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Ru-ssultrp Russerne er nå i geng med to, AA!, e

nemlig ved Bternja Russa og ved Orel. Det er blitt melifl_nt
len - ' 8t dette viktige jtr
bånekrmktePunkt skal nvmrgi seg, men tyskerne-har evslåttioppfordringen
et "nytt-tilintetgjorelsesslag er derfor begynt. Det nppgis at Orel er sA
å si -mringet ng to tyske divisjAner er låst fast i byen. - Ved Staraja
Russe, der-'_en 16: tyske ermg kjemper for livet her russerne fort fram
nye styrker, ng det bljr npplyst at tyskerne sender reservetropper fra
dé beltiske land. Russerne gjor stadig vekk store innhogg i denn tyske
armen ng en Melding fnrteller at de hittil har gjort det  v med  36.000

9-0.C20:mann sum ver der fre-begynnelsen. Den siste meldingen fra
Leningrad ftår ut på,at russerne imn-brutt igjennom de tyske forsvarslin-
jer på in -Steder ng et de utvider:begge disse kilene. Denne utvikling
har vekt etskdlliA engstelse i Finnland, blir det meldt. - På Krim hnr
rusBtskt marinepordaWer brutt igjennom degtyske stillinAene rundt Sebesto
pnl ng ner-inntett et viktiA hPydedrng. Russiske reserver står nå kler ti
kemp. Det blir meldt at russerne i nærmeste framtid vil he nmlag 1 mil.
kevelerister.ferdig til kamp. De vil bli satt inn under snnsmeltingen
når let Er umndiA å drive mekanisert

DEN VESTROROPEISKE-FRONT: Etter det britiske luftengrepet nett til
nnsdeg ImPt Renault-febrikkene, som ligger nmlag like lengt fra selve Pari
snm Hclmenknalen ligget fra Oslo sentrum,brente det fremeles på nver lfle
steder  isAr  kveld.

En stor knAvny dr kommet med amerikenske tropper til Nnrd-Irlend, og
en nv de ,. .rnerikenske evlYelinAene fikk i går en hjertelig velknmsthilsen
i Londen; Særlig interesse vakte delsåkelte som er de eneste
kempvognene s nm  brukes i len amerikanske her. Sjefen for den emerikenske
generndsteb, general Marshell, keller dissc vognene 1-mierikes bidrag til
den molerne kirigsforsel.

I '-las clir-det opprIyst i''Ennflon-at st,re mengdergav Strhritnnins nye
flymotorer Wflr leget i veldige.fabrikker under jorden. I over et år har
msn vært i ferd med å nmbygge grubeganger til moderne og fullt utstyrte
f±brikker, Disse er usynlige fra luften ng helt bombesikre. Flere av
disse nve febrikkene går alleredc for full drift. - Den britiske hærle-
delse har sett.i geng nye undersokelser nm effektiviteten av offiserer
fre 245 r ng.npnover. Det gjelder alle greder like til oberstlOytnenter,
Hensikten er å sikre at de britiske offiserer er i stand til å tåle den
fert og -1en påkjenning som mo-'.erne krig forer med seg. Offiserer 1 felt:
heter det i kuhnAjoringen, må være i besidgelse av_særlig god helse.
nye forordningen .for å -gjore hæren mer effektiv kommer en uke otter at
Sir JeMcs Grdeg -ble utnevnt til krigsminister.

L Underhuset deg ble det gitt en oversikt over den rolle snm kvinne-
ne spkller i britiske, krigstiltak, og det ble opplyst et hittil er omle:

5 mil, kvinner blftt reAistrert., 3nrtsett fra kVinner i de forskjellige
våpen er 35floon kvinner hver ukd'blitt sattinn i arbeidet i krigsindustri
en. Dette hnr bregt tallet på de kvinner scm nrbeider i våpenindtstrien
og endre viktige industrier opp i 1 1/2 mil, mer enn det var for krigen.

DET F=NE ØSTEN. Kampene har nådd et kritisk punkt i de to hovedslge
som nA pågår, nemlig på Jave og Burma. Til tross for den store nvermak
har nederdendene på Jeva foretatt hårdnakkede motangrep, I et nederlands
kommunikd meldes det et japenerne har tatt en rekke steder ogat Betevie
cr truct fragto nider. De ellierte fly knnsentrerer nå sine SgrepAmot
japanske fluplaSser, skip og-Wransportfartoyer. Under-de siste operasjo-
nene cr i 1LI-Senske fly og entakelig 6 tir udelngt ng skedets
Tn britiore Hurricene gikk 'tapt. - I Burma har japenern4H0tt over elva
Sittang i =heten av utiopet og står nå. nmlng fr'agRangoon. Den,
britiske flystyrken retter ustanselige angrep fre lev hoyde mot de'jepens:
trensoortk-:l-mner.

I 'f[Lt-g Er det kommet meldinger ?m at ukjente fly her utfort flyengrep
mot Maroun-ove, som er en japansk besiddelse i nærheten ev den emerikensk
Dyc Wake, Japanerne innromMer at de led tap og at det ble Ajort skede.
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DLgers brItiske koTmunike fra Nairo forteller havedeakelig om
trefrin-ar mc.11-m patruljer i Libyc, men lc til at brItIske moblle kolon-
ner hr tvunget en del akeepatruljer til å trekke seg tIlbake,

I h.mertka ble en ev verdens hurtigste destroyere "Aticnic Port"
-vcrlovert til mnrinen t Neu York i går. En nmerikansk sakkyrrttc..4dttalte.
Vcren vil fL se oppsiktsvekkende resultater v den sturste sklps-
iyerilsn nnen sinne har vært satt i verk. 1' Sjefen for det amerikånske

krigsproduksjon, Donald NelSon, her lnnfort konkurran-
mell-T  forskjellIge IndustrIelle nnlegg. Det.b1Ir gitt premier bå-

e til  fobrtkkledelsen og til arbelderne for de beste resultater. På
m.-tte vil hvert eneste firma og hver eneste arbeider blt personlig

rcscrt i resultntet av sitt crbeide,  ng  som "Times" skriver iåag,  vt-
Yur like ene nt en ny ånd cr blitt blåst inn i de nmerlkunske krigs-.
'itik,

9(n d.-.nske..  senemenn i Lnwinn, grev-Reventlov, er blitt utuevnt til
rispr r eent for den fric.danske bevege1se i Storbrltanta.

FOkaK: Pr-rnimet idag begynte me.d gjenglvelse av hele det brev som
.tskorpene sen;A.te til Klrkedepartementet den 24. februar. - Dette brev

vi u. s-Ti.spcsielt bllag*cooimen med åvisen I går.
I f-rbin'else med dette hc.r kirke-  cg  skolestyret I Enndon henstIllet

orester utenfor Norge, at 'er ved •ustjenester forstkcimende
eltr bedt fer kirke- oz skolefr n nten i vårt fedreland. Alle nordmenr
h•r -Æ:ve til det vil ?elta I gudstjenesten i nærme'ste korske kIrke.

'oerC på alle-norcke sktp . og over elt hvor nordmenn ftnnes vtl e denne
nt -Jen emles t kirke m.ed  alle  stne landsmenn i tnkknemlIghet mot sko1ens

Tirkers  men.n,.og MEA_ lofte an at alt de kan gjore sknl bli gjort for å
fe ccrna, hjemmene, sknlen og kirken frineten igjen. -

I tillEpprogrL.amet ltag gjengn man Domprnst Ejellbus• tale til menig-
ten i;eni:Lg den 1. februar.

vVir

tkt cr av PrIns 1:1.1helm skjenkct til Nnrgeshjelpen og ble
f-redratt cvf r rfntteren ved den staflig..' Norsesfesten I  .Stalshuset

februnr 1942.
TIL NORGE AV PRINS 1::ILKELM.

dL,gar, markp kVallar, Rider inte Ormen Långe
-Tt'2.sheten, lcll och hård, på den sjo som vtlqnst vrok?

fjEller, Alrig bllr den sjål en fånge
och gård'i under framlingsok.

rjv hor en provnings pina,
okt som nu Jin hjassns rund,

bjcis dig nch dina
iore stund.

eveier ofr l.
•ångc fylkens rad,

eld fortar ej anden
hulestad.

r-cn sina ryc".c.ar vnlver,
sLjc ot;. en molnsvept,pynt

ttol. solgons Tambc_rskjelver
- per Gynt.

Mellan vEnner hårdner bandet.
Tag vår hc:lsIng med Er'hem:
"Ja, vi elsker dette lanået
usnm det stlger frem."
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GUD BEVARE KONGEN OG FEDREWNDET.,

Tron kan ingen makt forjaga,
tron ntt rEtt blir rEtt  Igen.
Bnkom dikt och sångcch sagu
lever hoppet  En.

istrkt,Som,for nErNordsjon speglnt
Hellig Olavs skepp,en kvall,
medån Vårens vildgåss seslat
over bredå fjEll.

Dunklet våra framtldsoIen
boljar. Endast ett står  fcst,
den fortrostan lnntill duden
holl når onnat brast.-


