieldt I LendOr .idacz LT,t, den britiskc

bedt (len  fIOL  regjerIng om å oppnenve representaUter  ull  .1crigukt=b)
n-ttet og til Stillehavsrådet, bc vir  Ltâ på J,lke fct med reprPEcdmantdi
-ca dominienS, Den nye britiske minteter .fOr krigsproduksjohen2, lor* Be,-
v:rbrook, na idag et Storbritanias preduksjon av,amuni-djon er ferdot-
22t t dc diste 6 måneder, ProdUksjonan ov enkelte artikler er jkY med
-rosent,• Han sa et'prodUksjonen  av  tank& forrigc 'måned 'ver tte gang,2c
tor som i januar—i fjor  oR  at den fornte såkaldte tank-uke, sam nt:ne evttn.-
'01ser i fersyningsdepertementet hadåo inn3cdet, var den ment orouksjons-
rtke uken hittil. Med hensyn til kanener, sa lerd Bcavorbrook:  c  produk-
sjonshastigheten iforrige måned kommetTOpp i 33,500 pr, at det nå
olir fninistiilet store mengd:r av en  ziy  stor_tank-kanon, som skulle kunno
trenge gjennom penserst på hvilken sen Inelst tysk eller itoflensk tank
Alle Storbritanies forpliktelser overfor Sovjetsamveldetmed hellsyr.  741 rgst-
ninssutstyr nrtil kiutten av forrdgc.Måned, er blitt oppfyldt, rå en enes-
te tank nær, - Vi konmer snert til sende enormt økede skibninger av tanks
e g fly til Russlan-a, sa lo'rd Beaverbrook, Han sluttet ned en hyldst tll
torbritanias krissarbeidere. "Gang  Oå:  ganK har jeg be-lt om mer, c‘; urbeider
xc har aldri svitet MGRI : sa han,

RUWLAND. Let raser fremdeles bitre kamper og tyskerne bl2r tvunget
-jentatte motengrep for å prdve å -st'enSe den russiske offensv. D r:  neftags-

+ 2- kåmper finner sted i emråder hvic nokkelstillinger cr Len:ngrad, Bmelensk

•

Charkow, Tyskerne innrommer at russerne ved hjelp ev isbrycre herjhollt
yn  scforbinåcla åpen mellom Leningrd  og  Kronstadt  os sicr  ot dette
-runnen til at ct ikke har lykkes -deres tropper å innta en hystbefestrins
/å den ennen side av.den islagte Finse Bukt- Tyskerne forsoker å dekke
Siolensk for A bruke dette ouradd som ct utsansspunkt for sin varoffensiv
,ot Moskva, Cherkow må holdes for å brukes Sam utsangspunkt for Hitlers
r?,amstot mot oljefeltene i Kaukesus2 på denre fronten har tyskerne satt
inn store forsterkninger, det sies 1,diviSjoner, men ikke på noe ste'j cr
det lykkes å stnse det russiske framstet. 'På Krim har gernisonsn I Seb2,s-
',2.opel begynt et ny4t, uventet angrGp og har crobret en viktig nord-
,et for byen. -- Dru Inorm[lt leve tcumeratur nå alle dlicr av fronton
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voler mange dodsfall og fryktelige lidelscr blandt de tyeko
rlinser fra Stockholm butegner 3e-tyske-tap på grflav kuaen-not forterde-
lige. Både det har4er-været og det rode "112.f_tvåpen har-voldt store tap i did
Luftwaffe. I pålitelige meldinger blir det anslått at tyskernes luftstyrke
i forste linje er gått ned med nesten halvtarten, fra  8.000  f1y til 4.500,
- TySklands ledende mann med hensyn til bygging aV militære vcier og befesh-
nInger, ble 1das begravet i Berlin på statens bekostning. Hltler talte ve:;
besrevelsen. "Todtsdod er et av den tyske nasjons storste tap" sa han,
son1ag har jeg i denne mann mlstet en av mdne trofaste venner,"

LIBYA: Det britiske kommunike fra Kairo idag omteler de britiske mob11e
kolonners virksomhet i området ved Gazala. Etter sakkyndiges mening skyll,,
de forholdsvis små operasjoner 1 Libya det forhold at begge parter forst
fremst er opptatt med å bring e  fram forsterkninger og forsyninger,

Det britiske f1yvåpens jaserfly uskade1iggjorde igår 6 tyske fly som for-
søkte å angripe Malta, - Det britiske flyvåpen angrep i natt Mannheim, Le
Havre og Brest og tyske flyplasser 1 okkupert område. 2 bombefly savnes,
1 tysk bombefly b1c skutt ned over sydost England i das morres,

Den canadiske forsvarsminister opplyste idag at den canadiske hær i Eng-
land vil bli øket til  1oo.000  mann de kommende måneder. Dessnten vil det
bli stor økning i antallet av kanadiske flygere,

Olav Rytter talte  i  tilleggsprogrammet i dåg og hele programmet var viet
N!ordohl Grieg og hans diktning under den nåværende krig.

vvv
LOKALT: Opptrinnet 1 Trandhelm sondag  14  februar,
Kirkedepartementet sendte 26/1 telegram til Nidaros biskop og meddelte
k: keministeren hadde bestemt at sogneprest Blessing-Dahle, skulle over-

,ta høymessegudstjenesten i domkirken 1. febr. 1 steden for forrettende presi
- Domprost Fjellbu, hvis tur det var til å ha denne sudstjeneste, lot gjen-
nom biskoppen anmode om å få beholde den, og framholdt at etter kirkelig tre
disjon og lovgivning kan en prest ikke fratas sin ordinære gudstjeneste., .
bortsett fra at hans biskop kan gjøre det, hvis han selv, (biskoppen) vil
firrrette. - Biskop Storen har gitt sin tilSluttning til denne oppfatning-,
- Kirkemin1steren sendte den 28. januar et nytt telesram  os  fastholdt sin
bestemmelse om at Blessing-Dah1e skulle forrette. Etter dette besluttat
domprost Fjellbu å henlogge sin sudstjeneste ti1 kl. 14,00 sondag, etter'at
3lessigg-Dahle hadde forrettet hoymessen kl, 11 ,00 - Dette ble på vanlig
måte tillyst i avlsen lordas morgen, hvor såvel Blessing-Dahles'som dompros
tens sudstjeneste var ang1tt 9  den forste som hoymesse. -

Mens nenigheten amledes i kirken for godstjenesten kl. 14,00, kjorte
sel1g politicts patruljevogn opp foran hovcdporten mot Munkegaten, og omla-
lc politifolk under ledelse ev-politifullmektis Lindheim, sperret adgangen
tll kirken. Det strommet stadig nye kirkesokende til gjennom dE tre inn-
gt:nger til Domkirkesården, og politict - ledet 2V nazisten Lindheim- gikk
gne med å ryddc denne på en•måte som om menigheten hadde vært en flokk de-
monstranter. De trakk sine koller, de menige politifolk motvillig, men ett1 .
ordre av Lindhelm, og drev folk tilbake. - En enkelt NS-politimann brukte
ogSå kollen da det ikke gikk raskt nok, og da - men osså ferst dn - brast
folkets, tålmodighet, og en'hortc sterke Fy -rop og piping, Lindheim selv
vsr scm vanlis helt ubehersket,  ng  grep personlig inn bverfor både menn  os
kvinner, sam han brutalt jaset av sted. En eldre dame ble slengt bortover,
og ble red r2et fra et stygt fall bare ved snarrådige folks hjelp. En ung
mann ble slått med kolle, og en ung dame ble også slått, riktignok uten
- Mens dettc skjedde utenfor Mariakapellets inngang, var kirkegårdens portex
stengtav politiet, som meddelte menisheten - 2  il 3.000  mennesker i
atotende gater - at gudstjenesten var avlyst, os at folk måtte så hjem.
Pelitibilen gjorde en rundc og kom tilbake med forsterkninger . og senere kon
ytterliger omlag  10  mann til fots, så det var init et anseelig oppbud av po-
:iti, hvorav man merket seg at en del bar pistol i beltet. - Prost CastberF
)1e brutalt vist tilbake ved hovedporten, men ble senere sloppet gjennom, dc
n hoyere politifunksjonær fikk rede på hvem han var, - Biskop Storen som

kommet til ståda, hadde on kort konferanse med Lindheim utenfor kirken,
oppnådde intet, og ba derfor kirkefolket om å gå hjem. - Typisk for sti2

ngen ?ar at de samme folk som reasc,rte så sterkt overfor Lindheim, straks
r[.kk seg tilbake da biskoppen anmodet dem om å gå rolig hjem.
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