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-Dagstøtt skytes det skarrt pa ess,
men vi skyter ikke igjen.
Alt hva vi har og alt vi

å falle ig d sm menn,

.Lite jeg vet å feste for
i denne ydmykelsens t4c1.4.
en hilsen til dem som j4 havoe'4
kjemper var strid.

Alt hva e 'kan og alt e tø=:'
er,a. falle og d S Olt menn,
eg• faller de ikke, s vil Åseut,
så vil de straks

Ett jeg vet å feste for
i denne bloddryppen;.:e
der kommer dødsbud fra 1Net#
manende hito

Nils

•

Julen i p!teren.
-

Det var høytid over- sendingen ra Lond*n....j1.411-
;--.ften. Klokkene kimte, barn og Voksne sang julens saLmer, og etter
"aud signe vå.ri konge gods. kom

Majestet Kongen foran•Mikrofonen
- Na da julen igjen er komiaet ,

iil jeg sende dere alle en hilsen. Jeg vil takke for ::.en utrettelige
1. 5.rap dere har stridd ,og  for den usvikelige tro pa seien i den rett-

dige kamp vi fører. Jeg vet ikke em dere vet hva e har
etet under krigen, men tenkende .menn over hele veren højakter-dere

ror den innsats dere har gjort for Norges sak." Han brakte 71-idere
serk y1dest 1-I1 sjøfolkene B11111 tross alt har båret. d.e yngste byrder

P..lenne krigen. De hår gj.rt en utrettelig innsats på ll9 hav hvor
i>ed har møtt de farer som lurer pa ciem. ..£ongen sluttet

"!Tev, ønsker alle n god. jul #4•6 et godt nu.r..tar.
bevare fedrelt!"



Det norske programmet fortsatte &21.7.ftc-71 mod oi,,y-
Iesing av teatersjef Halfdan Christensen, selL'leste "Vi ere  el:nation vi med- øg "Dan norske sjømalni". Fru Sigrid Undse*LI - --.1.t-i,
em iulen •g Jesus fødsel i en hard tid,  en  tale breget av fruns
følsomhet og kunnskaper.

Kon_Georg_Itl talte i BBC julaften og sa bl.a.:
"Det g1eder meg a-sende-...a.enlie-jUlehilsen til bele den stcre f.,lke-
amj_lie som Det britiske Verdensrike utgjør. Jeg vet at dere ogsa

ønsket at jeg skal hilse våre tapre allierte, alle som lever i ut-
lendighet ellew under okkupasjon .4g'som ser med lengsel fram mct

eiren. Overalt der plikten har kalt, har vi  gl- nhet nye venner,
og tidligere vennskapsb4nd er blitt styrket. Ut av nød o,' scrg vil
det stige et nytt,lhap, ut av krigen vil det Stige et nytt brorskap."

I sendingen pa norsk kl, 12,50 talte akiusreder

r 0s.ing.:-.01sen. Hanisa bl.a, at det na er tilsluttet Nortrf.ship cifer
O'C) skip. 1.-aette ta1leter ikke medregnet skip under bygning cg de

 Liberty-skip  sem  er overtait. TapetJav. skip er i dr redusert til
1/3  av  tapene i 1942, og-likeens er tapene av sjøfolk redusert. yi
4ar med hell tatt del_.: i operasjonene i-Middell,havet og haper å fa
delta i den nye aksjon såm snärt vil komme i Nord-'eller Vest-Europa.
ian uttalte videre at pensjonering for alle sjøfolk er under arbeid.
I den vil ogsa komme med familiene til de sjøfolkene som har satt
:ivet til under krigen og jøfolk som er blitt inilIider. Til slutt

.J.ute han alle vare sjøfolk, 'hjemmefronten og norske i Sverige
.sket om en god jul og et godt nyttar. Han habet at vi alle vil
_J-tes i aret som'komMer.-Vi samibs-alle i ønsket om Gud bevare Kongen
:L iedrelandet.

1. juledag var programmet viet kirken, skolen og
:J emmet. Statsrad H,jelMtveit talte som regjeringens representant
in.lie julen. Han sa bl.a::

"tTulan er kommet med.solhverv for hjerterne bange",
-z,rig vi i gamle dager, i en tid. som synes ods så uendelig ijern.

1
lesten 4 lange år er gått, og lite lysning har det -v. rt i disse

wene. Men ett har holdt oss oppe: hapet, vissheten om at urett
4

 
vike for rett. Mange ganger har vi tenkt: Det ma da være grenser

/or hva vi kan tale og holde ut. Na kan det ikke ga lenger. Men det
' -1-: iorunderlig og vidunderlig å se hvor elastiske vi er. Vi har holdt
Lidelser og prøvelsei større enn,noen kunne ane. Hvis noen i 1940
n-dde sagt til oss da vi kom hit i  1940 at vi  skulle være borte fra
irge 1-4 år, da ville vi sagt at det kom vi-aldri til d holde ut.
.-!kevel har vare byrder vært for intet å regne mot det dere har

a'.'5tet tåle av savn og ulykke, terror og vold.. Vi kan bare bøye oss
:L takk. •

Særlig.i julen vit savnene merkes. Tusener har
s:_ne ute i kamp og arbeid for Norges,sak. De kan ikke fortelle nver-
nirex tankene sine i brev, men i julens stille,tiMer vil varme og

.1jrlige tanker strømme og bringe demsammen. Tankene som na kryses,
• ;ir ulassR for gode minner, men det som først.og iremst be4eler oss,
er ønsket om at aret vi gar inn i, skal være det siSte krigsax. Mye
;»J_ei• 1)å at dette ønsket skal oppfylles. Qg vi ønsker kraft til å
Lolde ut.



. Julen er solhvtrys tid. Etter julen blir daf.;ene
Lz)4xTre.  Vi gar mot varen. Era eldgamle tider har noramennene feffdt
4.tvint6rsfesten da 1j.set kom. Sely om vi vet at den hardeste •g
ldeste .del av vinteren kommer etter julen, puster vi lettere. VJr

.e-t at det gar denz rette yeien. Det som star igjen, er bare en over~g
ang.  Ogsa  i var kamp har vi passert yintersolhvery. Det har vært en
a.ksti. viner siden 1940. Lenge var det bare økende mørke og kuldel
ot£ang  og  tilbakegang, terfor og vold og liten krigsljkke. men -,iåpet
g -4oen levde, selv om bi  ofte har måttet re-videre vår op)fatning
(v Iwor lenge det skulle lia.re. De fleste av oss tenkte vi skulle v.ere
jeW:le denne julen. Nd hdper vi pa den neste. Men denne gangen g
4et  idastere og vissheten større. Selv tyskerne kan ikke skjult)
vi14n vei det går. Vest for Kiew står russerne ved et punkt m4dt-.

. ,uis  1. 1111m Stalingrad og Berlin. Engelskmennene har jaget tysk9rne.
,fa  Egypt ut av Afrika, erobret ue italienske øyene og er kommet; langt
„p i Italia. De allieJ_te er totalt •verlegne i luiten, og ubåtaren
. r minsket betydelig. På alle områder er situasjonen gunstig fc4 de
.ifiert, Kanskje før noen aner komi.ier et tjsk sammenbrudd som 1, 1918.
' L  er klart til det endelige oppgjør. Selv om skuifelser har lårt
::, ikke å  ta  noe på forskudd, kan  vi si at vi  ogSå feirer julen som
.)1nyervsfest for Norges sak. Kanskje kommer også her den mørke4te '.
. 1.d..n etter vintersolhverv, Det må vi frykte, selv om «cr.. håper g- de,t
1 ..ie blir sItk. Men sikkerheten på seiren gir oss større styrke .1.•"

det som står igjen. Vi håper at vi må ha eVnen til å bære.deti
i t_Jlosskap,,slik dere har gjoit hittil. Det er et gammelt godt ord,

_i_Jr., Bærr  hverand-res byrder.
' Krigen har sveiset det norska folket sammen til  1•1

_t...,1  familie, Det er vel forklaringen til at dere har kunnet kolde  .,
,... odt  ut. Vi haper.- og jeg tror med wette - at vi har rettet CS$
.:.:..r deres Lerdmi. Og &Ur vi kommer njem, håper vi også å bli opp-
._:t som søstre og brødre. Vi har lært at samholdet betyr mer enn ,

l.Ltelsen. Det vi er enige om er langt mer betyuningsfullt enn-det.
skiller oss, Vi har vist at nar selve livsgrunnlaget tfues, er vi

Det er en verdifull erkjennelse. Krigen har vært en smeltediel
.-.J.J. har skilt slaget ut fra det 1»dige metall.

Enigheten er ikke bare nødvendig mens krigen varer.
.:.4. er like verdifull under oppbyggingen  som  vi ser fram til med utål-
J4g  lengsel, Den vil stille de største krav til fast enighet,og.sam-
)4i. I den iaste tro.at vi feirer julen i Norge neste år, samles vi

Å ;,flisket, Gle,Cielig 413.1"

En av Kirkeneskererne uttalte,
"FIE7ST-S-t-enTe-S-P iii-Ot-Ba.i'ria-Vr.ste  oss om oppdrager-

•

jerningen var noe mer enn et levebrød. Det var den ånd som vi var

•

Lt til d fremme El6 som vart land bygget sin fremti ld. pa,  som ble satt
. .cl'prøve. Dette følte vi., og derfor matte vi hanule s1ik vi gjorde..
hadde. skolen prøvd . å fa inn.vennskap og forståelse.mellom 1,:erer

3 ...7,- og-det var et gledelig tegn når nasistene ble møt av den sam-
j •1/4)1=-1:1(j. nos elevene, Vi naper i all beskjedennet at vi har gjort

Jn innsats  for  sannnet, eg samvi-Uignetsirinet, og pu vegne av alle
4..ere  suc,, ikke ffitt kan uttale  t ,z:L,-.:. ta:uker  04 i›Jler, vil jeg der-
...0Z 14-G , ».41z4 .4akk 1 'al4~4 ow, z1~.1



Nyhet,ene_torsdag.7søndag...
Den-sov.jetrussiske ofiensiven syJr ior Nevel, som

til a begynne med var rettet mot F&d)otsk, er na dreiet av szro»t
mot byen Vitebsk, som er av stor strategisk betydning. Lzrdag..kld
ble det meldt om større terrengvinning i dette amrådet. 200 tet-
bebodde strzk ble erobret. De russiske troppene i nord og en an4ea
kolonne som rykker fram langs star nae lienholasvis 15 og
25 km. fra Vitabsk. Vest for Vitebsk er noveuveren til Polotsk
avskaret, og de viktige tyske forsyningslinjene er aermea
4.nnen rekkevidde av de russiske batterix. I de siste dagene hat-
tyskerhe mistet 2.000.mann.f Vitebskavsnittet. Max Werner utta er
at tyskerne pd nordfronten:na star i-sammo stilling som de tidigere
stoå_ i szir. De ma enten trekke.seg.fulistendig tilbake elrer dj må
forsZke a helde stillingene sine og ItSkikere d bli avskaret lide
et •fullstenuig rederlag.Genaralason mener at dersom russer fort-

etter framgangen, ma. tyskerne r,-6mLe Estland-og nordre Latvi noe
zem til v.ere ytterst faxIig.for deres fronter i Finnland og

har tyskarne vec Sljobin. gjort nye motangrep som alle  -Le slått
tilbake. Torsdag meldtes aet ogsa. om tyske' motangrep ved Kor9sten og
Kirovograd. Med hensyn il kampene ved Sjitomir, bevarer ruaserne
taushet, men tyskerne melder oM utvidede angrep.

Fra Italia melues.det om harde kamper i Oltona ved
Adriaterhavskysten. Tyskerne har lagt ut miner og sprengt aeler av .
ee-_,vnen i luiten. De kjemper forbitret, men de kanadiske troppene ry'd-
cer radvis gate for gate. Nora*for veien Ortona-Orsogna har 8.arule

•„n.net nytt terreng. Bl.a. er landsbyen Ventzona erobre. Avdelinger
arme har.erobret en:viktig høyde og kjemper framleis dm. on

e.nnen. Allierta bombefly har rettet angrep mot jernbanemal i BolzanO
Pisa;

I Jugoslavia fortsetter Titos friskarer kampene
gg aa.r kastet fienden på flUkt flere steder pd.grensen 14e1lom Bosnia
og kroatia. Tyske sambanaslinjer er b1itt d1agt. Derr jugoslaviske
1,asjonalkommite har kringkastet en kuungjzring der det heter at den

regjering i Kairo er fratatt alle rettigheter som lov-
nessig regjering. De forpliktelser den.måtte inngd i fremtiden, vil
4ke bli anerkjent. Kong Peter er forbudt d vende ti1bake før hele
JAgos1avia er beiridd og monarkiet•dr;Jitet. .

I løpet av 48 timer som begynte mandag midaag, ble
(1,4 kasLt ned mer enn 4.000. tonri ' 'omber over TysklanU. Over 4.000
flj var med, og mindre enn 3 70, høyaktig 105, flygikk tapt i flette
tiazrom. Onsdag angrep amerikanske fly mål i n.v. Tysk1and. 8 tyske
fly tJ,e skutt ned. mot 21 amerikanske bombere og 4-4agere. Natt til
torsdavettet britiske bombefly angrep mot mdl i Vest-Tyskland c)
Nord-F nkrike. Miner ble lagt i fiendtlig farvann.. Ingen fly gikk
tapt. Natt til julaften var allierte•fly igjen over Berlin, der det
ble sluppet ned over 1.00wtonn bomber. Det brente enna da britfske
ily var 0-ker byen lørdag. Under dagsan~ fredag rettet over 1. 00
c inurikanskö ily angrep mot mål i Frankrike.• Alle bombeflyene venate
tilbake, men 4 jagere gikk tapt. En del tyske 1.3T har wurt
lana i forfige ..1:ke, men det ble gjort liten skad.



Flybilder som vrser den enorme skadun som er anreteu,r
i Berlin under de L angrepene siden 18.november ( det siste angrepet
unntatt), icreliggtrr na i London. Blant de rabrik,ene som er skadet,
noturte vf Sfemens elektrisk, rabrikker, AEG, Bayersene.Motorwerke
og Heinekelflyiabrikkene. Ellers merkete  vi oss  Potsdam jernbanesta-
ejon blant de ffial som hadde fått srli stor skade. I alt.er det
na blitt kastet 200.eoo tonn bember over Tyskland, 100.000'f løpet
av 3 år, og resten i de siste -7 manedene.

e - 'I Det rjerne Jsten har kineserne erobret Kungnan
nord fôr Ejzen. Tung-Ting eg jaget japanerne pa flukt mot Schasf
yed-Jangs'beflpden. Allierte flyhar utiørt nye angrep mot New Britain.
30 jipanske fly ble skutt ned mot 4 allierte.

Fresi enu Reosevelt har i kringkastingen at general
Eisennower er utnevnt til øverstkomanderende for invasjonarmeen som
skal befri Europa. Montgomery vil lede de britiske armeene. General
Wilson'er utnevnt til veistkom ;mindeiend i Mideelhavsomradet, og
uneral- Alexander overtar koffimandoen i Italia, Utuvvnelsene blir
4latt stort opp i den fri presee verden over. Fra oskva meldes at

er er stor tilfreasnet i Russiand. "Sunday- Tiffies" koimaenterer be-
z,ivenneten og sier bi.a, at med utnevnelsen av general Eisenhower
Jjiahledes historrens størete krigsoperasjoner. Flere aviser mener
at de allierte ikke vil vente til den russiske sommerorrensiven,
men at incasjonen fil ialle samLidn med vinterrelttoget. De peker p

aidle tid ogsa på vanekelighetene og sier at der star fryktelfge
alag igjen før nasismen endelig er khekket. I sin kunngjøring sa.
Rousevelt videre t den amerfkaneke hær nd består av over 10 ffiill.
Mann. 3.800.coo er allerede sendt 6ver havet, og "i juli vil dettd
tall vi3re øket til 5 mill.

Lørdag ble det underskrevet en overenskomst i
Demaskus mellom Syria og Libanon på den ene siden og general Gatioux
pz vegne av deÅ.: Iranske nasjonalkommite pa den annen. Avtalen, som
trer i kraft 1. januar, gar ut pa  at  en rekke institusjoner sem hit-
tit har v&rt underlagt franskmannene nå skal komme direkte ~ier
Syria og Libanon. •

Den tsjekkiske president Benes uttalte i Moskva
tarsdag "Bandet mellom Ruseland og TsjekkosloVakia er blitt for-
sterket ved aeh avtalen som nylig er inngatt her. Den har sin rot i
ee tradisjopelt vennskap og i felles slaviske følelser. jeg har all-
tid talt for en union av slaviske nasjoner mot TyAkland. Tsjekko-
slovakia, Russland og Polen har na innledet deene union. Vi Ansker
samark;eid med et sterkt og fritt Polen for A hrndre gjentagelser av•
den tyske-erobringsporitikk mot øvr4t,,"

En kjent transk general er kornet til Algerfe. Han
ilyktet fra fengsel i Frankrike. Ren ble dømt for organisering Av
vepnet mots:tand da tyskerne besatte hele Frankrike. I og med hans
a.emomstbtil Algerfe er nuk en av de dyktigste og meat fremtredende
franske generctler komme med i arbefdet for Frankrikes sak.

enurchilis helbredstlIstand forbeares stadig, og
han er nå utenfor all iare. - 1 mill. ?*.ernbanearbeidere i USA har
true,t med a ga til streik p..a. 14unssotrsmåle's.

Ifølge StockhoIm er Terb(wen f:vnkalt til Hrtier.
H4n skal gjøre rede for aksjonen mot stude ± ee i ii 61 1.a.t 8141-arka

av at den er skjeud klen samtykke fra Berlfh. ,



Jandag aften
sjefen f'r de britiske hjemmestyikene,

Padett, sendte  denhe hilsen til Nerge "Pa vegne av de britike
stirkene vil jeg gjerne få gi uttryk for var dypfølte beundring
Ibr  nermennenes haroiske kamp mot tyranniet. Peres nct og'iltheldenhet
eE etcre ofre har vært en inspirasjon for alle oss yed fronten?, på
havet og i luften. De norse sj;IMennene o6 flygerne har vist at de
kan hamle opp med hven som helst De har vært med pa avregningen ever-
or fienden. De norske soldatene ar veItrenet og i top“orm..Jeg

bar .wert hos dem og sett dares manøvrer, og jeg kan forsikre dere
at  de vil være fullt på høyde med  sin  oppgave når tiden komner. Det
var lite vi kunne gjøre for dere i 1940, men i. gjorde hva  vi  kunne.
Med de mektige styrkene  vi na  har, vil seiren inidlertid ikke la
yente lenge på seg. Når Norge er fritt og selvstendig, vil vi stå
.eammen som sanne venner. Det gjelder ikke bare å vinne freden, vi
nå også moralskl og materielt være klar til  a  verge den. P. vegne
av alle britiske styrker sender jeg de beste ønsker for at frigjort
pg lykkelig Norge."

Fra den 8.arrnes front sendte BBC's medarbeider, Norges-
vennen Robert Dunatt, en hilsen til Norge: "Jeg stod en scmmerdag i
. 940 i en liten skotsk by og hørte norsk soldatersang. Her var hva.1a
zangere scm kom ira sørfeltet o6 menn som kom over Nordsjen i fiske-
:Jjyter. Man skulle ikke tro de var opplagt til å synge, nen sang

erde de, sang for fremtiden. Forrest Eikk kaptein Mart:_n Linge.
gikk med stokk, men stokken svinget han. Han førte sine folk som

• Siden gjorda det i Loioten  ageMåløy.  Han falt i dag ior 2 år
den, der hvor han hadde ønske-t det;' på Norgesejord. Når jeg er her
'Jiiddelhavet, huskor jag den norske soldatsangen hver gang jeg ser

norske fllgg o6 snakker med folkene som går i land. e norske
søfolkene og skip har sin store andel i seirene i e1idelhavet . Vi
.52.1.emmar ikke nordmennene som kjemper hjemme, lærerne, prestene, stud-
entene og arbeidJrne, og vi sender våre varmeste hilsener for julen

nyttåret når vi sanles i denne helgon, som gir sterkere b!åp enn
toen annen tidligere."

Meldingen om at det tyske slagskipat "Scharnhorst" på
?6.000  tonn er senket, ble sendt ut fra det britiske admiralitt sent
1 natt. Schurnhorst ble tvunget til kamp g senket utenfor Nordkap

britiske krigsskip som ledsaget en konvoi til Russland. Andre tyske
4jøstridskrefter blo ikke oppduget. "Scharnhorst" var det siste sjø-
yktige tyske slagskip. Churchill fikk øyeblikkelig melding om senk-
ngen, og deh vakte stor begeistring i Russland og Amerika. Admiral
ames opplyser at den tyske låten nå er  Isedusert til 2 lornIqeslag-
 e'kip og noen kryssere.

Russerne har vestenfor Kiow kastt tyskerne 40 km. tilbake
p!Ien 80 km. bred front. 10 tyske divisjoner er pd flukt, og tyskerne
Lar mistet  15.000  mann. Inntil i gar var 200 tyske tanks ødelagt.
adÔmiejl er erobret, og  pa  høyre fløy står ruseerne mindre enn 25

3:211. fra Karosten. Disse nye resultater stiller nele fronten i sør-
Reselund i et'nytt lys, uttaler general Wason. Virkningene av tilbake-
teå,et vil merkes•over hele fronten.

I Italia kjempes fremdoles om Ortona, og indieke tropper
har :,nntatt Villa Grande. På hemmelig nute av italfenske friskarer
i Mino julaften va1gtes en øverttkomnanderende med 5 aedarbeidere.

Met er foretatt to nye landganger  pa  New Britain. Bang-
kok i jesim ble kraftig angrepet natt til fredag.
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