
C C:"F"-

rykket endel fram,

LUFTRRIGEN., l.100'3merikanske tombefly en-

rep 1 går mål 1 oo ved Karlsruhe, K.51n,

=uldå, Asshafferturg og Hans,Ifabrikkene til

F:tyr'ker  gått til mota'ngrep. Syd-nst for

ko marno, som li4ger 70 km, fra hovedstoden.

kl, 6,30,

\h (
Fredog, den 5. januar' 1945.

Nr..4. 2. arg.
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Londaw, 16,30,

NPE57, 1. amerik.a.nske arme har hatt en har tyskerne tait  eNdel  steder på Donaus
framgang fra 3-5 km, under sitt nye angrep sdrhredd. Disaa tyske angrop har til hel

på den nordlige flanke av Ardennerkilen. sikt å komme den 1nnesluttede tyskø gern

Angrepet ble satt inn i avsnittet ved Grand aor i Sudapest til unneetning, .og,tyake

Mesnil. På den sydlige side av Ardennerne styrker i selva hovedstaden er fra bydel,

gikk tyske styrker i går til 2 harde Pe.st kommet over Do:tate til bydelen Duda.

grep i ngrheten av Dastogne og brukte ved Z selve 8vdepest her for5vrig russerne b 

dIsse angrep flere hundre tanks. Det rei- sr,tt en rekke nye kvarteler;

des at det er kommet store tyske forsterk-
I NELLAS har briterne hatt frangang iringer til dette avsnitt, Ved spissen av
4S-ers sentrumog ostlige utkante'r og oger'ilen har amer:ikenske styrker erobret 2

eirie stillinger i Pireue.O'landshyer I n'årheten av Rochefort, Syd for
6creral Plastira's fiar, sterkt presset avkilen og ast for Sa'arr:egvemin'es er tyske,
ragenten, orkebiekop Damaskimos, dannetstyrker kommet over elven Blies,og amerikan-
er ny gresk reg:jening'om solv overtatt 3ske avdelinger har th.,kket seg nos tilbake
departementer. Ingen representanter fcrvest El1tehe, På et punkt, ved Sros
£Am  og andre o-rgani,sasjoner er med i re-kedersahirg, har amerikane r ne -ukket seg

_ ;djecin.,9en hvor 5 departementer foralgpig12 km, til b k e TySkerne stå på dot nkrr.

meate 25 km, fra elvan Neuse, Isace er
står ubesatte.'-

,
k-kftige tyske motangrep slått tilbake. etl-FRANSKE KRIG$MINISTER melder at den

nard fOr Golmar,'09 de'ellierte styrker er fianske här i" lOpet av ncen måneder vi/ b

stå  av 650:00.0mann fullt utd^nnede selda

ter, Her er det ikke regnet med de
insi;n.isetyrker som allerode deltar ge ne -

ral Delattre de Tassignys I. franskis erme
=ramatilling av syntietisk nlje i ngrheten Det er meningen at franske frivillige aka

flN  Dortmund. I löpet av de siste 14 dager . delta samMen med franske kologialtropper

far allierte bembefly kaStet 60:00 ,0  t r nn og danne et ekspedisjsnskorps som skal

,omber over Tyskland. settes inn i Osten.

Nord-vest Tor Dudasest er store tyske
ENGLAND OG FRANKRIKE har truffet avtale

å hetie i gang ån regelmessig skipstraflk

landene fra Midten av januar.

V5T. I angrepat mot den nurdlioe fly av troiwa- og forsyningstog I Winster. I d

A-dennorframeprinet har 1, amerikanske ar- uke.er 480.tyake_fly sftutt a-d og 900

m5 rykket fram opptil 6 km, Få enkoltj ste-• tyske flyvere drupt. I 1944 har.britiske

d3r på on ce. 20 km. br.d frent.. I den vest- fly sluppyt ned ovv; en holv million tonn

llgsta orda av framspringet har dc allierte bo,ber over Tyskland.

ltkeledes arenot fram: G km, .4merikonerne 35T, Tyskurrs. .gjör deoporate onstrengels

modegjenvinno Initiativet1 fråkomne 1.ne feller i.Oodapest til un

e .stognedistriklet. I Soardalen og i gren- settIng.Men russerne holder stand og har

s:distriktet mellOe ålsare og Pfalz hor tys- gått ti,1 motangrep,

k,rnes press fdrt til alliort tilbeketrek- DET  F-JEUN iSTEN, foreten de 25 skip i gi

heir amerik.anc,rne 10 jnpanske skip

rItiske bombefly har angropet til i Filippinano,



NORSK IDeeTTe

Ordet "sportegal" kunne man ofte hdre fer kunne ekke tåle at ungdommen fikk dyrke

i teden. Man tenkte da på idret-tsmannen som idrett fritt og uhemmet. Idretten skulle

hadde elt i beina  ze  .ntet i hodet. Vx kjen. nazifisereS, koste hva det koste ville.

ner kensk:e typer igjen, hen som så å si eare idrettsledere b/e kastet fra sine

levde p5 idrettsplessen, han som 11 i trening stillinger og uduelige nazister -

neston hele  ee et eg scm ikke fikk tid til å. overhode ikee hadde kjennskap tll idrett  e

tenke på Jel Jeglije avbeid. ger hareeear ble satt inn i deres eted,

idrett Ilvets s! r'e og oeega. Det tenkte hen Men een norske idrettsungeem reagerte.

på, det levde  hen  for og det ga ham kraft eg Den ville ikkc adlyde de geislingske

styrke, "administratcrer", og den villi 'heller Ikke

Stoet eett må ean si at det ear ikke så konkurrere med de tyake everfaliseenn eller

gmange her i landet som dyrket ldrett i en de forederske guislener, Det ble vist en

slik overdreven grad. For slike ble det dag- samlet frent og en fast opptreden som er

lige erbeid en adspredele: fra idretten, nens idrettsmennene 311 åre verd,

det naturligvls ber og skal våre det motsatte, Idrettsfelkene  In"eldte seg ut av idretts-

Fer" krigen ear de flestn unge menn og også foreningene. Dat var et hardt slag for tem,

uange unge kvinner medlem ay en eller annen Klubben hadde for dem vårt litt av livet,

.sportsklubb. Her kunno man dyrke de idretts- I en årrekke hadde de arbeidd for klubbens

ve og vel, dens renomå, dens anseels:e  egerene, som ean interesserte seg for, og her

f ikk man hdve til å keneurrere med idretts- framgeng. Nå meldte alle seg ut, de alctive

kameratene.- Landets idrettsforeninger ta/te som de passive. Den "sportsgale" viste trt

over 100.000 medlemmer, og disse foreninger det var noe heye're for ham enn idretten,

ble en faktor som samfundet måtte reg- nenlig fedrelandet og'nordmennenes kamp fer

ne med. frihet og uavhengighet. Og den "sportsgale"

I 1920- og 30 årene. ver det en splittelse forsto at idrettsetreiken  h adde en dypere

i eoesk idrett. Etter storstreiken": 1921 mening, den var et /edd nordmennenes kamp

dannet et flertall av de streikende et eeet mot nazistena.

idretts eambend - erbeidernes Idrettsforening, Idrettsstreiken var den fdrste store set-

er for hjemmefrenten. Visstnok-sattenaits-De fleste av drett e eteverne forble imid/or-

tid i.sine gemle klubber, som ve- tilsigttet tene igjen med klubbene, idrettsmaterialene

Norges.landsforbund for Idrett. Internasju- og ideettsplassenee men idrettsfelkene fikk

r:nalt sett må man si at dot var meget uheld:g de ikke med seg. De vste at de virkeleg

at norsk idrett var splittet  e  to lelre, men hadde en send ejel i et sundt legeme, eg at

.rent nasjonalt hadde dot mindre betydning. - de ville gi avkal' på det son fer dem var

I begge edrettsforbund ble man lert opp til av livet for å tjeno fo/ket og landet,

å dyrke do forskjellige idrettsgrener. Nye Idrettsfolkene felger også nå hjeemme-

klubber ble stiftet, cg smått om senn kom frontens paroler. De holder seg i form, de

også det brede lag av befolkningen med, dyrxer sin idrett så langt red cr og de

Wasseidrete ar dagens slegord. holder sind spesielle konkurranser skjultv 

Det var sterke krefter i gjering for å få for nazistone. Offisielle eorkurrenser er

stand en sammensmelteng av de to idreets- helt blokert, de er for hirdmenn og andre

fzebund. Mxn stette på mange vansker, men defekte individer.

elle disse ele overvuneet, Klassekampen var Vi er stolte av vår idrettsengdom, Vi

Ikke lenger så skjer. - 1  fdr den 2. var stelte av våre gutter når d e  vant seiree:: 

eterdenskrig som  i eee 'irene, det var blitt i utlandet og det nnrske f/agg eikk

st , eeld. Sa- ' Og vi er stolte av dem i 1-eg. De'

zieen ,arbuidet .melbevisst og inerdig for id e ettens var !:i Nege

sak, og i 1940 fikk de se fruktene av sitt 1940, de ga h/emmefrunten ee. .

strev. t nytt idrettssemband -Norges seier, de er nå å finne . jblaet e ektive  IE- 

hjemmetrontarbeidet, sem riyeere cljer 8:1- 'Idrettsforbeed - var blitt en realitet. Til

dater du alliertes tjeneste eller eom  peedette foebund sto alle landots sportklubber

tålsluttet, lit imenn I 3 vorige,

Da tyåkerne hertok landet vårt, torsto de De berer flagget v dere på den rette

måter, i krigens som i fredens dager. .etraks at idrettsfereningeee var en mektig

argan5sasion av mors- engdom, eg nazistene

xreR  FORSYKTIG.


