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De stere tyeke krigsski..p "Sehanhorst", ''Gneisenau'' og kryssEeyen.:

uPrinz Eugon'' som har ligget siden i fjor vår i havna i Brest se-1.1to

gjennom den enselske kanal, Siste meldinger går,ut på at man f.= de hor

nådd. fram t JJelgela-eldsbukta, Mens de lurte ses opp gjennom

de>ke av tåke og regn går, ble de voldsomt angrepet i stredet ved Dove

av britske fly destroyers og lette torpedobåter. De var =zskortert  aY  en

sterk avdelirg dostroyere, terpedobåter, hurtisgående motorbåter og mine-

felere, og de var dessuten sterkt beskyttet av jagerfly, Britiskee og

lette Sjestridskefter gik.k til voldSemme ansrep, og man antar at de har

oppnådd 6 reff r,:ed torpedor foruten fulltreffere med bomber, L etaske

tapene var 2o bembey, 16 jagerflyos i martnefly. Minst lE tyeke ,;2 ger-

fly ble odelagt under kampen, - Det blir opplyst a London idas at da den

tyske eskadren i går ettermj.ddas sellte gjennom stredet ved Lover sikk de

med en fart på mellom 2o  os  3o krob,;: Etter slaget var farten relusert

melloM 18 os 2o. Oen farste meldingen om at man hadde fått de tyske  s1as-

krysserne i sikte kom fra f1yverne på 2 'SpJ_tfire-fly, som var  os  sPei-

det etter_skipe Dj.sse 2 flyene ble t.omrent saMtidig angrepet av 12, M-es-ser

Behmidt-ily og utsatt for voldsom fra luftvernkanoner• be kom seg 'unda

eg  8via rapport til sin basi s I løpet av kort tid var så  C  avdeling tor-

,edobombefly, eL,'Jertert av So jagere på vei til franskekyser En annen

• eselse ,v brittske jagerfly og Hurryqanes som førte med seg bomber flgto

etterpå i nesten 5 timer var britiske jaserfly i kamp med dell byske eska-

dren, Avdelinger.aY Hurryaane og Soitfirefly opprettholdt en så å st voPp-

eørlig, kamp mot eskorteskipene, og.noen ganger skjot og bombet de nesten

' fra mastehøyde, Over dem angrep,andre'jageravdelirer sterke fermaesjoner

Messer Senmidt ug Focher-wulf fly, som . beskyttet slaEkrysserne

y?oyen, I London understreker man idas at flytningen av de tyske•krig-

pene fra Erest til Tyskland var vågsom 9  men at den tyske edmlralen.var

til å gjøro det Krigsskpene måtte flyttes fra Brest fordi de ikkevar

kampdyktig stand, og det var også grurnen tila t de valgte den kor.t

veien hjem, -De glk-k tIlbake til ai tyk ltaVn ror  

-STILLEH.AVET Sing8pore kjemper fremdeles, Krinskastere en 1 Si.nr(

erklærte for 3 timer sldon; Det er mange bevlser for at sike altegåeet',.2

japanernes eget hode, - Et kcrniiunike fra Singapore i etterm1ddsE-opp.J-ye-

at japanerre har opprettnoldt et alvårlig press mot de vostliste brttske

stillingene i det sisto døETket, Disse framskutte stillingene  os

Sinspore var ubsatt for voldsomt bombardement gjenatte sarse, Fatpbomee-

fly angreo de britiske stillingene, mens store formasner som fly hoyt (ppe

angrep byan, En tldflgere.melding fortalte at den brttiske gaernsen

hårdnakket metstand met de overlegne fientlige styrker, Det ser ut som bri-

• terne holder samme linjel sem  dagen før, med japanerne på vestsider. og

svarerne på estsiden.
Det forelgger nå nærmcre enkeltheter om de slag som den amerkansks

Stillehavsflåto for ikke lenge Siden rettet mot japansko fip og flåtebaser

på Marshall og Cilbetrt oyene_ Marinodepartementet i Washington opplyser at

det ble senket 16 japanske skip, deriblandt 5 krigsskei.p, 41 japanske fly ble

ødelagt, 4 stre  flybaser ble ødelagt.og 14 militærleire tilintetgort, De

japanske kr 4J.gssklJpene som ble senket var-et  17,000  tons hang.arskip, 1  krys-

ser, 1 destroyer os 2 store ubåter, Blandt do lapanske hjelpekrtssski.pene

som ble senket var det 3 tankbåter på lo,000 ton hver, 5 lastebåter på  7,000

ton og mange mindre fartøy, Blandt de•fientlise skipene som ble skadet var

det en gammel k:eyoser, 4 hjelpekrigsskip  os 3 stere ubåtel--0g en destroye

De fleste ay de k1 flyene som ble tilintetgjort var bembefly.med flere mo-

torer og 4 sjefly  .1:led 4 motorer, Blandt de anlegsene som ble ofoLegi yar

det nyo moderne b- ngarer,olje- og amunisjorslager, kystbatterler, luft-

vernstillingere la:seru-s og brakker, 1 effisielle mer:nek etsor ureter man

at over loe,000 ton japanek tonasje ble senket og 5o,oeo ton skadet, TB1ndt

de handelsstpere som ble senket var det et pasasjerskip på 17,000 ton oe

5  båter på  mellom 5  og  7coco  ton Amerikarperne mistet ved  angr.elpet i se..:,1 -

derfly, I. bombefly og en amerikansk krysser ble truffet av en liten

Burma har britiske motangrep f rt tilat jananerne hit151 ikke

over elva - flmi stillingen på Filipnene nevner dasen.s amerte.

kommuulke: at iop nske stupbombefly har_foretatt en co-ute angrep, % av •

ble ødelag, Komiuniket foyer til at ved en feiltagelse angrep
-(-tfanter,
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Uneserne har „tatt—tlibake erunkt e. j_ e

Inkoay-prlAneT -J,  i Indiske nasjonalistledere har sendt en

hilsen til Chiang  Kai  Sheck og frue. Her heter det: Vi føler oss sikkee

på at deres besøk i India vil styrke de bånd som både i gammel og j ny tid

har knyttet våre to folk til hverandre, Lignende hilsener er også sendt ev

(4-handi og presidenten for det muhomodanske forbund som representerer st rer,e

parten av det berømte indiske krigerfolk,
Tre nordmenn er igjen• blitt henreettet ov dc tyske bødler, Det er

Svanvik, Bergen 3  dømt to gange til døden, onklaget for besiddelse av våpen

og begunstigelse av Tysklands fiender. Charles Jansen, Bergen, anklaget

for beggnstigelse av Tysklands fiender; og Olav Iversen, Bergen, anklaget

for begunstigelse av Tysklands fiender. Alle tre hadde dessuten forsøkt g

flykte til England heter det, Dommene ble fullbyrdet ved skytngng,

Den tyske mil1tærsjefen i det okkuperte Frankrike, general von St;j1tnogel,

har på ny gitt ordre til å henrette uskyldige gisler, for å slå ned den vold-

somme oppcsisjon mot ham.selv og de andre' undertrykkerne i Frankrke, 2o

franska gisler som nå sitter fengslet 1 Tcur, skal henrettes i morgen, hvis

ikke en franskmann som mylig angrep, en tysk soldat blir utlevert til mynd1g-

hetene før midnatt, Videre har StUltnagel beordret at 25 franske glsler

Rouen skal, henrettes, hvis ikke de franskmenn som har angrepet tyske tropner

med håndgroneter er Oppdoget innen søndag, I Kaunas 1 Llthauen har tyskerne

skutt 24 mann, De var beskyldt for å være brannstiftere, mordere, oppv.iglere

og for å ha hjulpet jødene.
RUSSLAND, Det blir meldt at russiske tropper har gått inn i Hviterussland,

og at de fortsetter å rykke Tram vestover, Denna meldingen skriver seg

en Moskvakorrespondent og er ennå ikke bl1tt bekreftet offisielt, Det nær-

meste punktet 1 iiviterussland som er nådd i følge offisielle meldi.nger er

Toropez ved jernbanen fra Moskve til Rigo, omlag  5o  km, fra grensen- Kraftige

russiske angrep mot de tyske stillingene i nærheten av Leningrod fortsotte

i hele går, Kempene fandt vesentlig sted 1 et triangelformet område, hv2s

østhjørne er Iolpino, 3o km, sydøst for Leningrad, vesthjørnet er krosneje

Selo, og det nordliste punktet selve Leningrad, Russerne har også foretatt

store angren-o= 1sen på Lodogasjøen, Kampene har vært særlig harde ved

Schlusselburg, ifølge meldinger fra fronten har russerne tatt tilbake 9

landsbyer tll 1 Leningradområdet, Russerne har også hFAt ny fromgang ee.,d-

øst for Smolensk, og dets kavaleri har angrepet tyske reserver på vei tiJ

Rshew og tilføyd dem stere top, på:Krim hor gornisonen i Sebastopol glener-

obret en befestet stilling under et uventet angrep,

LIBYA Det er ingen forandring i stillingen i Libyo, Dagens brit1se

kommunike fra Kairo sier bare at britiske patruljer igjen har vært virkse

De britiske operasjonene har fått kraftig støtte av luftetyrken og (J..e kg

utført tokter mot Rommels forsyninger, kommunikasjoner og flyplosser,

bakenfor de framekutte tyske tropper, - Videre har det vært meldinger om

britiske bombeangrep mot mål på Sicilia natt-til 1 går og and s e angree Ir
vært gjort mot Kreto, 4 aksefly ble ødelogt ved Torbuk igår, - 4 britiske

fly savnes fra de siste operasjoner i Middelhavet,

I møte i Sevilla i går ble general Franco og dr. åalacar enige om å cp-

rettholde en intim forbindelse mellom den sponske og den portug1s1ske ne

ring i begge lands interesse, vVv

tilleggspregrammet idag telte professor Worm Mller og han sa blondt

annet: Hjemmefronten og Sjømannen er allt1d I våre• tanker, Vi kan aldri

slippe dem. De cr uløselig knyttet sammen i Norges store frihetskamp. Hjem-

mefrontens oppgave er en utholdenheens prøve, Den må holde stillingen t11

undsetningen kan komme. Den er som en beleiret garnison som hver deg håper

på befrielse, men må være forberedt på en lang ventetid, Det er forst og

fremst sjømonnens oppgave å bringe hjelpen, La oss se det klart i 2,ynene,

De+ er på havet ovgjørelsen vil folle, Det er skipeno som seiren for an
vesentlig del er ovhengig av, Dat er et veldig ansvar som ligger på våre

sjømenn, og dc her store tradisjoner• å opprettholde. De reddet oss fra sult

i nødsårene 18o7-14. De gjorde det samme om igjen under verdenkrgen og

denne gang skal de bringe friheten hjem. Derfor må 1ngen av dem svii:te,

hverken ved å gå i land eller forsinke skuten, - Gjør ikke elle sir plikt

ken det bidra til å forlenge krigen og dermed vårt folks lldelse, - Hon fort-

satte så å fortelle om sjømennene og deres kamp i Atlanterhavet.
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