
KRIGENS GANG
Nyhetene teredee  eeel laee,
Vestfronten: I S Hollana har britene vunnet endel terreng og står mindee enn 5km fra Poer-_____,
mund  Då  eaeg vestbrede, Schleiden og Yttee er erobret. Den tyske kile 1 Ardennene er ut-
slettet cg den tyske retrett forteetter uneer baktroppaksjener, 1,US arme har tatt  23  oon
fanger siden eueesteet ånnet sin offensiv, - I S Luxemboure har amerikanerne gjenerobret
landsbyereeenniee  ealss  og en annen liten  ev.  - Det etkjeroes meget harde kamper rundt Ha-
eeaau, hver eteeerne fnrtsetter SIOC geennerbrudasfersek. Teakerne har erobret Schweig-
hausen. - I  e  Aleace angrioer tvekerne de franake tropner som har skgret over veien Strass-
boerg-Coleer. Pranskmennene har her gett ever elve 111. - Tyskerne fortsetter steeke å sen-
de fullastede toe med tronner og materiell  e  over fra fronten og disse blir anerenet heftig
av allieree  ftv.
estfromten: En eagsordre fra Stalin melder i. ettermiddag at Gleiwitz 1 Schlesien er erob-
ret og leneer Sa er Onrzanow i Polen innatte, Tropeene har nesten nådd eindenberg, og kam-
nene foreger seledes midt 1 det evreschlesiske industriomrede, Opoeln, som er et viktig
industrisentrue Schlenia og ogse et strategisk punkt av sterste betvelning, ble erobret
igår. eerred er indestriomredet lenger praetise talt avskeret fra Tyskland ilet tvskerne
er henvist eil reek av annenrangsjernbaner. Det forelleger eena ikke bekreftelse ne at
resserne enr cateattet et brehode over Oder. - Been Margaret, 6km SZ for areslau er erobret
og korresooneenter melder at russerne kjemeer i atkanten av Breelan.  ev en er desenten om-
gatt i N oe 3,  e  fer been er Trachenberg og Rawitsch erobret. - Sjekovs armeer fortsetter
nå framrakeingen mot Posen etter en Dause eor å utbygga stillingene eg for at infanteriet
skal kunne felge etter. Posen er nesten omgått 1 N og 3 og knutenunktet Znin er erobret.
en rekke flyolaseer er tatt og  oe  en av dem fant russerne g2 fly i eskadd stand. Fra Brom-
berg fortsetter tropnene ain framrykking mot V og N. - Store russiske styrker trekker seg
sameen om eleing i 0 Preussen, men tyskerne setter  seg  desperet til motverge cg setter inn
alt hva de har av tropper. De hardeste kampene på estfrenten uteeenees stadig  b  for Eenigs-
berg. Etter  e  ha slett tilbake  14  motangrep ear Tsjerniakovskee aJapper brett den første
llnee av befestnleger rundt byen.. Få nadtfronten  i e  Freussen toi rasserneiger Angerburg,
Widminnen og L7C11 samt  45o  andre steder.- Ueder oporenskningen bak fronten Sa  for Lodz ble
en tysk grepee eeslettet igår. 6 poo tyskere ble dreot eg 3 ota tatt til fange. - På 14
dagerhar  resseree tatt et område 4 ganeer  se  stort som Danmark og over 2o  000  steder.
Det feerne eaten, Brittske caneande-tropeer har gjort 2 noa landgenger melloe Akvab og
eamri i Burma, Pe Luzen 1 eilipeinene har amerikanerne tatt Clark Field, den største fly-
plassen  pe  eva, eittil er det falt 14 aec taeanere og 3 ooe amerikanere  per  enzona I lg
dager har fev i Stillehave•zjennemenittlig edelagt elier serelet6o eacaneke flv.
Jueaslavia: Den jueoslavisee regeering holdt et nytt rete idae. Kong Peter tilkalte  igrir
dr. Subas1tse 2 :eneee enda han for kort ttd siden "avsatte" Subasitsj scm statsminister.
epedea:  eeaKene  eaeeen er etnevet til areaborger av byen Richmond i  N  England. Koneen er
egea ereseberst av et av de eldste engelake regimenter som har sitt stemevarter her,

-

eee en haaideleaaet t London forleden ble Krigskorset og Olav medaljen utdelt til  5o
norske offiserer og mentee, aerav 2  7  fra hrren, 17 fra marinen og  15  fre luftforsvaret.
U.S.A.: US skimesterseanet ble avholde for en tid siden og 1. og 2. alass i 11km langrenn
ble besatt av 2 nerdmenn, Ee bar alftveanets nnifore.
Ner ee: Tirsdag den 23 . eanuar nm ettermiddagen bret det nt en voldsom brann i tvskernes
store oleelagre i Norak Shell A/S i Schwensensgt.  3.  ea 2oo tonn olje gikk opo i luer,
men desverre strek ogse 2 norske leiegerder red, og det ble voldt en del skale på andre hve-
nineer i nerhetera 2 nordmenn mistet livet,
- 53ndag 21 ..eanear skeedde en voldsem ekaalesjon må eva veales etenfor eorten. Tyskerne
eadee stere laere av mtner oe ternedoer der foruten verksteder oa. Laerene som antagelie
er de starste i eerge svnes etter de ferste reldineer å  bli  totalt edelaet, aorsk eiendor
ble ikke skalet,

- ee noreke effeseree som tedlagere  var  intermert i fangeleiren i Schildberg, gokm Na fer
ereslaa, er  feTttet  Leceeneald, eoem SV for eerlin. Schildber e  ligger ne i eamearradet,
- Det ventes ee en ev steesaet vil finne stad 1.febrear, og at Quisling beseker  e erlin for
e  rotta ineteueeeener em den etstralte fullmakt han antakelig vil bli tildelt.
Sverige: rgr ereedee det kjente svensee elott Målseker ved Melaren. i  19e3  b1e slottet
kjept av den noreke regeerine 3g goo menn norske nolititropeer arbeidet der. De mistet alle
sine eersenliee eleebeter. Det er eeget som tveler p at brannen er satt  pe  av nasiagenter.
Danmark: Deesee ee.ateeter Aar stanset en tvsk lastebil med  3o  kasser eed deler til V-vå-
pen oe verdefelle tegaieger. Patrietene forsvant med hele lasten.
Frankrike: P. sn Deessekonferanse idag uttelte le Saulle at franskmennene vil-innistere på
en pereanent eeeettelse av hele området  V  for ahinen etter krigen. gan betraktet hele Ruhr-

at ikee
området noe Og hele dette indestriorrede me kontrolaeres. Han fremeevet



bare franske, men også anere nasjoners troeuer burde bli med  pe  okkupasjonen. All erfaring
har vist Rt fransemennene ikke kan tåle den trussel scm oppstår hvie Tyskland får beholde
kontrollen over ehinland som er vpperlig eenet som utgangsstilliag far et angrao mot Prank-
rike, sa de Gaulle til slutt,

Stockholmsbrev.
"IMnk, å lese Aftenposten 1 Stockholmt Det e r oppkvikkende å konstatere mn egjen og om
igjen, hvordan de me sette verden 1);_ hodet for å få det til å stemme med sItt elendige kram:
Jeg sitter med morgennummeret for 15, januar foran meg og blir  ee  fantastisk energisk at

jeg tar fatt I leenene.
Der finnes et fotografi av "Bull, den aveatte minister i Stockholm". Når bie han avsatt da"
Meg bekjent er kan ntnevnt til den ikke helt uvesentlige stilling som minister i Rom,
Der finnes en faksimile av en melding i nasiorganet "Polkets Degblad" - som ingen sktkkettg
svensk gidder å lese - med titelen: "Konflikt Traamed - Nvgaerdsvold", "eldIngen er datert
London 9/1 FD - som om denne avisen skulle ha korrespondent i Londont Den har aldr1 hatt
det og vil aldri fe det, Se felger detaljene i denne "korrespondanse" som 811e her vet er
laget på bestillteng av norske quislinger forat de skal få bruke aver nerket i sie  nresse
Norge. Legn, legn ng atter legn - i sin helhet og i hver eneste llten detall.
Dette lever altså quislingene  pe,  tenker leg og ser for meg disse vnkeliee vesener som krv-
per over svenseegrensen hver uke og forst:rer em at de er gode jessinger, og at de ekke har
trodd et eneste ord av hva Aftenoosten skriver, Hvor mange hundre som nå er avvist av nor-
ske myndegneter og er blItt enternert I enisll:gletrene her, yet jeg ikke nevaktig, Wen
tallet er sterkt stigende, VI kjenner dem nå, kan dere hlemme vere forvisset om. De er en-
da ykeligere på denne siden av grensen enn hjemme, hvor uniformee likesom stiver dem opp
litt.
Og de er forskrekket over de tuseAer og atter tnsener av nordmen; eom trener for harde ltv-
et I politileirene for  te  vare dyktIge til dagen kommer, Tenk at vi her ute som er  se  splId
aktige, så hatefulle mot hveranere, har klart å  reise  en liten arme  pe  nevtral  e renn - en
anne som dog er fem ganger så stor som all euislingmobtl1sering geennom flere  ee.  Og det-
te i et fremmed land nvor en mob1liseringsordre ikke kan settes I verk. 9 ono oe lett mer
har trukket I treyen
$å vil jeg bare hilse og si - til dem som mette vere I tvil - et vt herute keemner for de-
mokratiet og ytringefrieeten, og at vi derfor lar kritikken komme til orde mot dem som sty-
rer og stelter. Ingen av ess er ufellberliee og vi har sikkert geort mange feil her nte.
Men i saMIngen G2 frIeleringen står vi som en mur."

Nehetene freda den 26. anuar 1  b .K1,  le,10,
Veetfronten: De allieete motangrep W for Strasebourg har god fremgang mot tyskernes fors•k

å bryte gjennom til byen, og de allierte har geenvunnet det terreng tvekerne tok tel å
begynne med. - V for eagenau har tyskerne hatt noe fremgang, og på et sted har de ggtt over
elva Moder, men stersteparten er drevet tilbake. - / Aråennene har ee allierte flere steeer
rykket forbt ntgangSnunktene for Rundsteds offenstv, Amerlecanske sterker keemner i Wasser-
billig ved Voselle i Luxembourg og Trier i Tyskland ligger under artIllerIild, Den tvake
masseretrett fra Ardeneene fortsetter og over  boo  kjereteyer ble edelegt under konsentrerte
flyangrep igår, - 2,britiske arme har nådd erem til Wurm 3 for Heinsberg, andre styrker har
nådd Roer N for LInnIch eosquitos angrep igår en konvoy i leidsfjord N for Sergen og 2 hal
deleskip og 1 trampbåt ble satt i brann
østfronten: I S Polen har rasserne nådd Jawersno, 2okm Sø for Kattowit2, -Pussernes tunge
artilleri har begynt et voldsomt bombardement av V bredden av Oder mellom Oppeln og Breslau
hvor tyskerne foreeenser sege Alle bruene over elva er sorengt. Dez ventes harde kamper
store tyske  se yrker som er trukket sammen langs Oder. - 25km  NØ  for Breslau er  els  erobret.
Imnger N kjemeer rueserne i utkanten av Posen, som beskytes av tungt russlsk artIlleri.  Vol
somme kwnuer raser i dette avsnItt og over 1  000  teskere falt her igår, Lenger N har frem-
statet som stkeer  ne  å avskjere  e  ereussen fremgang og russerne ster under 15km fra Elbing.
I det estliee  e  Prenseen meleer en dagsordre fra Stelln om erobrInzen av Taniau og Allenburi
Sø for Kønlgsberg og Nordenburg og eet2ens ved de MasurIske Seeer. De meråder i 0 Preuese]
som rusaerne besetter er fullstendig remmet av folk, og 1,e millien tyskere, deriblandt
mange evakuerte fra Berlen og andre storbyer, forsiker å komme bort fra 0 Preussen,
Norge: Det meldes at norske fallskjermtropeer for annen gang har sprengt bruen ved Jerstae
mellom Trondheim og Grong. Aksjonen fant sted 24 thner etter at tyskerne haede feet reoarel
bruen. I forbindelee med brannen  i  Norsk Shell A/S kan vi meddele at 4 menn i tyske unI,
former aeverte folk I husene omkrIng fer brannen fant sted, og defesofrene me antageltg til-
skrives at advarsien ikke ble fulgt. Vi benskjerper at folk alltid må felge advarsler om
sabotasje 4 noeske 11v kan spares, selvom det selvfelgelig hender at det er ealsk alarm.

ee  SLAL SeNDE AVISEN VIDERE STRAKS DU HAR LEST DEN VeR FORSIKTIG


