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ØSFRONTEN. --Fredas mdrgdn gikk russerno over til offeils1v frk
p: UrufisW: ïitt ;ver Risla, i Sandemir-onradot. 200 km, syd for

7 Warschawa. I 2 dagers kampur brøt russernu 1Gjunnom det tyske for-
svaret på en 60 brud front Og rykket fram optil 40 kmr Det or

likeledes lnnledot stchrangrep 1 ø.Preussen. En stor styrke har trunct lnn 1 de
tyske linjer russerne^har slått sez igjenr. 3 befustode soner som tyskerne
håpet alle var ulnntagelice. Det var det russiske artiller1 som gjsrde utslaget
På det czechosldvakiske avsnitt har russerne inntatt byen Pinschot og 2 andre
steder, samt byen Lucenec. Russerne har satt inn 4 armeer, hvorav 1 panserarme
ved Weichsel. Jernbanelinjen Warschawa-Krakau ur avskaret. Ved Budapest haddo
tyskerne satt inn 8 pansordivisjoner for å bringe undsetning til dex inneslutte
garnison, derav 2 SS pansurdivisjoner, hvorav den ene var panserdiwisjonen
Wiking, som var overført fra Polen til Ungarn. Som følge av de stpre overtarbige
av stridskrofter fra Polen til Ungarn ur Aun tyske front 1 Polon blitt betydeli
svekket og de tyske kraftanstrengelser ved Budapest var forgjeves tross.alt.
Restone av den tysko 6. arme i Budapest er nå utsatt for duh sammé tilintet-
gjørelse som sin tidligere navnebror ved Stalingrad. I Budapest stchrmet russ.
igår den østl1ge jernbanostasjon, og har tatt 2500 fanger til sg un mengde
krigsmateriell, bl.a. 5000 jernbanevogner. Rustun av den t4 garnison er trykket
Sammen på et smalt område langs.Donau.- På midtavsnittot 1 Polun har russerne
avansert 90 km. på 3 dager og'står nå 50 km. fra Krakau. Området nord for denne
by egner seg utmerkot for operasjoner med tanks, Tyskorne sendur i all haht
store forsterkninger østover for å demm..) opp for den russiske offensiv og dat e
ingen tvil om at dette er bugynnslson til ut stort vinterfulttoc, som vil sette
hele østfronten i bevegelse.-Transportan til Russl. går nå gjennom Dardanullune
VESTFRONTEN,- Tyskernes stort anlagte offensiv i vest obber ut 1 on stor kata-
--s-t;Te7 Ty-erne flyktor nå hva remmer og tøy kan holde for åredde dot som
reddes kan tilbake til don tysko crunse. Offunsivekspurimuntet har vårt un kost
bar affære for den tysko har, da do har lidt veldige tap såvel i soldater som 1
materiell. Styrker fra amerikanernes 1. og 3 arro har idaj trykkut spissen av
de tyske styrker ytterliguro tilbake østover. En am. kolonne står ikke fullt
3 km. fra Houffalize. Det finnes.enda endul tyskd panserstyrker vest for dunne
by. Hovedlandeveien mollom Houffalizo og St. Vith or åvskaret. Fra nord har br1
oz am. styrker fått kontakt med hverandre Ofl har dermed avskaret kilefl. I Aloas
or tyskerne stoppet opp og de allierte har tatt initiativut. -Tyskerne hadde
satt inn 25 divisjonor. Av disse har de na mistut 100 000 mann, flere hundro
tanks og f1y. Den tyske dagsorden av 16. desenbur ifjor som begyntu med- Alt
står på sp111.., oc sluttut med- Malene or Lioze,Attwerpen,Brfissel, man disse
kom ikke i sikte.- Bombekrigen fortsetter mod et ur~ks prosisjon Og det ono
kraftige angrep avløser det annet i rask rekkefølge. I ot enkolt am. angrop mot
tyske oljemål gjorde Luftwaffe kmaftig motstand. 243 tyske fly ble skutt ned,
mens am. selv mistet 53 fly.
STILLEHAVET.- Kampene på Filipinene f-rtsottor med hurtig am. framgans. På Luzei

Fid—rykket 73 km. innovur øya ug har gått over Agnoelva i framstøtet
Manilla. Japanerne trekkor seg tilbake oG kan ikke gjøre noe motangrep med de
styrker de har til sin rådichet.Amerikanerne understøttes av både fly- og flåte.
stridskrefter og nye styrkor pumpes stadic iland. I Burma har britiske tropper
rykket ytterligere 30 km. fram og står nå mindre enn 150 km. nordvest for Manda:
En kvart million engolskmunn dultar nå i Burmafelttogut.--

Etter store blod- og materialofre har allo do tyske h4p Gått til grunne. Dot
ble en svart uko for både Tyskland og Japan, ---
NOR@S Norske fallskjermstropper som er slupput ned på forskjellize stoder i
Tiorge har gått til angrep på tyskernes troppetransporter. Et tysk tog med 2 lokc
motiver og 20 jornbanevoimer er avsporot og styrtet utfor un bru vud Jørstad
stasjon på Nordlandsbanen, Toget ble ødelagt. 180 tyskere mistot livet og hundre
vis ble såret.*Brit, sjøstridskrefter har angreput oz ødelagt en t. konvoy på
7-8 transportskip utenfor Egersund.-Svenskene har prot. mot-t. ninulugninc.
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Igjen  gar  vi inn i et nytt år. Atter engang håper og ber en trett menneskehet
om at det må bli det siste krigsår, resenvls av mennesgeliv ødelegges hver dag,
krigen varer, uhyre materielle verdier går tapt hver eneste time,

Det er en sund skikk å foretn en liten selvransnkneng ved arsskiftet. Hver
eneste en av oss burde begynne dette aret med å stille seg selv følgende spørs-
mal: Hva kan jeg gjøre mere enn jeg gjor - for å forkorte krigen?

Pessimisten innvender strnksg Nvilken rolle spiller en stakkars våpenlos nord-
mann.i dette mektige oppgjør mellom moderne millionarmeer? Denne krigen er imid-
lertid mere enn noen før blitt det enkelte mennnskes krig trass de meknniske
våpen. Den totalitære krig har bragt hvert menneske i frontlinjen.

Det er snart 5 år siden vi tle trukket med, Vi har lært adskillig i disse ?ire-
ne, Etter nederleget her i mai-juni 1940 - og sammenbruddet i vest-Europa, var
det ikke mange som trodde det nyttet å gjøre motstnnd mot Hitler.

De første årene etter 1940 ble de fn menns kamp her i landet. Det er ksnskje
ikke mange igjen av disse peonerer, Men deres innsats har ikke vært forgjeves.
Ett av de vesentligsto resultater er at nå har hele folket lært at motstand er de
eneste som nytter. Det er ikke lenge mellom ngef 'SbEi !iirin-gr -o7s-s-offl "
7rig.n7n-i-N-o-rge-skjerpos. ødeleggelsene i Finnmark - bombeangrepet nyttårskveld-
krigen på kysten, det er etapper på veien fram mot den siste avgjørende kamp.

Rendimgene på fronten i det foregående år har ryddet bort den siste tyil om
at seiren er sikker for de allierte. Men det må. Ikke få oss til å slappe av
kampdn et eneste øyeblikkI denne forbindelse vil ve rope et alvorlig varsko
til dem som har tatt seiron  pn  forskudd og ofrteX uforholdsmessig mye tid og kref-
ter på etterkrigsspørsmlene. Det vi kan ofre på disse spørsmål må stn i rimelig
forhold til de krav don nktive kamp.stiller tIl oss. Fienden er sterk enda, her
i landet forholdsvis sterkere enn på de fleste fronter, Vi kommer til å fa bruk
for alle våre krefter ddn dagen slaget skal  stn,

Det er klart at det er visse spursml i forbindelse med den kritiske over-
gangstid som må være forberedt, Dette er regjering ens sak I samrabeid med den
hjemlige ledelse. Disse ting kan 1kke diskuteæes  pd  gaten, Noen kretser som plei-
er særinteresser og partipolitiske formal har pwvat e mistenkeliggjøre regjerin-
gen og H. L., og utnytter hensynsløst den naturlege trang til hos et demokratisk
folk til å ha rede på. tingene, Men ingen har en større trang til dette enn gesta-
po. Og ingen har heller kengere ører.

Ohurchill rettet i en av sine siste taler en ålverlig advarsel til det britisk
folk mot å. slappex av i kampen, D et er like stor grunn til å advare det norske
folk.
FOLKESTREIK. INGEN SVIKTER. - Kampen mot nazismen øker i omfang sg forbitrelse.
Ugg.å-n-Orgk-j-jr3. e-r--17-rj-gn-bTitt krigsskueplsbs, kampen mnd våpen i hånd for befri-
elsen av vårt er begynt, - med stadig skarpere midier vil derfor også hjemmefron-
ten fortsette sin uforsonlige kamp inntil målet or nådd og hele Norge atter er
befridd.-- Krever denne kamp det vil Hjemmefrnntens Iedelse sette folkestreiken i
verk. Hver enkelt av oss er da i frontlinjen, og  mn  som soldater bli på sin
post og holde sitt evsnitt av kamplenjen med fanatisk besluttsomhet, Kravene til
offervilje, mot og fasthet blir derfor stør r e enn noensinde, men også mulighetenn
for enhver til å handle som en god nordmann, m eNver enkelt hnr ansvar for kam-
pens utfall. om det skal bli hjemmefrontens største seier og et mektig bidrog til
bef r ielse eiler om det skal bli et sviende nederlag,-- Derfor må ingen vakle
den avgjsrende stund, og alle skal huske at I kampen mot de nazistloke under-
trykkere har hjemmefronten atter og atter gjort denne erfaring

rDet nztter å gjøre motstand" Det veser for  a  nevne noen eksempler lærernes
og  Te-rstene-S- afp, 'aeT viser kraisen mot ungdomåLjenesten ng nå s1st kampen mot
tvungen arbeidsinnsats 5  AT og arbeidsmobliseringene Dlese seiro ble vunnet ved
grundis forberedelse, ubrytelig samhnld og urokeelig fasthett Vis nitr folke-
streiken proklaMeres den samme holdning og vi skaI enda engang hindre fienden
fra å nå sine mål.--Følg uten vaklen parolene fra. Hjemmefrontens Iedelse og for-
bered allerede nå så langt du kan ga.--Merk deg følgendeg 1)-Falkestreik vil bli
proklamert av Njemmefrontens Iedelse. 2T-:5r -c7r;n-d'Esån71"e" gjennom den fri presse
og over London radio. 3)- Ingen må la seg rive med i aksjoner som ikke er satt
verk av Hjemmefrontens Ledelse. Forbered ddg p.. den situasjon som oppståer -
nar alle tilforsler stanser, Også vann, gass og elektrisiteteknn bli avstengt
i en kritisk sDtuasjon.

Folkestreik - Vårt hemmolige vån nen. _



Vestfronte n.

D2t gamle eret g9 mange rike lofter ved de store begivenheter p- krigstes--
tret. Vi syntes vi ver komm•t se. lnngt fram til alutten av krigen et vi nesten
kunn• degsette den endelige sluttkamp. Men i de forste dag ene av aret h-ndte det
ting, som en oss et lite sjokk. Og det lærte oss nt  se  nær ved krigsavslutningen,
som vi trod,d, er vi olts enna,. Og ngr vi toniCF noyere over blir vi snert
kler over at et militærlend som Tyskland med sine 80 millioner innbyeeore det k
har trass i all bombingen, nne svære resurser bade i mennskap og materiell, SE..
alvorlig det er e erkjenne det, nodvendig var det nok for den videre-krigs-
forsel at de sllierte fikk erfare det pE", en  sn  drastisk mete allerode ng. For det
vil fore til nt deres krigsledelse vil gi fronten i vest en se mektig styrkelse
at den tyske offensiven i virkeligheten kanskje vil bidra  til  en sikring ev
gens svslutning om ikke s' lenge. Det dristige tyske angrep har i forste- rekke
fort til et mere intimt samerbeid mellom smerikenske og engelske tropper pÅ vest-
fronten, For opererte d2 forskjellige armeer hver for seg, riktignok under Fisen-
Bowers overledelse, men det var dog -n viss rivalieering mellom generelene. KU'bd
med et slag Montgomery sntt som sjef for de samlede styrker i detto avsnitt, Og d
gode erfaringer av detto skritt vil sikkert føre til at den engelske misnøyen med
at en ameriknner er hoyeste sjef, ne vil falle bort. Men den sterkeste virkning
av sjokket vil bli dette, som ogs e  er avgjerende for krigen, at de allierte vil
setto betydelig strrre troppestyrker inn p vestfronten. De har omkring 80
divisjener tilsmmen de forskjellige avsnitt, og selv om det er mer enn tys,,
kerne kan prestere s,de. liser de til gjengjeld i innerringen bak festningslinjene
og har lettere for dirigere sine tropper fram til et plutselig angrep. Det er
disse forhold som den engeleke presse og da især Observer har tstt  opp  til be-
hendling, og en ken nok være sikker pi at det i fortsettelsen av Vestfrontslaget
ne vil bli sett inn nya ermeer. Semtidig med dette mobiliserer n Frankrike en
millionnrme, som dn alliorte skal utstyre med v.pen Det vil heretter ikke menglE
pe  reserver. Montgomery her i en uttalelse til pressen stillet seg helt solidn-
risk med Fisenhower og den smerikanske arme, som han gir den høyeste ros. Gene-
rel Bradley, som her fett 9n utmerkelse, mener  dt  tyskerne i virkelighoten har
svekk nt set seg ved edsle med msterioll og soldeter i den fortvilte offensiv
som ikke hsr fort fram. Men alle beretninger fra Tysklend i det siste viser at
hjemmefronten matte ha en slik oppstiver som denne, Det synes  n  være eett opp
for de flesto•na nt Pitler ikko lenger er den store, uovervinnelige, skjebnebe-
stemte "fiihrer" som ellerede fra f,d-rste dag hsdde seiren i sin hnd. Pens siste
tale var an trett og nodbrudt menns vidnesbyrd. Ben fanatiske Pimmler er na le-
deren. Men det ster ingen glorio om hnns nevn. Altsmd bær•n skaffe nye seire,
hvis folket fortsett skal tro og ofre og snss. Offcnsiven i vest er et Surro-
get for den seier som de tyske armeer ikke mer skaffe  pa  noen front. Den er et
surroent for hjemmefronten, en nødvendig innsproytning. Og selvom den skulle
koste en forværrelse av det tyske forsvars stilling nnr de allierte rykker inn
mot Ruhrdistriktet,  sa  mette det  ve ges. - For oss, som vet at det er et fulle
stendig nederleg for hele den ty3ke militærmakt som me til, er det bare en for-
big,eemdo skuffelse mette notere at  ste  nær avslutningen som vi trodde i novem-
ber var vi altse ikke. Det avgjorende er at de ellierte n„a er fullt klar over
og berodt til styrke sin front mgxfaxxlmaff se forsvarlig et de kan bryte elle
offensiver og all motstend forovrig i vest. Det hedde kanskje ikke g-tt opp for
dem se klart og s- sterkt, hvis ikke den tyske offensiv hadde vist det i at
enoste blend e nd2 lynglimt.
Pazipolitdet ger smokk. Neisten, politifullmektig Brynhildsen ble skutt i
tr'mMeri 7a.7ipolitiet ble fullstendig desperst, og sette jgene messe-
arrestasjoner og grk emokk i gatene:. _ Mann d ev de ar r estorte sitter framdeles in

Østorrike. - Fre Bern meldes det et det utbrot elvorlige uroligneter blant ar-
UeFn(-5T Win lille juleeften. 750 000 utlendineor arbelder i krigsindustrien
der. Flere hundre personer ble dreet under stridene, Pe endel plasser ble ar-
beiderne hengt offentdig.
Selvmord. - Kapt-in ved Bedriftsvernets øvelsessvdeling, Yonnestua, Bj[1. Reppen,
Tc;:r-flinrieT dod pi sitt værelse p Fonnestua. Det antes  a  foreligge selvmord.


