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NYhetene tirsda o 1  le45e

Vestfronten: US styrker her inntatt eallingen, NZ for St,Vith, Angreneee mot restene av Ar-

aennerkilen fortsetter og tvgkerne trekler seg tilbake til Siegfriedlinjen. 43 småbyer er re:
5et de to siste dager. eruhodet over 011T e r rtterligere  utvidet og pr lkm dvot  oe 3m  bredt,

ransIse styrker har hatt en del fremgang i Celmarevsnittet, Mosauttos angreo i natt Berlt:
og RAF angreo igår ettermiddag Krefeld, Urbeegen og andre mål Tyskland,
..Stfronten: Dagens rapporter melder lite orr eve stedsravn på Østfronten, Tseerniakevskis

styrker står mindre enn 6km fra Køn'gsberg som er praktisk talt omrineet. Tyske motangren
Allenstein-e=ådet er knust, - V for Posen har Sjukovs stvrker rykket ever Er engen til Tysklae
i:Brandenburg og Pommern på en IGokm bred front og rykket et godt 'atykke inn i landet. Wol-
aenberg er erobret eg hovedbanen Berlin - Danrig er brutt,  Seulhvs  hoveast4t rettes mot Frani

fUrt an der Oder, og hans trapper st:r mindra enn I5okm fra Berlin, I stdtet NV over står
troppene mindre enn 9ekm fra Stettin, Troppene beeter ned den voldsomme tiske motstand. Ett,

at Sjukovs infanteri og tanks har brutt Obra-linjen SV for Posen har de sluttet oen mea Ken-
jevs styrker som utkjemper harde kamper om overgangene over Oder Då begge sider av Breslau,

meldes også am harde komper i området S for ',attewitz i Sehlesia. 165 tvske eaneraler e:

falt eller tatt til fange  ree  alle fronter 1 de siste g måneder.

Det fjerne Østen: Amerikanerne har slått tilbake et krefttg lapansk motangren nå Dizon t Fil
tneinene. - I Burma har britene tatt en landsbv 3okm fra Mandelay,
jelgoslavia: Keng Peter har gett mad nå at det dannes et jugoslavisk regentskansrea som skal
overta kongens funksjoner i tiden inntil en easjonalforsamline som dannes på grunnlam av fie
Valg kan treffe aveeArelse om landets fremtielge forfatneng. Statsminister Subasitsj skal
aanne en nv jugoslarisk regjering,

Hellas: EAM er gått wed på det forslag om en fredskonferanse som er lagt frem av den greske

Vegent, Damaskinos,

fiendon: En russisk delegasjon på  35  medlemeer er kommet til Lenden for å delta i den internal

sjonale fagforeningskonferanse. Ialt vil  23o  deleeerte fra  3o  lana delta i konferansen. -

Det fransk-engelske fagforeningsråd holdt igar sitt første mdte etter Frankrikes befrielse,
Dannark: Tyskerne forbereder å overflytte s:he sjestridskrefter fra det østlige Mitersjøen
til Klibenhavn De har overtatt den danske marinee aamintstrasjensbvgninger p kort varsed.
Ogsa i Aarhus forbereder de å staseonere enaelekrigsselo.

TYskiand.: "The nersemen of the nerth" kallee en bataljon i den amerikanske her SGM keemper
ivsk lord. Den best1-,r hevedseeelie av noremenn fra statene t mtdtvesten og dat fiunes også

SVensker blandt dan. Hataljonen ble operinnelie utdarnet som skitr000, men krigens krav g)or.
at  de ble satt inn som tankbåret infanteri i Tvskland Denne hårdføre elitetroen har gjort e.
giimrende innsats anaer eamoene i Siegfriedlinjen.
Lendon: Lørtnant Gythfeldt fortalte i aften om en nerek offiser som er medlem av et britisk

garderegiment. Han er tildelt det britiske krieekers for sin innsats. Bl.avar han den fdr
gte allierte soldat rom rykket inn i Brissel under den fantastisk hurtige framrarkkingen gjenn

Relgia.

yi gjengir et etsnitt fra den norske overkommandos direktiver til nordmenn og openeterer et

er av den største viktigeet at alle nerdmene merker seg dan og handler etter deme
GI  OPPLYSMINGER AV  MILIT R  BETYDNING TIL FRIGJLoINGSTROPPENE.
HVis  norske eg altierte trooper kommer til å kjemee Då norsk jord i videre utstre ine  vil de

Stkkert ha med seg gode ooelveninger om de tyske troneenes stillinger, men det kan vere foran
dringer og detaljer i tyskernes militere ferbereaelse som de ikke vil kjenne til. Jo fiere ni
Ilttelige opolysninger den allierte staben får, lo hurtigere og sikrere vil frigjørineen a.
landet foreeåe Her  ma  alle hjeloe til, Alle må vere klar til å avgi rannert om lokale forhe
.;ljenta ikke rykter, iaare keensgjerninger som er sett og stadfestet.
Qpolysninger som de allierte vil trenge:

Tevske tropoeavlelinger: Antall tropeer som befant seg i din by eller ditt distrikt' Ever lå
stabens hoveakvarter? Hvelken enhet hørte troenene til? Har de lagt merke til nnen høyere
Offiserer? I eviiken retning dro tropoene' Vet du hvor de holder til?
TVske befestninger: livor ligger flyplasser, bunkers, mitralj:sereder, utkikkeposter, luftver:

atillinger, minelate områder (hvor store er de, og hvor han ean passere dem?)
Transeort: dvilke veler, aater elier braer ee sperret, hvilee er kene for trafikk? Veienes  1

bruenes bereevne? Sr bryierÆ underwinert eller bevoktet? Hvilke deler av jernbanelinjen er b,
YOktet? Hvor etore valdstyrker' Vasadrag: Deres dybae og bunnforhold? Hvor gr tyske tele

fenleaninger? Hver er de tvske telefon og teleerafstaseoner?
liavner og skio: Hvilke skip lieger  ne  havnen' Lasteskie eller krigsskin? Deres last? og be
etykkning' Te havnen minelagt? Hvor? Hvor sterkt bevoktet?

Nie tøskerne trekker seg tilbake, iegger de geerne ut feller etter seg. De aksplode:

er  ner en ar ved et dørhåndtak,et vindu, en brustein eller lignende som utløser mekanismen

Sem  den kan forbindelse med, Pass nøeee på om slike feller blir satt nt i din bv eller
distrikt,

Fra den norske overkommando



ALMINDZLIGZ  PROBLEMER
Når alleer•e eperaejener i Norge tar til vil dere fn direktiver over Londonrad'nn og flvblad.

Hold hodet nalt og frig disse direktiver. Det gjelder ikke å gjere west wulig, men  n  gjere de
riktig. Dere kan få beskJed am å helde dere vekl fra veiene slik at tropeene kan komne uhindr
frem, men dere kau også bli tilsagt å bli hvor dere er for åtuangå uorganisert- emakueringer,
nrev ikke å sett deres eget skjenn one mot direktivene. De bvgger-Då erfaringee og det ligger

mening bak dem selv om dere ikke kau innee dem med det samme.
Streik kan bli av etor betydning både som direkte stertte for militere operasIoner og som våp-

en i hjemmefrontene kamp mot okkunaslonsmakten,  Men  den må bare settes i gang som ledd i en
samlet plan etter oppfordring fra norske og allierte myndigheter eller hjetmefrontledelsen,
evis en slle stretk blir proklamert er det etter emhyggelig overveielse og alle må  da  følge ea
rolen, Gjenomfer streiken med fasthet og verdighet overensstemmende med de dIrektiver som bli

gitt, Dreft oå forbånd med dine kamerater hvis streik blir proklamert og gjer  de  forberedelse

som er multg.
Står det stere tyske sterker i Norge når det bryter sammen i Tyskland kommer vi i en vanekelig
og farlig situasjon. Svikter disiplinen blandt de tyske troppene kan det gå et over deft nor-
ske sivilbefolkningen for det må nrdvendigvts ta noen tid fer norske og allierte tropper kan
komme tel stede cg beherske situasjonen. I dette tilfellet gjelder det og la fornuften råde
og ikke bare frlelsene. Hold dere n:% avstand fra tyskerne og la dere ikke forlede av et tvsk
sammenbrudd til overmodige handlinger sem kan frre dere og andre i ulykke. Så lenge tyske sol
dater har sine våpen wens dere  er  ubevennet, har de fremdeles overtaket. Serg fer at isfrnnte

mot teeskerne blir hundre nrosent effektiv inntil siste slutt. Frlg lojalt de direktiver som
camwer fra nerske og allierte myndigheter eller hlemmefrontledelsen,

Ver med nå å beskytte norsne interesser. .VI vet at tyskerne er desnerate n'r de er p tilbake

tog, de vil nflve å edelegge så meget som mulig i de områder de evakuerer. Atle må vere med
på å fornindre at de lemer lendeat ede, De viktleste opegaver vil bli tildelt folk med serli-.

ge forutsetninger, men alle kan hjeloe til nå sin måte, Gjem lager AV forsyntnger og viktige

reservedeler til maskiner. Tenk nå hverdan du skal forhindre en edeleggelse som du ser forbe-
redelsene til.
Oppgjrret med quislingene må du la myndighetene ta seg av. Du kan stole på at de vil få sin

strenge ug velfortjente straff og at de skal få den fort Ha symene med deg og merk deg bevie

ser mot angivere og krIgeforbrytere, men la deg ikke forlede til å vere med på lynchlustis el-
ler andre utskeielser som å klippe båret av teskerteser o.1, Det semmer seg ikke, og det kan
etsette gode nordmenn for kritikk og puislingene for medlidenhet.
Husk at frigjerineen kan medfere visee overganesvansker som det ikke er mulig å eliminere,

Tyskeree gjrr alt de kan på fallrenet for å skape kags, og det er ikke mulig å få alle ting i
eang iegen med et trviteelag. Sålenge krigen varer, må hensynet til krigfrringen foran alle

andre henSyn, Gjer hva du kan for å bistå nrendignetene i deres arbeide, Det er det som hJel-
eer til. e  overvinne vanskene. Erfarineer fra Frankrike viser at de hemmelige erganjeasionene
som ble seaet ander krigen, kan vere til sterste nytte under hjelnearbeidet i den ferste over-
ganestiden. inestill dere derfor nå å fortsette den virksomhet dere driver til fordel for det
fe1les beste.

N hetene onsd den 1, 'anuar 1 . Kl. 18.3o,

Vestfronten: Angeepet til 1,US arme som ble innledet igår NO for Vonschan har god fremgang  oe
fronten har forskjevet seg 11  til 5km mot 0 og det kjempes 8km inne  i  Tyskland i Siegfriede

linlene forterreng. - Lenger S, på grensa mellem Luxembourg og Tyskland har de allierte ntvid-
et sitt bruhode over Our, rerkket 3km videre inn i Tyskland og tatt bven Welchenhausen. - Bri-
tiske fly fra hangarskip har rdelagt 2 forsyningsskio utenfor norskekysten  7  andre skip ble

også truffet,  Mr1l  på land bie likeledes angrepet,
2etfronten: Ruseeske fly har senket skip i Libau i Lettland og således vanakeliggjort evakt

eringen av den tyske arme i Kurland. - Voldsoune kamper raser mn Krnigsberg. Den siste vei ut
av been ligger under russisk artilleriild. N for Allenstein er Warteburg og. Bischofstein stor
met. .- for Brenberg har russerne gått over den tyske grense på en ny lang strekning og tatt

byene Krejanke eg Linde i Tvsklani. - Lenger SV fortsetter Sjuknv fremgangen i Brandenburg og
en dadeordre meldee em erobringen av Landsberg, Veserite og Schwiebus, Tyske meldinger melder
om kamper i Soldin Gokm fra Stettin og  i  Zielenzig, lookm fra Berlin, Ienger S,  ø for Frank-
furt fortsetter fremgangen etter at forsvaret ved elva Obra er knust, og over  2o0  tettbebodde
strek er ratt, ceno teeskere falt her ignr gg et jernbanetog med 25o sårede tyske offiaerer
fait  i  ruseernee bendere lo  000  utenlandske arbeidere ble også befridd og 31 Jernbanetog tatt
som byt t e. Lenger S er Zellischau e  1401m Se for Berlin, erobret. Styrkene til Konjev og Sje

kov stnr nn jnne 1 Tvskiand på en 4nekel lang så  e.  si sammenhengende front, - I polsk Schlesja
fortsettes reemeargen mot Morevska-Ostrova i Tsjekkoslovakiet, og lenger SZ, i Hohe Tatra er

Zakopane tate.
London pe ;ejekes1oyakiske regjering har enstemmie vedtatt å ta skritt for . å anerkjenre Lu
linkentge.en  .nm Pelens midlertidtge regjering.
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