
KRIGENS GAN
Whetene tirsdae 19/12 19hh.
Vestfronten: 'Den tyske motoffensiv vokser staere i et:;rke, ee mmi.useeele kamper er under ut-
vikling. De tyske tropner sem har brutt gjerrom 1,amerikneke ermes froat har rykket enda
lenger fram og øker stadig tempoet. Få et avsnitt i Z Belgta har do kinnet rykke forholds-
vis unindret fram, og panserstvrkene fortsetter gjenrom et terrone som cor gndt egnet for an-
grep. Lenger S er noe terreng gjenvunnet, og et tnebruedested e7 blitt onlvis lukket, Det
er observert store tySke troppestyrker, nanservogner og kjeretever eak anerensfronten, men
de allierte armereserver trekkes sammen fer å mite det tvske an7renet, og en kan vente at
et av krigens heftigste slag vil bli utkjemnet reår disso teceeemaceer torner semmen. -
Tross i dårlig ver griner flv inn i kampene, Igår var 1 Seeo emerikanske fiv nå vingene,mans
tvskerne foretok 3oo opnstigninger, ilvgere fra 9.amorikanske fleeterke gir krav nå å na
skutt ned 149 tyske fly, og Idelagt 1 lo0 kjdreXever 2 degern - -Korresnondenter melder at
amerikanerne som ikke er vandt til tilbaketrekning 1 stlre målestokknutfdrer et godt nr-
beide, og foretar en ordnet marej tilbake til nve stillineer, ret fremheves også at det hdy•
este mål.v.. Rundstedt kan ha med sin offensiv, er å bringe uorden d -f:Mrteettelson av den
allierte vinteroffensiv. Tyskerne var rndt tiI å setto tnn ciur enserver I en stor offensiv .
da de ellers meget lett var blitt oposiukt j det metertalstag sem har rast i den siste tid.
Tysk k*gkasting sa idag at grunnen til at 1-2reren" har vert tauo t den senere tid er at ha:
har vert sfa travelt crontatt med den nye offensiv som - ex- ulerbstet cg nianiagt
selv, like til den minste detalj, - Fra de andre kamnavcritt mo-edes det at situasjonen er
uforandret, og at den tyske motstand er blitt nardere. Ved Lieelzh er 2 sembbver erobret og
et betydelig antall fanger brakt inn. -NV for lgissenburg Pfelz her renerikanerne rYkket 3
km fram. - Det opplyses atJ de amerikanske tap i V rurena siden Deday er 250 oeo mann.. Her•
av er44 opo falt, 190 000 såret og 2I4 000 såcede. Heri er ikke medregnet-tapene til det. ame
rikanske luftvåpen. En stor styrke fly fra RAF anerep inatt CdvnIa I Denzig som nå er de:
viktigste tyske flåtebasis. For tiden ligger lommeslegskinene teItzw,7" cg "Graf v. Sche,
og 4 kryssere på havna.
jstfronten: Russerne har fra Ungarn rvkket inn i Tejekdoeloteklet en nesten llokm bred
front og fremskutte enheter står et godt stykke inne i det sertxele Slovakda, mindre s-n loo
km fra Polens grense, gt gjennombrudd 1 dette avsnitt vnl bety at etvrkene fra -,Ingarn slutt•
er opc med marskalk Konjev i S Polen, - Et serkaumunike fru matekai.k Tito melder at det
viktige knutepunkt Pocgonidga i Montenegre er erobret, 2 000 tvske elitetronoer har i over
en måned vert fanget i en felle i dette averattt av nerttedeene.
Hellas: Den politiske situaslon i Hellas har bedret seg i elene drgn, EAv's utsendlng til
general Scobie dar erklert seg villig til å. alsentere Scobise betineereer, men ferst når
visse nolitiske snsrsmål er avgjort, - Statsminister Papendreou her eemdt et telegram til
den greske konp hvor han anbefaler utnevnelsen av erkehtekeo Deedenenos til reeent. -
rritiske tron'tfr har rvddet veien fra Aten til Pireusened rnntdeelse  ov  endkektettere. Bri-

tisks panservcyner er sendt tie undsetning for RAFIs hovedkvarter i etjas, son er omrtneet
av ELAS.
USA: Utenriksminister Stettinius har uttalt seg om USA's nolltikk overfer Polen. goved-
punktene er disse; USA går inn for en sterk, fri o unvheneg nolek sta,te hvor folket har
full rett til å ordne sine indre affmrer som de solv vtl. De imrenede '..;tater menar at spdrs
målet om grensene b-5r avgjires etter krigens olutt, dog må dette •hke etelukke avgdrel-
ser ved venskapeliee avtaler. USA ba7 iSxke noe å innvemae mot nrensefMratariner-ner de
andre forenede nasjoner er enige i dem, liVis grenseforendrememae nedvendlgsitr en stzrre
folke-flvtning vil De Foreaede Stater hjelne så lenet som USA vil holde fast ved

-sin tradislonelle politikk, ikke å garantere spesielle geenser.
ret fjerne Jsten: Store styrker amerikanoke Sueerfeetnneer  fea  basser I Kina hombet idag
industrimål på Kyushu i Japan.
Finnland: Svensk radio melder at det er neduat en flYok kommtejou cen skal underske mu-
lighetene for å komme eivil=x,efolkningen i J Horge I hjoLo. Deee finsho fagorganisason-
har fremkommetened forslag om å sende fieske aseeidelm  tet necrd sge for å hjelce til med
gjenonnhvggingen, serlig for å avajeJoe beLigniden.
Korge: Natt til ldrdag ble det.forren se-Jotenrje eå, Thnnee mek, 7srhoted, .1 Gustav Thrane
Steens bilreparasjonsveeksted og i Frj, flDtorcoi i PiLm_ctradet..
Bernt Somdalen, ansatt i tvsk sipo er en ferttg druokater med de :_Uegahe aviser son 'ttt
Snesielle virkefelt. -an er fddt, 1.7,1917, er -23Y og siank, skarcee-t:ret ansikt og glatt hår
opptrer under dekknavn, ble n  Pjarne Sommer, Bodsle tiflieeee t Vc1fivn, Jax men antas nå
å bo i Sarsgt, 6 eller go, Oslo,
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Denne parele er senet ut av Hjemnefrontees Ledelse:

Som feige av det ecede antall sabotasjehandlinger mot lasigsviktige åeerifter, har tyskerne
selv cetertat., vaktholdet ved, an rekke bedrifter. Derfor konsner ep egmeent om befrifts-
vakteee igeen i en ennen

Heretter er earele
I de tilfeller te skerne selv overtar vaktholdet, skal alle ekstra sev'ex vaktmannskaner itten-
em de faste vaktment, nattvakter,  portnere  o.l. trekkes tilbake.

Nord Norge.
Det kommer stadig nye meldinger om tvskernee fremferd under tvananc:akeeringen i Nord :\Tor-g.e•
I Hersevee bee alle innbyggerne satt til å bere granater for tvsketre fee ite ble sendt 'avgår-

mied en ishavsskayte. Her ble det stuet saznmen  15o  meneesker i et sIdet som baro hadde rlase
til Go personer, Også fra Lobesby ble  25o  meneesker, hvorav hele belogget p gamiehjemmet,

etuet santnen i en skevte hver lasterummet n forhånd var nesten fullt av sildetanzer, Ved
fremkomsten var gamie og et  3  randrs. barn Fra Hammerfest kirke r eret -te skerne . med
seg spiret, kirkeklokken og kirkesalvet. Pra Loppa ble  75o  meneesker sendt med et tvak skip
som samtidig firte soldater eg ammunisjon. I Tromsa kirke ble en ung gett skutt da han for-
søkte å hindre .te skerge i å ta med seg taser itn i kirken; I N Reissa fikk inehiggerne be-
skjed. om at enhver som ble p?!.truffet etter 15.nov, ville bli sleitt . - Det store tyske bensin-
leger på Saltfaellet og et tifsk lager av nelser ol. i Mo i  Raea  er •delagt.
,Tintuarken er lagt ede, Helmene ligger i aske, dvrene er brent eller siett ned og ligger nå,
og råtner opp i det folketomee landskapet,. De materielle adelegoeloer er uhe re, de sjelella
go og Leadelige verdier  sern  er gått tapt kan ikke males i Deneer og kan ikke erstatt.:s. Tf-ere
landsmenn Lengst der nord, som aldri svok  t rke og het?, er drevet bort som kveg. Alt er rta
vet fra dem av mennesker som i vanvittig stormannegazsIste dramte om et vordenseerredemme,,
som også skulte omfatte finnmarksvaringes og hans land.
een det ekal. badttene merke seg. Den dagen de gir ordre til e fortsette edelegeolsone sydovere

står de overfor et enig og sandet folk, som vil vite nytte alle tjenflen midler for å redds
Troms fra den skjebne som er blitt Zinnmarken til dele Også vi aar v<npen som rammer Og de
eil bli satt inn uten skånsel, for n vet vi  alle .at Finnmarkens eksempel at tyskerne ikke

•

nele med å sette iverk det vi har frdetet, gjenaem hole krigen.

Herhetene onadag den 2o, desember  19411- . fl. 1R .3o ,

Testfronten: Det meldes intet offisielt nvtt:fra den taske offensiv•pe Vestfronten, ICorrea

spondenter melder at tvskerne har foretatt feere store gjeneembrudd i amerikanernes linjer

og at endel emerikanske enheter er avskeret. Tyskerne har brutt alenitom den belgiske og

luxembourgske trense nå  U  steder og mandag nådde tvskerne Stavelot 3olen inne 1 3eigia eg ste

31 m 80 for St, Vith, I Luxembourg hadde de nådd Consderf. På tress av derlig vr med reen

og skodde angren amerikaeske  fte  mål i det. tyske operasjonsomredet. - Lenter S er Dillingen

ved Satr renset for tvskere bortsett fra industrdstreket - I Nr Nasass her anirrikanerne etter

nere dagers harde kanner tatt fortWintarhof etenfor Ritsche, - De allierte har tatt sen

bytte flere av de nve rakettbomber tysle rne bruker pt.Veetfronten, De er uten vietzer, går

hurtigere enn lvden, men er mindre enn T2.

østfronten: Russerne trekker seg sattnen om jernbarelenutepunktet Tosice i Slovakia og har
nådd et punkt  lekn.  5 for byen. -1.arskalk Stailn fyller 6,5 år i morgen.

London: I en debatt i Underhuset idag ostforh -1denr: i Hellas ble ChurcbilI snurt om det

hersket funstendie eniehet mellorn den britia! amorikanske og russiske regjening engeende

Storbritanias opetreden 1 Helles. Churehill svarte at det nersker fulistendie •

sasaarbeide, men det er ikke dermed sagt at det eersker fulz. reeghet om probleteee iHrllaa.
Cherehill uttaite sin forsikring an at det gode samarbeide med alt som aeefr krigf :ringen
vil fortsette bestå. Rden erklerte at har gått med på å trekke zr-a. tilbake fra Attika
men har ikke svart på general Seobies krav om at dee leker's tilhentere i Aten og Firens skal

avvepnes, og neen vånenhvile vil ikke bli gitt far disse betineelser er opefyltt. Deretter
vi1 Sterbritania treffe skritt for å avholde frie valg så snart som mutig. Eden eenlyste
at de konservative motstandsgrupee r alt er avvepnet„
FInreand: 2iniiene her inegått en overe_lskQTstreed russerne av iver1,-settelsen

av artikkel 11 i vpenstilistandshetingstene. I artkkkel 11 heter det at finnene skal leve-
re maskiner, skoa, teenner, eapir og eellulese til en verdi av 3oo te7' 'neer amerikanske doll-

ars til russerne i like store rater i lapet av 6 (5:ir. .
Sverige: Den nederlareeke minister i Sverige har overtatt det f  rete av. 5o  lokomotiver som

skal bvgges for regetne av den hollaeaske reglerine i London.
Norge: En meldine fra go idon sitr at det aersker portforbud i Parsund.
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