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STILLP,RAVET, Det er ikke På flere timer innløpet noen offisiell medding
om s'tusdijone n 1  Sneapore, men stillingen i Singapore sent i går kveld var
meget s1vÉ.olif Do siste meldinger gikk ut på at garnisonen forsvarte seg
hårdnakke:, mot fientlbge angrep, deriblandt angrep frå et nytt hold øst fer
de britiske linier. Med ryggen mot veggen kjempet de britiske, australske,
kinesiske os, madsvsske tropper mot stadig kraftigere flentlig anfall. Hel-
emodige forsok ble ejort på å holde vannreservoarene nord for byan, og

veien cvcr sundet mollom Singapore og fastlandet ble uopphørlig bombardert
av briterne, Dnons kommunike fra Batavia beretter om de japanske landineer
1 Sydsumatrd hnsseepet begynte med at flere hundre fadJskjermtropper dandet
16-år morres. Ds ver ute etter de store oljeanleggene, men nederlandske tnop-
per forssartc eljerafineriene nårdnakket, I morres ble fallskjermangrepet
fulgt ass johcdske landinger frs sjoen,i stor målestokk. Nederlandske bense-
fly angrep virkningsfullt den japenske landingskonvoy pg oppnådde i morres
fulltiffers på 3 troppetransportskip utenfor sydøstkysten v Sumatra,
Mle amenikanske flyvende festninger som opercrer i Mangkassarområdet he"
angrepcst japaneke sambandslinjer til sjøs, Minst et japansk Skip gikk tict,
Ingen amer1kanske fly savnes, Det britiske flyvåpens kommunike Sra Rangoen
idag meldee at brit).eke bombefly og allierte jagerfly igår angrep japanshe
laser av kriLsmatcrlell 1 Pahan og Masabanområdet.

RUSSI.LILD Fra ostfronten kommer dot idag meldinger om ny rusbisk
ldct russerre har brutt gjennom tyskernes r;Lng rundt Leningrad,,

kerne bap kgsect inn flere og flere reserver for 4 stoppe det russiske in-
fpnteris framrykning. Et tilleggskommunike fra Moskva melder at i de siste2
dage har tyskerne tapt 1,800 mann rundt heningrad.• Den russiske overkom-
mando nevner lkke sbedsnavn og sier bare 1 de siste kommunikS'ene at russerne
forLseLLer offensteen mot fienden. Det heter at 6 byer og landebyer til ny-
lig er biltt sjonerebrot på Kalininfronten, Dct er fornyede russiSke,angrep
1 Taganrogromsådet, I En finsk avis skriver om stillingen på ostfronten;
Dnt kart soh ble offentligsjort over ostfipnten den 8 februar, i alle .9viser
gir bare er oversikt over de ostligste punkter Som er besatt av
tyskerne, Pvc dut ikke viser, cr frontutv1k11neen mellom disse pUnkter.
Pusserre har grcid å drive kilor inn diese stiddinger på flere steder og
fronten ser d:rfor ut som et sagblad. På flere steder prøver russerne'd ut-
iide scd,tbrucne ) steden Dor å trenge vilere inn i de tyske 11njer; og.dette
her delvis lykkes for dem, sier avisens Berlinkorrespondent.

Britiske bombrfly angrep mål i Rhinland 1 natt. Industribybn Mannheim
var novcdmålet. Dockene i Le Havre, Dunkerque og Ostende ble også bombet .
magerfly angrep tyske flyplasser i de okkuperte områder. Et britisk fly -
savnes fre nattens operasjoner,

LIRII De tyckc og italicnske styrker i Lioys viste igår fornyet.virksom.
het- Ucn coserverte fientlige mekanisertc styrker med panserbiler.som va

gang dsd omfattende bevegelser øsit for de stillinger som holdes av.de 5111
rte tropper, Gorpral Rommol 1ot sine tropper rykke fram i mcget sproite

formasjonor for å by dent britiske artilleri så gode mål som mulig, Tatrsije:
boldt hcle dsgen kontakt ded fienden og. herjet hans fortropper. Tyske cr
italiensy“- jfgrrfly floretok angrep fra dav hoyde mot britiske tropper 9o:
.7(2.1'ic1 Sti1lin6En ved Gcaza1a og sør for .azala. Dc_fientdisc jegerfly bl
1m1diert1d cvdrrasket av britioke jsgerfly som ødela nesten hele styrken cm
opprinne1ig bestod eg aver 3o stupbomkefly og jagerfly. Disse meldinger ike.
sannsyrUshniJn prr at det snart vil koMme til sammenstøt . med fiendens bensed
styrke på donre frpnt 3ritiske marinefly angnep natt til lørdag et f1cn1-
lig handolssklo si det ble lisgende å drIve, Bamme natt ble det kastet b rb-
ber mot flyplasser på Dioilia. Det meldes at undervansbåt av'den britisl -
Middelhavbflate Dsr senket stort os ct middelsstort forsyninesskip, mcns
et tredje ble ntteriatt i synkende tilstand,

Tvnsutskr.c-ngen a-v arhsldero har satt inn for alvår over nyttår, og
skaner vars -gh tor som øker for hyer dag. Nå blir arbeiderne Latt rra •
sitst v91,1_g! Edbcide lndustrien og doportert ti/ tyske militærsnlegg, Sær-
lis ejelder det jernindustrien. Por jd1 fikk arboiderne ct.par dage å ordnc
seg på, men da en dcl forsvandt ble det slutt på dette. Nå blir de tatt og
sendt undcr bevoktning, or,j allke sendinger går hver dsg.
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