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VEèÇPFPLONTINO - Dun tyske affeneiv som bugvnte den 15dusember

ur eden og mar bragt over på dufunsiven, Tyskerne har rik-
-6g—kriffi5d-nefte luiedagene da den ble steppet av de allierte sty -
ker
tignok fortsatt sln, angrup på fcrokjelfl?e stoder og vinnur også av
og tuU en dui turreng mun InittatOv'åt er-nå tress alt gått over til:

de  aPlerte. De all0 har hatt framgang ca begge sidor sv Ardannerframspringet
bådus d  nord og syd og avstandun uflom Montgomorys armger i nord og den a,  am0
arme blir  mInd re og mdrdno, Hcasdkten ur tyduflg å avskjure tyskernes forsy-
nrgslinjer  og rstrottvoder, A11,  tanks har kjørt ovår rdkovuL.n  på  fluru stu-
der fra St. Vith tt: Larochu. Durvud ur tyskernes hovedforsyningslinje fra  ø

avskåret.- Den-andru riksvedan fra framsprtngut fra Et. Vttlx til St0
Hubert ur undur I soisson av framspr tngo t har tyskerne druvet
ds all,  ut  av  byun  Buso, Det &P t-)311 som tyder på at v. Hundstedt akter  å

trukke sne'nansurstrinkor  tilbaku og  ovorlate forsvar.lt til infanturiut samt
undul SS  panserdividjonar. Anerikanernu har hatt lekal framgang vust for
Bastogne og tyskernu har hatt nou framgang p ostsidun, Vust for Bastogne har
de all0 gått ovr elva Sur cg urobrut  2 lwidsbyer,  I Luxembourg har du allo
knust.ot tysk motangrun syd for Bdtscho, Mellom Saargemdnd og Bitsah har de all
hatt framgang og allu tyskuru som sist torsdag gdkk ovur Rhinen er drevut  tilba
ned undtagulsu av en unk,1t avduling på ca, 650 mann som har spredt sug ovsr
et Orohode nå ca. 12 km, og ldden stere tap. Tyskurne hadde også fått over un
dul tanks nvo-gav 3 er satt ut av funksjon. I nordnu ;acasse hor de all, hatt
11tt framgang, iengur syd nar krafttge tysku angrup tyungut franskmånnuna til
å trekku seg undul tilbake, Pra mddnatt_fredag t± -! rldnått søndag hsr  då
øket fangeantallut måd 5000, - I Nedunlanø hår poLsks troppur angruput et bro-
hoda som tyskerne fikk istand d nærhutun ni VenIs med gcdt rosultate •
C::e.r. 700 tunge am, bombefly angruo idsg skiftetamtun-d Frankfunt am Main og  mål
i Syd-Tyskland. Transnertmål i krdunnurframspringat bia også bombat, Tunga
brit, bombefly har inatt 2 gangur bambut illiarshan og d;seutan Hannaver , Nttrnburg
og Hanau. 15 fly savnus tfttur nattons oparasjanor, 0-•r 10,00 tunga am,  h.fly
angrep igår mål i Tysk1.0 fra Sdu1c ,k:Old  t51 Strasseourg, En halv mil1ion
franske soldatur gtjr:s klar fsot krigsdnncats, .kneklassun 1923 ur innkaldt til
slutten av-januar og skal utru_stos med  madrnå
Italia- Kanad9 tropeur fra E, 3rmo inna gått uvun Bonifac5sksna1un og urob-
ret byen St. Alburte, Dise.s stTaksa har nådd haeat 1C km, nord for Ravunna og
har avskåret flyro  tyske  avdellngur nurrd for byen. Idag hIndues operaejonone
av dårlig vær men dut fsretas opnycintng i dot arabssdo emrådeo I det tysk-okku-
perts Nard-Italis ur dut '11-dodt ut uno.ligh.tsr på gruna  åy  matmangul og stillin-
gen blir stadtg Kundrovis av italdånero on arnusturt og sondt til Tyskl.
HELLAS.'-- All organieurt mctstaned fna ELAS ur sgophørt i Atdnon og Pirms og_
de brit, troppur trekkur sug nesdoven og mcstor Sare svak motstand.,
ØSTPRONTENo-- I Suclopeat Par russ. inntatt nnriamentsbygningen og børsen og
V-er-r.d-eir-6p-Sb7inun,  Dunne var brukt som 2,:eddingsplJss fcc transoortfly, Lø-y.dag
sendto tyskerne nud fallskjurmstroppe som russ, uttur 5  ti7"Irs heftige kam-
per kastet tilbake, Lørdug blu dHt- talst 300 bvgninger Og mrngo fsbrikkur,
Søndag ble 116 sturkt befestde busblokker taTtdo. 115 tank OTe ødelsgt og d2

tyske fly •ilintutgjort. Hdttil hår russ, tatt 1575 husblekker av 4500 i-Buda-
pest, Tyske troppur i nord står bars 30 km, frs byen sg prussar på for om
mulig å komme sind hardt betrengt. knmpfollor i Budaaast t undeutning, Do
har forsøkt å finna svaku punktor d d• russtsku JAn jr mun dst una angrsn uttdr
dut annet har mislykkes, Nordvust for hovedstsdun tnntuk tyskurne dgår b;jan •
Gran vud Donau.. mens ruseurne igår på sin sidu avanaert, 20 km, vastover;
3000 tysku fanger ble tatt på ett døgn0 --7STASHAVE7 Flu fra.am, hangarsPip
har vært på spoidingstoktur avor 0hdnakyst-on og
senkut utatmitkad skip og skadut 53 andre, kamm, ira- Burma idag opplysurat
den 14, armes fortrueour har rykket fram og stan na dk-k5 fullt 90 km, fra Mandal
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Krigssituasjonen ved årsskiftet.

-Per TysRlane Har aret-144-vært et nederlagets år. Fra nederiag til ne-
derlag er de tyske tropper kastet ut av så godt som samtlige av de land som de
tidligere hadde besatt. Den fordel som tyskerne har hatt ved at kampen har vært
ført utenfor deres egne grenser, og som følge herav kunnet-føre en hensynslø s
krig, er ikke lenger tilstede,

Vil den tyske krigsmakt væra istand til å føre den brente jords taktikk
og føre kampen fra hus til hus innenfor Tysklanda grenser? Vil den tyske befolk-
ning tåle det som folkene i de av tyekerne tidligere besatte land har vært nødt
til å tåle. Den første prøve på bruken av den samme hensynsløse framgangsmåte
innenfor Tysklands grenser har vi sntt frn kempene omkring haehen. Men hvordan
virkningen har vært på det tyske folk er ikke enda godt å bedøMme. Hvis ikke den
offensiv tyskerne satte igang før jul har sin årsak i urcen innen riket på grUnn
av at krigen er ført inn nå Tysklands egne områder eg befelkningen ikke tåler
påkjenningen.

Etter hvert som de allierte har Trengt tyskerne tilbake på alle områder
finnes det nå ikke lengor noe sted i Tysklend som er sek'kert for de nlliertes
angrep. Den ene-by etter den annen er lagt i grus, eg befolkningens utholdenhet
er satt på en prøve, som selv Goebbels propegenda ekke lenger er noen medisin
for. Løftene om den endelige seier for Tyskland er det vel kenskje få selv i
Tyskland som tror på. En  ma  kunne regne med at det tyske folk imø t eså julen 1944
så håpløs som nldri før. De ledende var klar over nt noe matte gjøres, folket
trengte en oppstiver, og propagenda nyttt ikke lenger, Så kor det tyske folks
julegave - offensiven i vest-, som skUlle innlede en ny fese i krigen til fcr-
del for Tysklaad. Det er all sannsynlighet fer nt den tyske befolkning på grunn
av denne offensiv her hatt en etter forholdene fredelig jul, og det har vel
vært en av offensivens hensiktnr.

Men spørsMålet blize Her Tyskland vannet meget ved offensiven? Har de
vunnet en utsettelse med nederlaget, eller b-ir motsatte resuhtatet?

Offensiven er ignngsatt på et tedspunkt de Tysk-Land er truet ikke bare
på en kwat. men på alle kenter 2  den er satt inn på et smalt område og kunne
umulig være plandngt med  r3)  store mål for øye soril  Zgi kaste de allierte på sjøen
igjen, dertil mengler Tyskinnd:etter alle solctmerker dømme,kfter til.

Offensiven kom overreskende og tyskerne har vunnet dendel terreng,
Sbøremalet blir nok bare: Greier tyskerne å. få trukket sine tropper tilbake til
Tyskland igjen, eller vil nit som de har laFt offensiven bli ofret sOm  en
nødvendig opiumsinnsprøytninn for detgtyeke_folk?

I Rogaland har gestapo utfeldet en fenrilsk vdrkbominnt i høst. I september og
iikToUe-F 151-e- Bjerkreim trslet av Tyskerne ph jeke etter faelskjermsoldater.
regner nt omlag 1G0 bønder ble ereestert. Flere låver eg hytter svidde tysker-'
ne av.  Oe's  i Stevsnger  oF  fyiket forøvreg fnet mange errestesjoner sted, bl.a.
ble forfatteren Per Thomsen tatt. I desember likelderte patricter 2 englvere
Leonard Wickstrøm og Geijke i Stavenger. Ouireet semtidig ble Rogalands
største knottfebrekk ødelagt ved sabotasje: etteret de maskerMe og bevepnete
sabotører hadde avvepnet og bundet sabotasjevaktene.

Hillevåg knottfabrikk i Betlend beekjeftid'et 25 m ann. På kontoret fant
sabotørene en mengde kvitteringer for leveranser til tyskerne, noe som sjøl-
sagt ble benektet i nazipressen,

Som følge nv disse vellykte nksjoner igenesattes omfattende rnzziner.
S?eledes bln helve Teavenger by og senere Sandnes avsperret 1 døgn mens alle
hus ble undersøkt. Alle mannlige innbyggere i alderen 15-45 år ble ført
sammen i skolegardeu o.lignhvor de måtte tilbringe Tertten i bitende kulde,
mange bare dført pyjamns.

I oktober ble radioreparatør Iers Ityse seutt nv gestepo Lysefjorden.
Under disse aksjoner hnr gestapo vist en bruTelitet som har gjort et sterkt
inntrykk pa folk.
7. em0 srme meddeler offisielt: Etter hva tyske offiserer hnr meddelt under
forhør, er den tyske overkommendo ikke særlig ineeressert i folkestormen, men
har i flere måneder vært beskjeftiget med å utånreee en annen partisantype -
nemlig tusenvis av krypskyttere, som sk el bli tilbeke når de øvrege tropper
må trekke seg tilbake, med oppgave å tilføye de  al1,  etyrker så store tap som
mulig. Tyske mtlitærekspertar venter sng megnt  ev disse kryeskyttern.


