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De 3 store tyske krigsskip "Schernhorst", "Gneisenau" og kryss4na. .
.prinz EugRn" som har 11gget siden i fjor vår e havna i Brest sellte“gåre):
gjennom den engelske kanal. Siste meldinger går ut på at man tror de-bar'
nådd fram til Helgelandsbukta. Mons de lurte seg opp gjennom kana4en under
deke av tåke ow regn 1 går› ble de voldsomt angrepet i stredet ved---ttsvc—
nv britiske fly destroyere og lette torpedobåter. De var øskortert a en
sterk avdeling destroyere, torpedobåter, hurtiggående motorbåter og miLee-
feiere, og de.ver dessuten sterkt beskyttet av jagerfly. Britiske fly 3r
lette sjostridskrefter gikk til voldsomme ansrep, og man antar at oe har
oppnådd 6 treff med torpedoer foruten fulltreffere med bomber. De
tCpene var 2o bombefly, 16 je:gerfly og 6 marinefly. Minst 18 tyske jager-
fly ble ødelagt under kampen. - Det blir opplyst 1 London idas at da der
tyske eskadren i går ettermIddag seilte gjennom stredet ved Dover gikk de
med en fart på mellom 2o og 3o knob, Etter slaget var farten redusert t:1
me1lom 18 og 20, Den første meldingen om at Man hadde fdtt de tyske slag-
krysserne 1 sikte kom fra flyverne på 2 Spitfire-fly, som var ute Gg spei-
det ettereekip.. Disse 2 flyene ble omtrent samt1d1g angrepet åv 12 W,easer
Schmidt-fly og utsett for voldsom Ild fra luftvernkanoner. De kom seg unda
og avle re.pport til sin basis. I løpet av kort tid var så er aveeflne tor-
pedobombefly, eskortert av 5o jagere på voi til franskekysben, En anne
bolge ,v britiske jagerfly og Hurrycanes som førte med seg bomber fulgte
etterpå. nesten 5 timer var britiske jagerfly i kemp med den tyske aska-
dren, Avdelinger.ev Hurryonne og Spitfirefly opprettholdt en så å si uopp-
horlig kamp mot eskorteskipene, og noen ganger skjøt og bombet de nesten
frn mastehoye, •Over dem angrep andre jegeravdelinser sterke formnaloner
av Messer Schmidt og Eocher-wul; fly, som beskyttet slagkrysserne og kon-
voyen. I London understreker man idag at flytningen av de tyske krIgssk]-
Dene fra Bre5t til Tyskland var vågsom, men at den tyske admiralen var nedt
til å gjøre det. Krigssklpene måtte flyttes fra Brest fordi de ikke vcr
kampdyktig stand, os det var også grunnen tila t de valgte den korteste
velep hjeme De sikk tilbake til sin tyske flåtehavn for å bli recal.ert, .

SMILLEHAVET: Singapore kjeMper fremdeles, Kringk5steren-1 Si.r:sapore
erklærte for 3 time? siden: Det er mange beviser for at ikke alt går ettor
japanernes eget hodo. - Et Icommunike fra Singapore 1 ettermiddeg oppkyser
at jnpanerne har opprettholdt et alvårlig press mot de vest1ieeste
stillingene i det siste døgnet, Disse framskutte stillingene og selve byen
Slngppore var utsatt for voldsomt bombardement gjenMatte gange. btupbom1,)o-
fly angrep de britiske stillingene, mens store formasjoner sow fly hoyt epp .
angrep byen. En tidligere me1ding fortalte at den britiske gareison
hårdnakket motstand mot de overlegne fientlige styrker. Det ser ut sue •i-
terne holder samme linje sem dagen før, .med japanerne på vstsiden og
svarerne på osts5.den,

Det foreligger nå nærmere enkeltheter cm de slag som den ame:-iicansho
Stillehavsflåte for ikke lenge siden rettet mot japans.se fly og flåtebaser
på marshal1 og Gilbert oyene. Marinedepartemontet i Washington opp]ysee
det ble senket 16 japanske skip, deriblandt 5 krigssklm. 41 japseske fly
ødelagt, 4 store flybaser ble ødelagt og 4 militærleire tfliotetgjort
japanske krigsekepene som ble senket var et 17,000 tons hangarskip, e krys-
ser, 1 destroyor og 2 store ubåter, Blandt de jnpanske h.jelpekleeseskiocne
som ble senket var det 3 tankbåter på lo,000 ton hver, 5 lastebåter cd 7,0o,
ton og mange mindre fartoy, Blandt de fientlige skipene som ble skadot var
det en gammel krysser, 4 hjelpekrigsskip og 3 store ubåter.og en destroyer.
De f12ete av de 41 flyene som ble tilintatgjert var bombefly-med flere mo-
torer og 4 sjefly mce 4 m.otorer. Blandt de enleggene som ble oeclagt enr
det nye moderno hcngarer, olje- og amunisjonslager, kystektLerier, 1uft-
vernatillinger, legerhus og brakker, I offisielle marinekretser tentnr man
at over loo,000 ton japanak tonasje ble senket og 5o.000 ton skadet, Bland
de handelsskipere som ble senket var det et pasasjerskip på 17.coo ton og
5 båter på mellom 5 ag 7.000 ton, Amerikanerne mistet ved angrepet 1 spei-
derfly, 1 bombefay og en amerikansk krysser ble truffet av en liten bomb

I Burma har britiske motangrep ført tilat japanerne hittil ikke 9r komme
over elva•Salwen, - Om stillingen på Fllipinene nevner dagens amere_ka7.,.ske
kommunikd at japinske stupbombefly har foretatt en rekke angrep, 2 av m
ble ødelagt. Kommunikeet føyer til nt ved en felltagelse angrep (-7,;sse jc-
panske Stupeombenne sitt eget infanteri.
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Turdt-Klna. InfilSke nasjo-naitatLedere har sendt Jn--
bflsen til Chitnc at Sheck bg frue. Her heter. det: Vi føler oss sikker
på st deres besok 1 :ndia vil styrke de bånd som både i gammel og i ny tid
har kflytzet våre to folk il hveråndre Lignende hilsener er også senit a.

hardi (32. preståenten for.ttet muhamedanske ."orbund som representerer størs
parten av det beremte indiske krigorfolk.

TrE, nofdmenn lgjen blitt henrettet av.dc tyske bodler. Det cr Lars
3vbrivi"J., 2brgbn; te gange til døden, anklaget for Sesiddelse av vdpen
,)g beunstigeleb av Tysklands fiender. •Charles Jansen, Bergen, anklaget
for otnt »Lgeloe v Tysklands.ftender, og Olay Iversen, Bergen, enklsget

be-gur.fltigeise bv Tysklands fiender,, Alle tre hadde dessuten forsokt
nykte til Firgian3 beter det, DdMmene ble fullbyrdet ved skytning.

Dfn tyske mifitærsjefen i det okkuperte Frankrike, general von
har på åy gitt ordrc til• Llienretto uskyldige gisicr, for å slå ned den y1/4,
son:ne sppessjon mot haM aelv og de andre undertrykkorne i Frankrike,
frans.o maler rom rå sitter fengslet i skal henrettes i morgcn.

en frbnskmann 2om mylig.angrop en.tysk soldat blir utlovert til 7.!ynei_
heten for iti_dnstt. VistEre har StultnsgeI beordrct at 25 franske
Idouen skb1. 12.--drc.ttLs_hviz ikke de franskmenn som har angrepet tyske tr;..
ned hA3Idgrc.n. r• r3r..b .åbget  innen søndag, - I Kaunas I 7.1theuen har  Lib -
skutt 24 mann, Dc var beskyldt fbr å vWrc brannstiftere, mordere, oppv:IL -
og for a. a hjulpet jødene.

RDSSLI,LND, net blir meldt at russiske tropper har gått Inn I Hviters._
osc .;1; de fortsettcl- d rykke fram Vestover. Denne meLlingen skriver
on nosnvbkorrcftpondent 03 cr ennå ikke bflit bekrefteL. offisielt, Dec
meste puni;tet i krlterusslanq som er nådd i f-alge offisiellç meldinger
Torope 2. jerTib:nen frd Moskva til Riga. Omlag 5o km, fr. grencen.
russiske anenep mot I: tyske stillingene I nærheten av Leningrad fortsatte
i hele g4r, fsnit vesentlig sted trianelformet område, hvis
østhjorne c2 T.coiT,no, 3o kw. 4r4krni.ngr5d, 'vestbiernet.er.krasnoje
Selo, OF det ncr1:16.st.e pUnktet selve Ru:sserne har ogSåfoeta
stor anshep ø‘cr .sen teå, Ladogasjøen, KamPeno har vmrt særlig harde ved
Schlueselburg, meldinger frs froncen har rdsserne tatt tilbake 9
landebye:? t. 1 ï ;,=.::,rbdområdct, Ausscr= bbr også hatt ny frarugang nofd

-ost fcr arn,lenbk . dets kaValeri har angrep€A tylbe reserver på Vsl til
Rshew sb7?-[ tbo. 7På Krdm Lar Scbastopol Rjene
obret rn bJfestct stil nng mAlor et .wentet angrep,

L13Y.,..e net CY' i_ngen forbndring i st=ngen i Libya. Dagens britlsk
oamnutko frb Kairo sier obro at britiske pbtruljer igjen har vært virksni

Dc brdt:ske operssionene har fått krartig rtoi,tb av l'.2ftstyrken og de har-
utfert bolttc-2 mot 1111.om:fiels foi nsyndnger, ler-lrikasjoner or flyolbsser,
bal:enS s2 i-raebkutte tvbke trooner, - Vtiere bar det -vært meld1-2ger om
brttis:re Ocbibenn.:reo mot mål cd Sici.ii. nbtt til går og andre apgrbp 11 r
vært tsjeot aTC, Kr ota,  4 aksetly ble ode-Jt ved TerSuk igår- -
flv søvnea fra de siebe Operas.enor I LHcide-lhoyet.

iliett: i SeviLb går ble genersl Franeo og dr: .“alaubr en±ge oc o,
en intiu forbindelse meller den sparske og den pertusisiske de

jinrz i hcFc inte:Yesse.

ti3leggsnm!set ±dbg talte professor Worm MUller 03 han sa

ennot:o;7 Sjomannen er alltid i våre tanker, VL kan ale
sijppe dein. r, cr ;:hyttet e mmen i Nbrges store frihetskamp,
mefrontens sppj2ve er on utholdenhetens prove. Den må holdc
cdeetr,Lng:..: kr komme. Den er som on belciret garnison ssm.trver dbc,
på må vee forberedt på en lang ventetid. jet G1 førsC
fremst s'jmbnrens oprJgcve å bringe h2elpen. Lb oss se dot k-Lsrt t -
Db' crp havat vil falle. Dbt el- skipene som seircr
vbsentl.. dc- er ,:vhoågs av, Det er ct vbldåg ansvsr som liggcr på

dc søye, tr,:dsjoscr.:t, oppretthelde. ne re-.14et ess f.a su
i De .=,.jorde det sackee en igjen under verdenskrigen og
denno f5anti skal de brings r?Ineten hjcm. Derfor må Ingen av dew svikCe,
hvonkad ver: a t i lard eller forsinke skuten_ - Gjør ikke hlle sin plikt
kan det tl: å forlen,2,e krigen og .-"Jermed vårt felks lidelse. - Han fo
satte, s fept.eile 02 rjemennane ar deres kamp i Atlanterhavet.
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