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Ringen omeTyskland blir mindra for hver dag. I Vest ble Atlanterhavsvollen n*

i / kjempet av de allierte og dette var festningsverker som tyskerne Mente var atihhta-
f /  gelige. Dagens telegrammer melder om amerikanske ttoppers gjennoMbrudd 1 alle tI-

derserLste forsvarsverk, Siegfridlinjen..11ele-vestfronten er nå atter komeiat i bevegalseog
tyskerne er'på defensiven overalt..Tropper fra 1. am. arme har tgigt .gjennom den 1. forsvars-
iinje-i Siegfridlinjen, og etter en framrykningpå ytterligere S hm. har amerikanerne her brudt
gjennom den 2. forsvarslinje mellom Köln og Bonn, syd-dst for Aadhen, og befinner Seg nå på .
elettelandet foran diåse 2 byer. 7 tyske byer ble erobret under disse framatbt: De all, kjemper
nå om veiknutesunktet Schleiden, som er et annet viktig punkt i tyskernes siste forsvarslinjer
vest for Rhinen.-I området ved Monschau har am.etatt flere forsvarsverker. Framstötet inn 1
Siegfridlinjen foregår over en 20 km.- bred front og denne blir Stadig utvidet. Den 3..am..arme
biar tatt-4 byer til öst for elva Our. Fra Nederland meldes om tiltagende brit.kanad..patrulje-
-virksomhet over Maasfloden.:Alt taler for at et av hovedframstötenp mot Ruhr vil komme fra denn
kant. Hele Belgia-er nå fritt for tyskete og de all har på ett punkt trengt  12.  lenger inn i
Tyskland enn de har vært noen gang.fdr.e I Alsasse inntok franake styrker byen Golmar pi freda
Ben 7. a. arme som het fortsatt framgangen har opnådd kontakt med den 1. franske arme, .frJorved
den tyske Golmarlogseen er delt i  2  og den ene del av denne lommen er prektisk talt utslettet.
Franskmennene tok 2500. tyske:fanger 1 dotte område igår. I nord Alsasse er byen Rotbach inntett
Luftkrigen spiller idag en rolle som aldri tidligere i denne krigen. De allierte lanestrids-
krefter i dst og vest har nå kommet så nær hverandre at målene blir mer konsenttert, og som fUl
herav gir offektiviteten aV luftkrigen desto större eg mere lammende for Tysklands krigsindustr
og kommunikasjoner. Berlin er nå blitt det viktigste trafikknutepunkt for tilfdrslene til dst-
Trontert. Den er derfor i'de siete dager blitt heftig angrepet. Ldrdag var- 1000 flygende,fest-
ninger med 900 jagere til eskorte i 2 bblger over Berlin og kastet  på 45 minutter  2500  tonn boM
ber mot mål i byene senttum. BlgMålene var Anhalter Bahnhof, skiftetomter i Tempelhof og mili-
tære,og offehtlige bygninger, hvorav kan nevnes luftfartsministeriet, gestapos hovedkvarter,
propaganda-, krigs-uog landbruksministeriet samt byens gassverk fikk fulltreffere. 'Samtidigh
bombet audre 400 andre am. bombefly skiftet6mter og oljeanlegg 1 Magdeburgeområdet. Tunga brit
bombefly angrep igår oljeanlegg 6 Bottrop og Dortmund. 35 bombere og.5 jagere gikk tapt av
2300am.. fly. Flere åv disse er senere kommet til rette. 41 tyske fly ble skutt ned samtidig.
Tunge brit. bombefly bombet inatt Bonn og'2 bensonfabrikker i Hannover eg Dortmund. Tunge brit.
bombefly har også boMbet 4 undervannsbåter, 1 torpedojager og 1 evakueringsekip i Dønziger Buch
Deall- bombing avaerlin.og tilfarselsveiene til östfronten har.vakt Stor tilfredshet iSoakva
Brafinene fra de siste angrep på Berlin kunne russerne se fra Oderfronten. Som fdlge av angrepet
er.det utstedt forbud-Met at utenl. journalister sender ut meldinger. Myndighetene i Berlin har
måttet sette igang fellesbespisninger for å undgå hungersndd. - General Zeidlitz talte fra Mosk
radlo  igår  og sa bl..a.: Vi Opplever nå det vi lenge har måttet forutse og hvor-store ofre vi n
ennItinger kan vi ikke hindre nederlaget. Dagen for flitlers fall nærmer seg .stadig mer, og den
dagen har tyskerne ingen sjangse mer til å kaste Hitler av egen fri viijo og fredsvIlkårene viI
bli destO hårdere.. Vi må selv hjelpe til med å styrte Hitler og hele.bans styre"..
.0  ,s.t f-r. o n t e n.  
Marsjalk Sjukovs styrker på midtfronten presser tyskerne stadig tilbake: Russerno inntok igår
byane Neudam og Berralde og avskar jernbanen mellom Kftstrin og Stettln. De står i dette avsnitt
bare-noen få km. fra Oderbdyningen soM ligger ca. 50 km. fre Berlin. Russernes kraftige, omgåe.
ende bevegelse her utflankerte Kastrin. Flere andre byer er tatt,.deriblant Sonnenberg. Vea Fra:
furt foregår- de heftigste ka4hr. Russ. infanteri tvinger seg fraim til Oder under bajonettangre
8000 tyskere ble drept og 9500 ble- tatt til fange her. De tyske stillinger på Oders vestbredd
beskytes med artilteri. 100 tyske byer og landsbyer ble besatt igår i dette avsnitt. - Russ.
tren&r dypere inn i Pommern på brad front mot bstersjöen. Bl. de steder som er tatt er Schlott,
firthenstein og Landsberg. 6000 tyskere ble drept igår ved Preussisch Eyleu og 9/10 deler av d.

Preussen er na  pa  russ. hender. Nord for Kånigsberg brdt tanks og infanteri igjennom de t. sta
og driver tyskerne Mot Jstersjöen. Byen Cranz er inntatt. Königsberg er beleiret og beskVtes.
De t. fabrikker i dvreSchlesia or nå i full drift igjenfor den russiske krigsmaskin.-
Italia. --IItalia har det funnet sted trefninger.langs hele fronten og byen Gallicano
er inntatt av'den 5.  arme. Stil lehavet. -- Amerikanerne har rykket inniManillar mei
jap. holder enda den gamle bydel.  3500  all. fanger ble befridd.Den fdrste konvoy,er kommet til
Kina over Burmaveien ettor at den ble åpnet. Nederlaget venter også japanerne.
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fl emmest rken e,
Det er nå blitt klart for alle at det fins noe som heter de norske hjemmestyrker (HS) .

Forsvarssjefen har gitt dem åpne ordrer over radioen, statsministeren talte anerkjennende ord
om dem fra London 2, juledag og brennende tyske oljclagre har fra tid til annen bokstavelig

.kastet sitt lys over dem. dva er så de norske hjemmestyrker? Hvem sitter i ledelsen?  Ja,-  se
det ville tyskerne framfor alle gjerna vite,  os.  det er ikke mange opplysninger som kan gis
uten skade. HS trenger diskresjon. De nazistiske herrer-utfolder.all den energiske brutalitet
som de er så stolte over å eie for å få rede på HS, og HS utfdrer aebeide som er meget.vanskell
4 holde skjult. fåen noen ret tyskerne, så litt kan et tkrive,også om US..

HS er en del av den norske forsvarsmakt, d.v.s.  de  er en del av denblær som skal,sikre
Norges uavhengighet og udelelighet etter grunnloVen. De . får elne militmre ordrer franforsvarets
overkommando (F0). Dures överste leder.er forsvarssjefen, Kronprins Olav , hvis nestkommanderer
de er general Hansteer. Forsvarets overkommando retter.seg nå etter den allierte overkommand6
for Vest-Europa., SHAEF(Supreme-Heedquarters Allied Kxpeditionary Force) under general Eisenhowc
HS er blitt organisert i. intimt samarbeide med den norske regjering, der saken har sortert undE
forsvarsminieteren, statsråd Torp,

M'en om HS. er blitt oraanisert'i samarbeide med den norske regjering og militært står
uuder farsvarets overkommando.betyr dee ikke at HS er noe våre myndigheter ute har gitt ordre c
å opprette 1 Noi-ge. HS er fra frst av bllett til fordi raorsk ungdom ikke greide å gå-å se eå ai
tyskere og norske nadster trampet Nor6d ned til en trsk provins. Små grupper begynte å arbdie
sammen for A gjdre en innsåts med-våpen I h%nd for frihet-eg fred. Det var et farlig arbeide-f/
fdrste stund, og mange er faidt fra-fdr de kom så langt at de kunne  se  fram til.målet, men HS
vokete traSs i alt. De krystalaieerte- Ut•ledere, de fikk kentakt med våre.myndigheter ute og da
hle til  nlutt  det de er-1dae,:ett.av de sterkests ledd i den norske forsvarsmakt. ti±

Alle grupper av felkat sanarbeider i HS,:Her er ikkeisparsmål om sosial stilling eller
politiek oppfatning, bare om viljen til.kame under FO's ledelse.  Vi  er i den lykkelige
Vorge.at det ikke finnes veprede stytker  soM  blir ledet etterloolitiske retningslinjer. Alle

norske hjemmestyrker tar sine ordrerd'd-a fOrsvarets nvereoemando. -
Selv om HS er innlemmet i  den  nerske forsvarsmakt og får sine militære ordrer fra FO,

det allikevel et sterkt eehev for samarbeide med de givie motstandsgrupper. Mange spörsmål hai
direkte betydning både for den sivile og den militære motstand, og sett-i videre perspektiv
kunne hverken den militæ-e  eller den sivile motetandsbev:teelee ha nådd den styrke den har idag
uten gjeniidtg stdtte,.Den sivile Og den Militære kamp er 2 sider av mamme sak, auttrykksform
for samMe vilje til frihet for Norgeg-til kamp mbt nae1smen. HL er den samlede ledelse for hi
kampfrenten.

'Lenge var.HS en faktor i mitstanden Vesentlig på grunn av den skjulte trussel det utgjcs
Tyskerne visste, at de eksisterte, cg de visste også at i tilfella ikke den sivile motstandsbeln
gelses midler,Strakkstil.1. ville nordmennene gå til åpen aksjon. Kiktignok haddm HS ardre om

-å  gå til_kamp .for tidlig, men tyskerne vdr klar over at om de for eks, forsdkte en mobillserin1
1 Norge påsin side  ie krigen,. ville HS gi hjemmesayrkene ordre til kamp. Tyskerne fikk en lltm
påmlnnelse i den.retning da de våren 1944 lot Quisling forsdle! arbeidsmobiliseringen til tyske
formål •

Nå er heimestyrene trådt fram i lyset, ikke do store masser av dem, men noen få utvalg•
representanter. Hele rekken ev planeessige'aMerep mot tenk krigsindustri, mot skipstonnasje,
transport og drivstoffer, tater sitt'tydelige-sprog on derselite av hjemmeetyrkene eom har vær
kamp fOreldbig. Innsatsen har vært så djerV og har vært ledet med en ed rolig intelligens og

avvepnende frekkhet at.en får lyst tileå-aPplaudere slik som 1 gode gamle dager i Holmekollen.
Men dette.er ikke sport, det er clddsene-alvor...Gutterie i HS gjgr ikke sin innsats for moro sky:
og ledelsen fdrer ikke denne kampen forel.det er et nnennende spill.

Mentene i HS e-allesammen - 1 hsidlken stilling de nå står, er seg sin oppgavc bevisst.
tar sin rXsk3  og de kjemper av all sin evne fordi de vil at Norge skel bli rant for tyskera og
få sin grunnlov tilbake.De vet at de ee et av sterkeste redskaper i våre konstitusjonelle myn-
digheters-hånd 1 kempen for et uavhengig- og demokratisk  styre.

Det er  stidligera sendt ut parpler fra HjeT:snifrontens ledelse om at alt arbeide scm utf5.
for okkupasjonemakten Skal utftres dårlig og sent (saboteres). Stort nett er vel denne parole
forstått, men det finnes desvmrre enda bedrifter hvor ledelsen ikke har forstått betydningen
kampen mot tyskerne$ arbiaselassene,  tdller hva skal en si om den bedriftsledelse som idag,
under disse•forhold, bruker stoppek-).okke i4or å kontrollere arbeidernes ydelser og stipUlerer
ldnnsforholdet deretter. Uansett drbeidsYdelsen skal arbeideren gis ekslstensmuligheter.
Parolen er klar. Vekk mee stopeeklekkene. De tjener idag bare tyskernes interesser.

NAZIPR£STEN  JLO.  flaugen i Arendel er blitt er utnevnt til domprost i Stavanger. Ved sin
avskjedspreken i Arendal hadde han 11 tilhörere. Nyttårsdag, da pastor Sagdal på eget initiati:
holdt gudstjeneste i den samme kleke, hadde har. 1100 tilhdrere.(Norge er ikke nazifisert)
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