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Russlane. Do seierrike russiske armeer rykker fram uten
TøTge/rnålevnirgene av det som inntil tersdag ver  Hetee
1. Russland, Russerne har ercbret Bezudukuv, fie nm eeJ
fra Moskva melder cm stadige fremrykninger, reeseene eif'•
rasor vellsomme kampor vest for byen ettersom teflee nn
eg Poltavee Tyskerne har satt igarg tellrike. .
det er ikke lykkee dem å eterue den russiske fecesee.e.
per beseireten tysk bateijon eem  ieero  høree mee
som varsendt ut fer å sinke det russiske fremeec.

Kharkev
stane ettee å ha frigjeree eg fnr-

rn runk venteree
e  -...e.seeeek:reeekuet

' efl.  .e:e 'ee eeeceev. Det
ieeeee .etneng av eneepr
e, lefauterl  ce  fly , men

rLer eneer disse kam-
e  ar i Kharkev, men

- eed reenetøtet veetJver, sen
er rettet not Relteva, reenker rueeerne også fewe  e  nee,b» e eeeeene fra ankny, g har
inntatt byen eraiveren, 80 km nerdvest fer byen. Nflen beee. oe en ee ,-"Ag jort27s:se,2,:a;_,2on
fregett, eg 14 gedstGg, lekemetiver cg en mengde meteriell fuJt rweeeres nende ot
russiske frenstøtet bler ført eran med så stjr kraft at -Uyekeree hes liten tid  ede ede-
legge sitt utstjr, stere mengdor materiell faller i rueeeenee nender. Gepteleene av
de svmre lagre og bytto forogåt fremdeles i Kharkev, den seete tjske geenieon feke neer-
ken tid til å edelegge sine feeråd ellor å seete ild  pe eeer,  I dee avgjørende eaee I
sleeet on Kharkov ble de tyske soldator i bynn helt uteanert. Tyskerne ventee at heved-,
fremeeøtet skulle komme fre  eed,  men helt overraskende-Greeeto resserne inn i byer era
nere, Ntnateede SS-elitetropper ble stanset eg telinteegjere da de prøvde å unn  Itepe.
Er eS-erne sem nettopp var everført fra Frankrike ble tilintetgjort. Den bosto ae ean-
eerdee-esjonere "Das Reich", "Adolf Hitler" og "3ress-Deutchlat.d"© - pagens komedeeke
fra den tyske overkonmande mklder at Kharkcv er falt, 3 dager etterat russerne rykket inn
i byen, Russerne rykker fram nord for Kursk, og øker derved truselun mct Orel; Tyekerne
kan nå bare opprettholde forbinlelsen mellom Orel og ser sydarmo vsd å ta cmvelen. Jm
Bejen'..k. I Denetebassenget har russerne erobret dot viktige jernbaneknutopunkt elavjansk.
Dor rede heer hadde allerede emgått denne by eg det ereste de tyske soldater i byen  erp-
nådee, var å ferhendre ausserno i å benytte jernbanene Fer øtrig raser det eellsomme
kareeer ved Den, idet tyskerne forsøker å hirdre ruseerre i å avskjære deres retrettvei.
Ruee,eene har hatt  ty  fremgang eyd og vest  fur  Veresjlleverad, Ved Kramatorskaja or et
tyree angrep slått telbake, I Keukesus eker truselen met Hoverceeiek: - eet tysko nyhets-
beeå Teeesecean dementerte i går kateeerisk alle rykter em at iJitler hadde oveGelatt
eeeekemmandoen i,øst til sinG genereler. • Dementiot ble sendt over de tyske kringkasting-
seaseener i en rekko oversjøiske sendenger, men ikke i de tyske.
Leeeeeeaesemrådet, Don 8de briteske arme her nedd hedenane, 60 km nordvest fer Ben Gan

iee;t-6- yen de tek i Tunie.Modenine or on utpcst i Maretlinjen. I MidtTunis
hur efekeene okkapert 3.byer som anerikanerne har evakaort. I on beratring heter det
at tyekerre feretar et stert freesstøt i Tuseee. I går blo de midlertidig stopret, men
dag rykker de videre fram. Det sørgeligstc var et flyplesson måtte evekuores, cg det

er liten trøst et alle flyene og alt materiell ble brakt i sikkerhet. Solv cm fionden
blir stoppet, har vi liten ohense til å bryte igjennam til havet. Dotte betyr ikke at
felttoget cr brakt i alvorlig fare. Remmels chanse er ikke bedro enn den var,
Ilyassekp. Det har vanst angrep mot Heraklien på Kreta, cg met mål på Sicilia cg Sardinia.
7-1-y fr-e-Taalte angrop flyplassor i Tunis, Times skriver 1 dag em den deninerende rollo
som britisko ubåter spillor i Middelhavet, Britiske bembefly angrep 1 nattmel
tyskland. Britiske marinefle, ødola ot mindre feenetlig fertøy ved frenskekyston. Vidore
or det rettet angrep mot jerrbenemål i Nordfrankrike.
Det fjeene østen, S japanske fartøyer er senket av ellierte undervarekbåter. Japanske
steLlinger pa Now Guirka og New Britain er bombet. Fra Churgking melees at kampono or
fecrimet opp i gjon largs hele fronten.
Deeeend.  Don  britiske lordkansler understreket i en tale do alliertes faste beslutneng
ele ce,-;:Vering av krigsforbrytere. Dette krav må konmo i betingelsene for aåpenstillstand-
ofl.  ng  .'771C0 ventes med til fredstraktaten. Dette kemmor egså til ordo i en liten bok
som  den  norske regjering nettopp hnr utgitt em Gestapos arbeid i Norge. Ikko bere de
heyeeeetåee.do persener som planlegger• forbrytelsene skel straffes, men også do scm har
deltate i utføreleen, ken hor skal Ti heldo på den gamio skikk at tere der som blir
kjsnt skyldig blir straffet. Lordkansleren nevnte cgså et dot .vnr ergen invesjen i
Tjekland i forrdge verdenskrig, så tyskerne begynte å tro et de ikke var slått, Dette
vil det ekke tli tele om nå, •
.1Çore, fet ser ut til at den nerske legion er eppløst, Legioneerene her vkrt moget
forvjd ned nt tyskorne ikke holdt sine leitGr em permisjon Grunnen til denne per-
misecesnektelse  var  at dot forekom mange desorterenger under den  £54rste permisjen, Legie-
wrere or nå everflyttet til tyske avdelinger hver det er bodre kentroll, Dot siea at
Jones Lie er I Dyskland og ventes tel Norge fremtid.



Alle fareldre nå vÆre opomerkson på. at det bljr tatt gissior for umyndige bs.rn son
-forlater landet ddlegalt. Det samme sjeldsr offiserer og sa.,1ifig,2, grader av slfelk.
sor. bdir arrestert er mansjign eLnictr.Lnr i rett cee:- eile, 1:eseHo-lfl - dsstnmk.mellem 16 or 60 2mn±spc:dteot J.6em»n da ,y

sa•on, . IR.r nestera.:,eda sks.1 vt=re or uffmlirr å  -4 , men da bogynner dm). rnl
.1. sre-t rerLienr fra tidenomkring siste

PRINS HAP.ALD  FYLLER  c .p 21 0=JAR 1223,
T..theen! aksH var _ SCM dvrskr.ift på etTorenmnt.nen- try aVicer . sds Ihresiler on Kranntimoc,:o  mm.  ,g i=nsetarnac oesøk I en

torsk fl7gc1.011- i (7,,,tadE.,7.1 Minseteer en del  aas redet.
"Krbnor:neesse Kim-tha mad priasessene RagnhiL 2 cg  or o:irreme• HarC d  mod f$7..-

ge kon til Torentt an y mffds'Jw.71 visitt fGr 6 odn fl:cms pL Voci.o
Skmugur, Ettor at ksrt coohell Imrente fortsm'tt le ±cagyjd Iflosckahmar flygar-
elevenes elemontsorskole var oposilit 'ojD
ning i deiron hlo 1:.irons stIme ma‘,ket, Aam. vmr -,eks

2L nter-rfm
stand for 3,rinse,barr5 s stgrsto emuff.&rk:eannormens  aeL saJa sds:  Jraisk kr.ka-kola
og fordvr::rViLste seg frr sin elskvGrd17:te - :jom.  sa,n-7-Rt5 var gd-atene
serkt intereasert i å atudre den nye arvepri.hem, se 1-Cr hadrie  aLledAninm til å hilse på, Lftde for å fjnne ut hva aot mdecte be I detged femårice prins

, ce;fer hva han m.g.tte k•Jnme "dse v egonskmper son Norges fr=tadge kong. Svaret kem hek-
så u-yekt9t detnoste morgen kl. 7.30. pet var kold h;/..st enrie på Yeele Seeyugtam I :.anolo.s
flowker, det var rim på eakken og frestrdek over tjernone. Da kom
kar På feall år = badm,bnksor 14onde ovyr froctbakken og stupte 5 vannet m.ed en
som Ikke lon ncom tv11 em at dette var gammel vans, Truttene selv, som le ;;Kmilc, yeLe kri-
gere etter ,Cgende av ganske bra stoff - hadde såvidt kanmet seg bnlvt i Muksu-
ne sg, terdeto pe eit annet enn badnj.ng, Det sior seg solv at u.rins Kaiald hscido sand s-it13
histske ITie'rke i alles sinn soM tyi?an påen norsk gutt R7 hå.rdeste ateneng, or da h_an
også fcrøvrig -,7181:e ser å vnre en 100Y, naturl:g liten Futt neJ slle egarakmper til beL
s=e znjne ;mgivelser or, hjerterøttene, kan man trygt si at bans eephmie pd  Vsle  Skau-
gum ble det lyseste minne som  flyp'ev g,.pnets personell her opplevd p.4 denre side av Alan-
teren. - Prinsetarna trdvde ts yoperlig i det kdide kidna, som minnet am Nerge,  of  det
eler seg selv at de hadde det travelt med allo hundenmalpene, grisene (en "fenrik oE to
"kvertermestro"'), hesten og leettone og 211e de rere ting son idag roranes innfor Reyal
Norweglan Air Foree d Canada.. Prins Km;fald Viste jessuten en lovande irstieraaae for rekialatt
skclens oksersds, os i sin lange blå. everall og Slye gummistøvler var han en stadig gjest
ved siden av sersjerten  oE  voktet noldatenes raersjering med stilling cnkriht eg iodyro am
og venstre nm, etter allo kunstens rogder. Og en icnme merke seg etter et Par dager.

nårhan håndhilste med gottene og sa god-natt, at han hadde lart seg til en ny måte å klikke
helene sammen på.i

V

-Vi går mot slutten av det tredje okkupasjnnsår› under et stadig skonde trykk, fysisk
som p.sykisk,  Tejrnæringsvanskene og savn på alle andro områder er mer følelige denne vinter
enn neengang fYr, eg den  .IfIndeldge slitasje har sdkkert for mange begynn å nende seg gren-
sen for hva som ksr. klares G  Dot er mennesloC.ir og forstå.eUg at det under slike emstendig-
heter ken gfigre ser en viss utålmodighet gjeleemde. hvorfor kan de ikke se å fd slutt på
.10t! - La osa da holde fast vad at det nå er stdrra grunn enn nconsinne til 8. se lyst

situnajonon. I de siste tc-tre månedur ha.r utviklingen på alle frenter så avgj¢rende
svthget til vår fordel at det ikke her noe sideshikke tidligere under denne krig. For
f¢rste gang kan man at fra en helt ndktern vurdering av situasjonen virkoldc si at selren
na- aefkialsen er innefor rekkevidde, vd kan se slutten, Hvor lang tid det ennå kan ta,
dr det noturligv'..s ingen gitt å kunne sd med nøyaktighet. Det kan kenjie til e gå meget
raskt, det kan enda komme til å vere ncen tdd, det 8Svhenger aar  mange l'orskjollige omstenr
digheter som netne noe menneske har oversikt over idag, -Men en ting kan man tr2gt si:
krigen or ditt inn i 1516-fasen, Når vi nu har hcldt alle hjemlige fronter i vår våpen.
l¢ne konp med så glimrende moral som tilfellot er, skal vi også klare don tid som er lgje:
- den utgjør i alle fall bsre en trøkdol av den perlcde vi er igjennom. La oes holde ut
det sete stykke, uten utålmedighet, uten klage og ntsn svikt, Og cn vi undertiden kan
bli litt irr.N.,;rt ovr tenLoat, så la Oss et yebitkk tenke på hvor el kunne ha befunnet
Oas i dag hvis uhellet hadd:e vært nte. Det er kansk[le ikke mdget som har skilt fra en
situmsjon idag hvor de tyske tropper sto i Suez, 1 de persdske oljefeltor, ved det Tn-
jiske Hav, hvor japarerne hadde tutt AustraUm orkanskje en vesentlig del a7 India, hver
tyskerne hedde erotret Kaukeeus, Mcskva og Leningrad og mor til.


