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Krigen i Det fjerne bsten.

Etter heftige og dramatiskekamper var Singapores fall en kjennsgjerning
om kvelden den 15. februar . Det var Ohurehill meddelte'
det britiske folk denne alvorlige nyhet. Han kalte det et tungt og vidt-
trekkende nederlag,'men han var overbevist om e.t det ville bli mbtt med
ekte britisk lialbevisthet og ro. De egenskaeer soi blr det britiske folk
gjennom somAeren 1940, kdn ikke knekkes ev nedeglg.g og mjeqertidige til-
bakeslag.
Imidleitid fortsetter den japanske offensiv med fule kraft og kempen om
Sumatra er i full gdng. Samme ddg som ,-)ing,pore falt kastet j4e,anerne
ned fallskjermtropper over det store oljesentret Palembang. Samtidig
landsnttesjapinske troper p. 1.1matra, men selv om 5 av disse skip ble
senket kom det i 1,nd tropper nok til s_mmen med fallskjermjegerne ta
Palemb_ng i sin besiddelse. .n.leggende ble imidlertid bdelagt Jv hollender-
ne fbr de trkk  seg  tilbake. Landsettingen av tropeer p umatra fort-
setter.
Interessen rett_r seg n mot rlen viletigste av byene i Nederlandsk 0st-
india, nemlig Jdva. .De alliesteesender stadige forsterkninger dit
form av fly og tropper og her m nok japanerne regne mo i. mdte motstand
av mer forbitret kar ,kter en noengeng fbr i Stileehevskrigen.
Amerikdnerne kjemper fortsatt tap)ert p:. Filipine-ne, men japanerne sender
st-.dig nye trop er dit. Det er ko=et wrmere enkeltneter om den ameri-
kinske stillehavsfl'Ites atgrep p. Marsja1I-og Gilbertdyene. I elt b1e-det
senket 16 jdpknske'skip, deriblant 5 krigsskip, videre ble 41 japanske
fly bdelegt, 4 store flyplasser ble tilintetgjort og 4 militg3r1eirer
sterkt skadet. Blant de japdnske kr,_gsskip som ble senket ver et
17.000 tonns nangnrskip, 1 kryser 1 destroyer og 2 store u-bFetee.
Samlet ble det senket 100.000 tonn og skidet 50.000 tonn. De dmerikanske
tap var minimale. Japanerne har selv innrtimmet ,t den milietgxe skaden ved dete
dette angrepet var betydelig.
I ukens lbp her de allierte troe)er trukket seg ti1beke fr- Sain:enn-elva

og tatt stilling ved en ny elv'ved navn i1.in. Her nar det
utviklet seg forbitrede kamper,og lisse kamper er sr1ig viktige de de
gjelder L=maveien og forbindelsen til King. Jap-nerne fbrer frem for-
sterkninger fra Indo Kina til denne fronten. Japenske fletestyrker
ppererer utenfor Burmas kyst og det gjet„es gt disse f1testyrker skal
delta i kampene mot hovelstaden 1-,angoon.

Nord.-frikd og Middelhavet.

Noen videre tysk frengang i den Libyske brken htr ikke funnet sted.
Fro-ten g'r like vest for Gestla. 2atru1jevirksomheten er livlig fra
begge sider. Britiske fly her bombet bele Be-e4lasi og Tripolls.
11'1r det gje1der.virksomaeten til sjbs har den wert betr_kte1ig livligere
den siste tider, .E,r)g,lskmennene hdr seledes sendt flere konvoier ejennom

. ke,er kommet vel frem til bestemmelsesstedene
Middelh vet. Alle konvoier/
med t,p av 2 handeIsskip. Et krigsski:) ble ugetyg.el.ig, skadet. Derimot
har det g,tt v;rre utover aksef7gtene.. britiske flee hsr angropet 2
itelienske kryssere som ble alvorlig skdet, s mtldig blo on ennen krysser
, ngrepet av fly og ble etterlatt fu11 brann. 1 britisk gikk til
,ngrep fiendtlige kryssene og 1 krysser ble rd„Liet ay 2 torpeeoer og

m, ansees for tapt. :Aarine2inister Alex _nder opplyser at det i de siste
3 mnoder or senket særlig biange tyske og

-ksemdktenes fly fortsetter dnerepene
V estfronte n.

Den 12. februar seilte 3'ty ske kri-sskie, Scharnhorst, lineisonau og Printz
Eugen gjennom stredet ved Dover, skip hadde ligect i Brest siden
irjor vr, men p1 grunl av den stddige bombing og pm grunn dv at tyskerne
vol hadde liten glede av;- ld disse skip ligge der, m'ette de flyttes, og
man v lgte den fdrlige vei gjennom Lnalen. Det var tett t ke og rc_gn, og
e  ble b skyttet av sjbe ende fltbjer i store mengcer, sdmt jegerfly,

eritiske fly og lette sjbstfi,-',seefter gikk.til  voldsomne anerep, og do
oqJnidlc treffere tor)eL'oer foruten fulltrefure med bomber.
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De britiske tap var 20 boabef1y, 16 jagerf1y og mar:inefe,rtdy. ,linst
iti5  18 tyske jagerfly ble dde1agt under kenneene. bkipeno klnrte Seg  imid-
lertid og er kommet i havn. Britisko-fly hnInutikIeet  stdrre virksomhet
over Vest-'lyskinnd som er b1itt  nngrenet flere ganger denne uken.

•Öst-fronten.

Murm-nsk- or..1-41n4kefronten.
ber foroligger ingen meldinger  fre, denne del  av fronten,•men ettor  tyske
opgnven skn1 tyske nipetropper ha for:::dkt scg med lokele fremsinjt  pn
1durmemskfronten.
-,ZNINGRADFRONTEN. .

.. tter at dot i noen tid har vrt stort sett rolig'i kampene i lioningred-'.

nvsnitbet, har ..:empene  blusset voldsout opp i do siste d..•genc. Den-liine
byen Schlfisselburg som 1igger ved  -L-. 0:  dst for /Jeningrnd, er av tysk,rne
utbygget til: en  veritabel  fostning. ... Tet er hovedsakelig mot denric bef:st-
neng at russerne n,r rettot sino .?,ngrep.  \didcre  .1sIr  der rnst.neftige -
kemper om dot li.L.e stee?. Kolpino  sbrdst for  ,4eningrnd.. 1). utsiden av -

disse stillinger aamrer friske styrken lö p. de  tysko nvdelinger og
frn innersidon presser garnisonen i 4eningred på. Fra  1.ionstndt  besster -
russiske krigsskip de tysko stillinger veJ OrnnienbauM og Pcternof.
omrdet rundt I1Uensjden  har russerne nntn fremgnng. »ærlig cr dettil-
folle syd for innsjden. Den 13. innrbåmet tyskerne sålenes ,t russern.e
nedde tntt tilbnke  Starnja Russ. .
inidtfronten.
Det er nlite meldt et russ1ske tron ,er  ndr  fortsett sine angrep vest for

Toronez og Cholm og nt d,  13  enkeltc punkter skalhn g•tt over enensen til

Hviterussland,  mon noen stedsnavn cr ikke offentliggjort. P. fronten
mellom Vjssmn og Rshev hnr k.emneno mellom sterke tysko nvdelingen  or
freMskutte russiske  tropoer vJsrt overmnte  niodine. En forklnrer pn russisk

hold at de russisko troener i dette avsneLttet er nndd frnmtil dnn egent-
lige tyske vinterlinje. Fre disse sterkcutbygde bnser vx det tyskernes

mening g'!ntil nnnren mot Moskvn •til varen. De forsvaron,dorfon nisse
bascr mcd alln  r til  e : -  n  rdighet stående miCler. Pn. de SndL.g . even.itt
av midtfrdInten hnr en hatt værous1ag med  mildvær og regn de siste ,,:nc;.
Men russernc pnrettno1der sitt trykk og  ger . 1angsomt freuraver not Luslow...
pmrndet.  n,en de  22  to vitige byene Orel  on  Kursk er fremdeles i,)':
tyskernes herLnr.
11.KRAIA OC KRIn.
Der raser stddig 'neftige knmner om Charkov og  de tyske.snyrker  trues

stadig ned. bli omringet. •en ved a kasta inn stige forsterkninger nv

reserver klarer de holde stillingen. Lenger sdr i den kilen som ruserne
hlr sntt inn i retning nv DnepropetroVsk byger de utHsine nyvundne.still-

inger. 'Dertil koAner at det vnromsing som har funnet sted  har  gjort det

nbdvendig endre taktikk. Russerne.uelder. at de hareforetntt flere vol-
lykkede angrep over det  Asovske Hav mot  de tyske forbi,ndelseslinjer. Og

fra  Kriu kommer  det meldir om nt gdrnisonen i bevnstOpo1 ve.'et over-
reskene angren.h:.:r tatt tiibnke en viktig stillinn.

.Annet •nytt.  

ben•tyske dverstkomnnndencne i det oknupurte Frnkrike, genern1 von
Stillpnagel,hnr  lett  henretto 20 uskyldier'e gislor i Tour og 25 i Rouen for
motarbeidu den voldsomme opPosisjon mot tyskerne i det besatte Frenkrike.

nen russiske  nmbassnndr i .1"ondon opplyser at den russiske o1jeprodukion
dket sterkt ifjor,og  ataden  stedig stiger. - En  11. 1'  klert e innstelene
nytt mnskineri,og de aller siste tekniske metdder er tett i bruk.
Den 14.  februar  ble st12,_e menn mellom 16 og 35 er og nlee kvinner mellom
16 og 45 '.../'og som enne ikko  (.r med i det milit=e pg produksjonsmessige
arbei-d i Russlend innknit til tjeneste.
Ytterligere en  kjent tysk militm. er fnit i un,de.  j-Jet er den kjentce
tyske-tnnks-ekspert 'Jriedrich Hollein. Han vee sjef for den 18. tyske
mtoriserte :livisjon:.C)II1ble sJ. grnndig .  s1tt ev russerne forieden.

larska1k Timosjenko fylte 47 år den 18.ds.
Den tyske forsvarsmnkt i Norge hnr nttett forbindelsesoffisernr snm skal
ste i stadig kontakt med hirden. .JJ1sse offiserers v4ktinste qpegeve blir

lede hirdens militære utdnnning og e kontrollere de-bolde hienns

ideiologiske ope.jr_n1se. informerte.kxetser vet n forteLle dt dc tyske
militære uyndigheter etuer dnnne ordninnen direkte koUmer til  å  lede hirden.

ette var en av de ting 'QuslIng måtteeg e. men pe for festforestillingen
pn .c.kershus. Som bekjent ble det tntten 1enet skritn. oe. vcienebil wn

t,frihet og seivetendighetn den degen.n
En venter nt (fluislingmynninhetene om.kort tid vil komne mee en forordning
som vil ej'irn mulie fnr mynighetene send'e kv,,lifisert( nrbeidskreft
til Tyskinnd.


