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STOR SEIR FOR 110R5KE KOINIANDOS. kl art, ?.g dessuten er vel vinteroffensiven bl iit farsinket farhald til
KL 1 TIRS1410 Ftrkl-31/43 FORLnT "DONALP 9SLO 11AVN WED DEN STURSE LAST 11ED tidligare år av den kjennsgjerning at operasjersteatref ligger lormer vest

TKIPPER 00 K9I9SbATERIELL SOK NOENSI11111E 1M FORIATT NOME. KL. 11 SAALIE AFTENag derfir har el mildwe klima; vinteren har  dessuten vårt usedvanlig mild,
aLE SKIPET SATT PÅ GRUNN DRCBAKSUNDET ETTER AT EN SERIE AV EKSPLOSJONER eg det er on avgjUren& fardel fMr russerne at elvene, sim er dePNIStri

HADDE INNTrilIFFET,90441 GLED SENERE UT OG SANK PÅ 9YPT VANN. naturl Ige naturhindrirger på den polske Slette, er fresset til.
"Deneu" som er på 17.C103 tnnn har vårt under skana bevoktning under openal- De tassiske stnt som hittil har satt inn, har en ganske enorm kraft,

t1et i Oslo. I kke en gang en bliklyks eller tonflaske har drevet inn r,)t Hele frenten mellom 1/2rsjev.a cg Wislas nvre lp ar fr.ktisk slått inn,
slatesiden uten å bli beskutt av tyske vaktposter. Bryggen og området rundt erobringen eiv -så viktige st ittepLekter sem Varsjava, Radem og Kielce i ltipet
skioat har vårt avpatruljert. Hvortlan er da en sttasjehandling mullg? Vi av offensivens fern fUrste dager, med en frinarsj på apptil 140 km ever en
kan med engang sla fast at aksjoner vbre utført av eksperter utdannet I 200 kn bred frent, forteller am en knusende russisk avermakt. Det er i
England. Hvardan de har lunnet mbringe hefteminer på 'Donau" er imulfg å st,dunae Imig bare sairen I FronkrIle ifjsr.somer n kan sidestilles med
men sem bekjent er en lenke ikke sterlere enn clet svalcste ra enhver dissm resultater CJ strategisk sett er de kmskje em viktigere fardi tys-
gjenstand , enn si en sabotdr,5311/har nårmet seg "Donm" på larr!og på vmm-kerne•rd har sa meget m1ndre terreng å 01123i.
overflaten, ur blitt hoskult, hvilket en hvar havmgjerner kan bekrefte, sy- Det hor hittfl dennet seg tre sturre tyngdepunktor. I sur hor offnsiven
nes elen eneste tilgjengelige vei å he vårt under yannet. Druk cv gummidrsktersatt im fra Baramv-Sandimieremradet nra Krakau, 39 ikke largt vest far
er ja Ikke ukjent. denne ylktIge by lakker Schlesiers 1 ivsvi ktige krigsinchstrler son 1yskerne

Taperi. "Denau" far tyskerne er uerstattelig i dag da de trenger hver ikke her r3d til å miste etter at Ruhr er holvvels lannet av den vestalli-
eneste mann og hvert grann moteriell for å stutte sine vaklende fmnter l6n3surte luffeffersiv. På den sentrale sektor, stir for Vorsjava, er et lIke
Tysklmds grenser. • kraftig stat satt inn i retning av den viktige Industriby Lodz, saritidlg

Straks etter eksplosjonen inntraff på "Danau" ble det mndt Ilbud til som Mkkelstillirvan Varsjave ble rent nverende 1 Prpet cv et  om• dager,
Osle. Havneemradet ble finkjemniet eg 7.000 tanneren Ralmd.,seck bk dratt -ot nae soni åprer de most vidtgåen& auligheter for bev)gelseskrig å de polske
fre kelen og grundig undorsdkra Intet mistenkelig ble funnet. Tyskarne tmd-sletter ned anfallsretnirg Berlin. Entlig er det i nard både 1 lonza-
de at faren var over og fersorte innlestingen av frolard3seek fnr at dn knyeavsnItt:t ag ved den nstpreussiske Ntgrense satt i gmg operjarer mm
nå Igjen den tyske kenvojen.Kl. 2 sdlIM natt eksplodurte ensprenyLdning snart kan fe akjebnesven4re falner fer denne tyske prvins, junKer-

ved eleskinnenet sm ble fyll ned./M1. Skipet holdes flytende på pumpune og nes hjenland. Operesjoner i Slevekia og i Ungarn, hvor den tyske cetoffensly
lessingen foregår i samne forserte tenn. Rolandseek skille, etter hva vi hmer brakt til  å  stanse og hvir Budmests gernisn går sln unehrgang 1 atite,
brekt på det rerm, feruten krigsmateriell tll vestfrorten hatt med sag over binder tyske troppestyrker eg avrinder bildet av en av krigshistoriens vel-
200 rerske fmger til Tyskland. At RolmOseck bore ble forsynt m:d en spreng-digste offensiv-foretagender.
1:dning synas å vise at Kmmen&gutta av hensyn til fa-genes sikkerhet ikke Tyskerne kan heller ikke hente noen tr'ddt på vestfrenten, hvor for tiden
her villet senke skipet, men bare skade det. - - minst 50 dtvisjoner er bundet, slik at tyskerne na står overfor den virke-

Det er et verdlg krigskommunike Den norske everkornmmer kan utstede i dm,lige tofrontkrig, og hvor utvi klingen både i Ardennane og I de andre av-
Gorske lammmichgutter i unifarn har senket og skadet 24.000 tann fiendtlig snitt tydelig viser den alllerte overlajenhet.2/3 av franspringet son tys-

temje, - satt ut av aksjon 1.530 flendtlIge spesialtrbpper ned fullt felt-kernes overraskelsesoffcnsiv skmter. er alt tatt tilHee, g affensive ak-
utstyr og ned tung utrustnirg 0.9 hindret tyikarm 1 a overfdra 203 irrdmann sjuner bådenard for Aachen, i Sam-3mrådet ag på Efelz-fmnten viser at

til en usIkker skjebne i Tysklme. - - det tyske retsffit ikk3 har fått varigefulger.

Vel blast gutter. Dere har gitt et strålen& bevis påmrsk dristighot og Også 1 tistesia: er det butycelig elliert m,yeare. I Burma har kinesiam

karpvilju. styrker rykket videre fran i nord eg britiske tmpper står bare 30 kn fra
Pandalay, slik at det etter alt å chno bore er et spUbsmål om farhaldsvis

OKEDVER.SIKT. kort tid rar Burma-veien igjen kan apnes. På FIllorhene- fortsetter dan
Den lavineertade russIske vinteraffensiv er satt inn påfiensentrale del emerikans1c frangarg, sl lk at 1/3 ayveien tll havedstaden Ieniie nå er

Ustfronten, hvor det her vårt stille siden begynndlsen av auguSt,darus- tilbakelmt.

serne ble stanset foran Vnrsjeva og den listpreussiske gronse. Den gang var
russerne ved erden av en veldig offensiv sem hadde rent de dype tySIc NORGESNYT I.
linger i Hvitanisslmd 3verurrto. hadde Myst prebkmatisle forbindalses- General Healulic har na slatt opp sitt kovedkwrter i skipsre&r Klave-
linjer gjennom et 1 seg selv lomunIkasjorsfattig og nå kanpmarjet omra&, ress day.'s ville Bakkehuset på lysakera -
men tyskerne had& fordelen av et -,aske vel utbygdogIntikt jerrfreanett like fur jul ble det gjort et-godt kipp 1 Drennen, idet hjannefrentfelk

stor rustnIngsindistrl så å si like bek frorten. I &-tte forsyntrgspreblemfarkledt som tyskåre fikk avhentet flere tusen bajorettblad som vw levert
ligger sikkert i fnrst,-. rekke årsaken til ot rusawne ifjur ble sterset ved el firma til skainslipning.
131sla, 09 senere har dc mattet nnye seg mod flankeoperesjenor på Balkan, i . På Lillehmmer holder nå overkomnamdaen cfor de tyske.infantcri-, fly-
ungam og i 13alti kim og nå Ishavsmsnittet.. Her hadde tysIcrne mindre styr- og marimstyrker til, og det er  sa  månge tyskere 1 byen at de mrske sivile
ker vg til en viss grad avfiergig av vosallenes krigfnrirg, sem eviktet, rent forsvinner. Tyskerne blir holdt meget strengt. Det er kategorisk for-.
deleggelsene var også mindre, og russerne lanne i stor utstrekning forsynes budt dem å ongies andre nerske enn unitormerte (men som unifornerte regnas

ned furrad fra de besatte områder, alle som liårer et pmatimerke 3.1. distinksjon), og de kan heller ikko kr-
Wetutidcn på den palske front har russerna brukt til en gruneig applad- respon&re mud sine mrskdvenner eller venInner, da innenlmids feltpast ar

•mleggirg ov jerneanenetil russisk s1orvidd3 og franfirirg av trapper forbudt. Disse farbud skal foreVrie gjel& hele laidata En tysker n vel

ag materftll i en sikkurt hitti 1uhurtriVflestakke At dette har tatt tid, er ikke foldt enaunheten ut, Mpet adressan fnr sin veninne i Oslo, men cht



kestet htte I ivet, Overkammarrben 2A lillehenner har om etet Intle kontekt tot melds det også at byono Recheske (H for Czostechnea) og PrzedeÅirz
med lovedkveettres I aslo og tt gonger om dyen går an oton kurervegn, - fors:on 1W etodor cr inntatt. - Tyeke faneer stremer inr i messor I

De siete oepgaver fre Honeus senkni ng tpelyser et det var 5 leYpentor Tyske earnis.exr sem er eve:erot utslettes etter hvert: og eskernes
fjorlf fullt r•-t-styr-TIrver•Folent ca 350 hester ee kjureteyer, otmtep er voldsortme., Dc har gjenneesnIttlIg tapt 100 :anks om degro s•don
bord. Dcssuteh hadde den med seg et par hundre tunge og lette biler, 250 manifensivon bogynte. Tirsdag ble det tatt 145 tanks og 163 flye I de fdrste
permitenitripper, fl;:eltzttjdnir19 og skipets mannsky. - Om tord i Rolandseckdager tok russerne et bytte på 560 kanonee og hundrevis av maskingevårer.
befant dat sag 4W mann med fullt utstyr, 250 mulester med sleder, bilar Russere bruker r en helt ny type tanks .• Stalin-tarken med sterre tanks-
(ture) feruten annet krigsmateriell. Begge tåtene var fullytet eksplo- kanorer enn noen annen taik I verden. - I Budrest er Yt tatt 7.C1.10 frger
siename inntraff. - til.

Stetsadvekat Sigurd ,innsen, Vestfold, er arrestert zy stetspolitlet og Vestfronten. I det eyddstlige tiederlasd har styrker fra 2. britiske arme
kjiirt til Oslo. innledtt et angrep NV for Sittrel. Tidligere var kraftige tyske motangrop

Krtein vedBedriftsvernets tsvelsescadeling, Fossestua, Njål Reptyn, er slått Byene Echt og Susteren er inntatt. Onsdag rykket troppere
funnet did på sitt vttrelstt på Fossestuz. Det antes å fereTigge sehnord. - frem 3 4 len og ifulge de siste meldinger har de rykket fran samme dis-

Dr. Hms Eng har av t(ftringsdcpartemontet rtkvirort 250 litar trak til tense i siste dign. Bombefly var hele natten til onsdag over frenten I
Statspol I ti et-- Nederland og angrep tyske stöttepunkter og troopebemelser. Det raser hef-

. Nazisten, politifdllrektig Brynhildsen, ble skutt Drammen 6. jyyr. tige kamper N og S for Arderner-franspringet, Flerp tyske notangrep er slått
Natipelitiet ble fullstendig dasperat, satte i gong mysearrestasjoner og tilbake. I ritirketen av Neeelg ved grensen mat Luxembourg er tysks styrker
gikk arok i getene. Ilergo av de arresterte sitter frydeles. avskåret. Styrker fre ?. temerlkensle rme han satt over elve Sure nårteten

Den 4, januar ble det ved Fbrsgrunns nek, verksted sprengt en rrotor som av Dickirch. Det raser harde kamper N for Regenat i shogene i Alsace hvor
levertc kraft til skipykrkstedet. - nye tyske forsbk på å bryte gjennem de allierta still inger i tiaginot-linjen

Statistire• over forredere. Sylet antall frivillige  som har naldt seg for cr slatt tilbase, N for Strysboure forsaker tyskerne å utvide sitt bru-
hjelpe tyskerne I tiden 1943 og 193/44 or 2.953, Tredjrarten bla streks fir-feste; de har satt inn tyks og de allierte her trukket seg ut av to lends-

kastet ved legeundersiTkelse. DaSOMer satt I aksjon er: Waffen SS 1.324, byer. -
SS Valetbatal jan Osle 386, Itrinen 328. Trere kr deforfljellige er: lleffen I talia. Det meldes bare on patrul jevirksemhet, Fly har aeropet mål i Nord-
SS 653, riv.s, halyperten, SS. Vektbatel jan 5.3 fierinen 3.1 alt befinner TfFli a.
2.39301,'skf3dte' seg I tysk tjereste. - Usten. I Burma treklmr troppene sammen om Dandelaj. Endel av styrkene står

bare 30 ko fra byen. På luzon rykket amerikwerne I går 25 km fram i retning
FOLSESTREIK. ev r4aniia. Ovor 1W flygende festoinger borrbet I går Formosa uten at men

_ .Kapen mot nezismen eker i ontjang og forbitrelse. Også norsk jord er igjenfly glkk teol,
biltt krigsskueoleMs, eg kareen med vapen i hand for befrielsen av vårt land london. Forsvarssjfen krorprins Olav er kommet til Washington,
er begynt, Kai re. lord Boynes mordro er ddmttil doden.

Krever denne kanp det vil Hjensefrentens Ledalse sette fnlkestreiken 1 TNOrge, Kirke- og undervisnIngsdepartamontet har ved kongelig resolusjon
verk. 15. desember .f.å, utnevnt cbmprost Arne Fjelibu til biskop for do bofrid-

Hver enkelt hor annveret for kempons utfall, om det skal bli Hjommafrory de områder I Hord.Noreet, Han vil forastå den klekelige administnasjon og
tens' sttirste scier og et mektig bidrag til vår befrielso, eller om det skal fllre tilsyn med prester og menighotserheidet. Han har fett 8e fullnakter
bli et sviermla nederlaj. som den ekstreordireåro situasjon krover, Donprost Fjellbu er tidligere ut-.

Derfor rå Ingen vakle 1 den avgjOrende stund, og alle skal huske at i kan.nevnt til feltprest og fulgte red palitistyrkene til de befridde ornreder,
pen mit  de nazistiske undertrykkere har Hjeonefronten atter og etter glort Han vil også lede feltprestijenesten I dette evsnitt.
denne erfarine: Flyangrep. Britiske bonbefly var i natt over Ilagdeburg. Kelserlautern,

"Det nytter å grdre notstand." Hanbune og Harburg ble angrepet av anerikyske borbefly.

Felg uten vaklire rarVoro-l—e ralljemefnntons Ledelse og ferbered rtg ChurchIll talte torsdae i UnderhuSet- Han begynte med å tale om den itall-
allerede rtå så laet du kY. enske front og sa: Det er blitt Storbritannias tunge lodd å spille ebn le-

Verk derfer felgende: dende rolle i Middelhavet, rlig.i den estlige del. I Itelia kjerres det

1. Fol kestrel k vil bli prekl yert av Hjemeefrontens ledel se. langs hele fronten og det han også yårt poli tiske og likonomiske vensketto..

2. Ordren utstedes ejenron den fri presse og over london Radio. heter, Snart, kariskje om få ffineder vil tyskerne våre drevet ut
3. Ingen rrå la sag rive med i aksjorer sau lIdc er satt 1 verk av Hjemme. lia og da vil nye vaiskeligheter legynne når notstandsbevogelsens styrker

fron:ens Ledelse. blir frigiort I et laidootrå& hkor tyskerne vil ha rivet alle levrtsoldler.
4. Farbe: d deg sitensjen som opostår når alle tilfursler styser. Vår politikk i Italia, HollY og Itgeslavia hr over2lt vert at folket skal

Også vann, gys og olektrisitot kr bli aystengt i en kritisk situesjmn, få full anledning etter frie valg til å bestenne sin egen skjebne. i Hellas_ _ han vårt mål bere vårt å slå tySlerre. Vi kyo til Hellas for annen gang med

NYHETENE IORSDA 6. våre alliertes saitykke, også koMounistone vor enige. Vi lmra med mat klår.
ilittfrontan, Den.rticke anre stormer fry gjennem den gjennybrudte tysko for. 'Vl forsynte notstandsbeveylsen rred våpen for at de skulle kjempe rot tys-
svantlinje lekt av sire tre beremte marskalker, Konjev, Sjukov og Rokosav- kerne- De tok i met våpnere som senere ble envendt i borgerkrigeo - 0- Ju..
ski. Uffansiven strckker seg over en 4W km bred front. Onsdag inntok mar.. gaslaVia se hen at han håpet å fe kone Peter med rin avtalen Ined Tito, Rafl

skalk Sjulmv Varsjava og ca. 2.010 andre steder. Ilaskelk Stalin framhevet nrdningen såtte korme I stend sclv uten kong Peters samtykke, - Om tyskernes
sitt Imannunikc de pc1sle styrkers fravagende innsats under byens hefrielse. franstet på vestfronten sa han al kamene var falt omtrent utelukkande på
Harskalk Yonjevs styrker har inntatt Czestochona og står rå 25 km fra Tysk. yerikarerre. Dette har vart AmerikY sturste slag i krigen, og de har vin-

lands grense, ved det viktIge industrisentrum i Schlesia. Framrykningan net en ternriel ig seier, ritt båpog min tro er at tyskerne ved å satte

fortsetter, Lenger S er, iftilge den polske nasjonalkomite, Kraker inntatt, inn et voldsomt angrep 1 Ardennene ikke har sinket eller evvcreet den

Nan venter bare på bekreftelse fra iloskva. N for Wisla rykker Ibkosevski skjetne som feller over den I vest. Det avgjtirenie nedcrL 1i Ie
fran fra brufestet ved Narev på en 100 km bred front, og har trengt glennom Eerkerto enn tbelenge krigen. De kastet bert shla beste tropper for å slå en

de tyske forsvarslinjeri en dybdo av 40 krn. I en degsordre torsdag ineldte bulk.i de alliertes front, De ville ha trengt disse treppor i vcst og enda

Stalin at hdIin, eti for Versjava var befridd, Over WO steder er befridd mere I est, Stalin passer klokken, han konmer heller for ilidlig enn for
og lovedlinjen fra Varsjava til tist-Preussen er avskåret. Fra avsnittat sent. Alle fronter vil nåbli holdt i brand fll klimeks er nådd,,

lenger maldes det at store deler av bst-Proussan er ongått. Fra S-avsnit-


