
KRIGENS GANG
Whetene tirsda  23  1 1945.
Vestfronten:  yskernes tilbaketog i Ardennene fortsetter 1 unrådet  ø  for Houffalize. Ved
t. vitn er de tyske baktronper innviklet i hårde kamper i byens forsteder, - Ved et mot-

angrep i SJ Luxembourg har tyskerne trengt inn 1 Nennig. - I teskernes bruhode ;- for Strass-
bourg har det bare vert svakere patrhIjevIrksomhet. - .aranske tropper har reddet forstedene
til Mtlhausen. - Det allierte flyvapen eikk igår til en voldsom offensiv mot tyske jernbon-
er og veitranseorter ved og bak fronten, og tilfseyde dem tap som sammenlignes med katastro-
fen ved Falaiee i aormandle. Over 9oo jernbanevogner ble edelagt og 400 skadet, 24 loeemo-
tiver og neeten 1 500 kj,lretøverble edelagt og 1 2oo skadet. - Inatt angrep britiske bombe-
fly anlegg for fremstilling av svntetisk bensin ved Duisburg, Videre ble Hannover og Geilee-
kirehen angrepet. Tunge US bombefly angrep idag jernbanemål i Neuss. - Luftforsvaret mel-
der om en ny norsk luftseir Då vestfronten. Den  14. januar skjet 2 norske Snitfiresouadroner
ned 7 tyske fly over en fleplass i 'uhr, i. kamp med en tailmessig overlegen flende,
østfrontiee I en dageordre fra erskalk Stalin meldes at Sjueows troneer har erobret Brom-
berg, det vIktIge kommunIkasjonssentrum og inngangsporten til den Dolske korridor, Lenger
S står troppene 4okm fra Posen (Posnee),  den siste store forsvarsstilling teskerne har for-
an Berlin, Det fremheves at hvis ikke russernes tankstyrker, som er de største som noenstn-
ne er satt inn på estfronten, blir stanset ved Posen, vil tyskerne stå overfor en kate-
strofe. - I Schlesien står russerne 25-3okm fra Breslau og Elem fra Opeeln, sentrum for indu-
strien i Øvre-Schlesien. De russiske styrker ser nå Oder. Henved halvparten av ø Prevssen
kontro1leres nå av ruseerne, Tsjernlakowskys styrker har nådd De1 e-elva. 401cm Ø for Kinigs-
berg. Bn dagserdre melder at Ortelsburg i den sydllge del av Ø Prayssen er erobret, Saal-
feld, Mohrungen og Freystadt lenger NV er også erobret. Russeree har brutt den ene av de 2
jernbaner tyskerne kan bruke til retretten fra ø Preyssen, og de står mindre enn 5okm fra
østersjøen. - Kamnene mot de tyske styrker som er avskare f  fortsetter bak hele fronter, Det
meldes at bare marskalk Konjews styrker i de siste lo dager har drept eller fanget go  000
tyskere og ødelagt  7oo  tanks, Tyskerne bler drevet tilbeke med en slik fart at de må etter-
late sine forsyninger, og dette letter i aøy grad russernes forsyningssystem.
Svenske meldinger sier at Rendulic er flyttet fra aorge tll østfronten som sjef for berg-
divisjonene.

Tyskland: På grunn av russernes fremgang i Ø og den kritiske militere situasjon som er opp-
statt er  en  rekke drastiske forho1dsregler satt ut i livet i Tyskland. Fta og med igår eral
sivil jernbanetrafikk opphert, og all privat utenbvs brevgang er Innstillet, Bare rent unn-
takelsesvis kan man bruke gass, og all elektrisk opevarmning er forbudt.
Det fjerne østen: V for Mandalae i Burma har britiske styrker erobret Monewa og Titsaong,
På Luzon i Filippinene står amerikanerne 15km fra den sterste flyplassen på eva, - Amerlkan-
ske flåtestridskrefter har i de siste 11 daeer senket nesten  3  million tonn Japansk skins-
tonnasje,
London: Den jugoelevlske regJering under dr. Subasitej holdt et mete 1 London idag for å
drøfte den situasjon som er opDstått etter at kong Peter har nektet å godta den ordning som
Tito og Subaeletsj er kommet overens om, og etter at kong Peter igår anmodet Subasitsj å  gå
av. Subasitsj fremholdt at han hanet at hans polletikk skal få kongens fullstendige godkjen-
nelse. Hvis dette ikke skjer vil allikevel utviklingen gå sin gang uten hensyn til kongen
på den måte Ohurchill antydet i sin tale.
Rolland: De hollanske leger har protestert overfor den tyske Reichskommisar Sevels-Inauart
og anklaget tyskerne for å utsulte den hollanske befolkning. SvkdomstIllfellene er blitt
mangedoblet 1 den siste ted. Legene fremholder at det tyske Rede Kors er et redskap for
tyskerne tii  å gjennomfire utsultnengspolitikken, og legene ser seg darfor ikke 1 stand til
å samarbeide med dette Rede Kors,
Noree: Den  36 årige Kristoffer Vestil fra Helgava  i  MJasa er ded i fangenskan i Uranien-
urg, .Han bla flyttet fra Grini i mars  1943.
Etter at norske fallekjermtropper sprengte jernbanen mellom Kongsvoll og Drivetna har
tyskerne bestemt at det skal settes opp barakker på fjellet så tyske tropper kan bevokte
banen på denne meget sJrbare strekning. - Fallskjermtroppenes sprengning N for Holtålen  1)
Rerosbanen var meget effektiv og trafikken mått Innstilles i 15 dager.

Enighet - Uenighet.
Det er typisk for tysk syn på samfunnet at de anser  meningsforskjell i  folket for å vere
et sikkert tegn på  oppløsning  og splittelse. Tyskerne har glort mange forsek på ' knuse
den norske hjemmefront, og mange forskjellige midler er blitt brukt. Men alltid har  de
støtt ph .;;x:enien sterk Motstand; en fast front. I den siste tid har vi i Aftenposten o.1



sett et nytt tysk forsek på å så splid  1  det norske folk. I artikler som opelagt er laget
i redaksjonen angriper den en2 dag "Arbeider" bendene. Neste dag far vi et skarnt angrep

fra "Bonde" mot byfolkene osv. Nasistene einsker på denne nate å sette den ene stana  opp
mot den annen 1 bitter kamo for å vanskeleggjere en sannez inneate av bonda, arasider, ar-
beidsherre og åndsarbeider mot den felles fiende: tyekerne  cg våre  hjemlige uasister,
Tyskerne har fra ferste dag de kom hit til landet vest seg som dårlige psykologer, Dm for-
står ikke'at et folk kan stå samlet eot dem etter at det 1 mange år har rådet hard eae:‘-
politIsk stride og den ena etter den andre av deres aksjoner er blatt etanset av et enig
folk.
Selvfølgellg er 1 ikke enige om alie epørsmat. Det er egnet  oa,  at vi er en sund nasjon

frengang at det er delte meninger om politiske spersmål. I et demokratisk land er det
den fri diskusjon av alle sPørsmål som gir den beste lesning. Det er demokratiets store
gave at meningsforskjell, krItikk, oppoetsjon mot det styrende parti ikke bare er tillatt,
men også øllskelig. D1ktaturet ser 1 opposialonen sin fartegste fiende, og enhver opposisjon

blir undertrykt. Kritikk av de styrende blir regnet som forrederi, Vi har sett nok av ek-
sempler på dette i Tyskland og enda tydeligere her hjemme under okkupasjonen, Avisene er

blitt ensrettet og et lydig redskap i easlIngenes hender; hvilket har nedvendigglort den
fri presse for at alle skjevhetene 1 quislinetaten skal kunne bli avsløret, -og nyheter fra
den frie verden bli kjent.
Når tyskerne ved sin avispropaganda søker å skape splid i vårt folk, er deres forsek på for-

hånd dant til å mislykkes hvis måae t  er å svekke vår motstand mot nasismen, for meningsfor-
skjell er det nok av, men vår samlede frout mot fienden er like stere. Vi har lag f  de po-
lltiske sparsmål  t il side for sammen å tilkjempe oss den frihet som elr oss rett t11 å vare

selvstendia tenkende individer, rett til å kritisere det vi swnee Ealt ag rett  tel  selv
§evare med t steret av vårt land.

Det er ingen eemnelighet at det råder meningeforskjell mellom de store allleree ngir det gjel-

der ordningen av forholdene 1 Europa etter kr1gen, Både Churchill og Roosevelt nevnte det
sine siste taler. Det avgj2rende er, som her hlemme, at elle de allierte har et felles

mal: å knuse Tyskland ug bringe verden fred. Krigen er ennå Ikke vunnet og da  f nr politisk
meningsforskjell komme 1 annen rekke. Dette ve-ogskvi på .lemmetrenten. Vt-er et land
krig og derfor setter vi alle krefter Inn i. den felkes kame til seiren er .aInnea: s1den skal
vi ved felles Inneats bvgge opn vårt land igjee

Nyhetene onsdag den  24. lanuarla45. Kl, 18,3o

Vestfronten: 7 for Vento i S Holland ear erezene erooret maaeoree, og lea S, meriem Roer-
mond og Geilenktrehen har de erobret Heinsbergo som er den siste tyske stilling V for Roer,  e
1.Ardennene fortsetter fremgangen og Sta rith er erobret, og Styrkene szar  rae  fra reskegrensa

1 Wilz-avenettet. - I Hagenau-amrådet har de allierte trmkket Set:; litt tilbake erter  e  he t11-

fayd tyskerne svere tae, - I de siste 2 dager har allierte fly angreper tyske teaeseerter og
øde1agt over  5  oeo kjereteyere deriblandt 2oo taaks, kngrepene fortsettere Tyske elype asser
er også angrepet og  nn  fly edelagt. Norske Soltferes var I akejee og beskjet tveke trepeer

på en vei og tilfeyet fienden meget store zap,
østfronten; En dagebefallne fra Stalin igår aftes meldte en inntagelsen av treee Labele ved

det Iurlske hav og Wehlau lenger S, 4okm fra KørrIgsberg, Rrmserne rvkker vidern forbi Rrom--
berg og står under 4okm fra forsvaret på grensen som beskytter veien til Gaer ee Stettln,
- I Schiesia har marskalk Konjew opprettet minst et bruhode på den annen side av Oder ettee
å  ha  nådd elva eå Gokm bred  front  igår, Tyskerne trakk seg tilbake over eIva i ztor forvir-
ring, et sted overge 2 coo tvekere seg. Banen Brestau-Oepeln er oversaaret og russeree står
2okm fra Breslau, -om også er utflankert  i  N. Ruseerne gene  like utenfor Oppelf  LT,g lenger S
utenfor GletwItz soW er hovedsetet for den syntetiske bensinfabrikasjon, Tyskerne gjennom-
ferer den avevidde jorde politiark overait i Sehlesia og hver eneste erobreo by og landsby er
Som utdadd. - En dagsordre fra Stalin  1  ettermiddag melder at Malinowsky har åenet en ny offen
aiv  i N Unga r n Tropeene har brutt gjeunom på en 40km bred front og rykket 221cm fram, De har

tatt byen Rosenae. - I Ungarn har tyskerne hatt noe tremgang og har a.tt byen ezekes-Fejereae
W  for Balatonsjeen, En offisiell tysk meddelelse melder at evakueringen er aegynt fra
Schlesien, Pommere oa Wartegau, - Russiske aviser understreker at de kommende eamper vil bli

de hardeste hittil og det vil bli barde kamper med de amgåtte tyske seyrker.
Jugoslavia: Etter regjeringsmetet igar  har dr. Subasirsj offenteiggjort avtalen mellom den ju-

goslaviske regjering marskalk Tito. Hovelounktene er bl.a.: Det jugoslavaske felks enske
am opprettelsen av en ra, uavhengig og føderativ demokratisk stat vil bli respekteat, Kong Pe-
ter skal  ikae  vende tilbake til landet før han blir kalt tilbake av felket. I eellomtIden
skal det opeeettes regentskapsråd utnevnt av kongen og godkent av Tito og Subneilaj. En til-
leggsavtalr --nver valg  innen 3  mnd. etter hele landets befelelse, samt frie vaig, foesamlings-
og talefrieee, StaTn! Stalin melder at Kalisch, llokm Na for Rreslau er tazt,

SKi5TSRADR AVISEN VIDERE STRAKe DU  HAR LEST DEN VIR FORSIKTIG


