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'Vas fronten. Idag har tyskerne mistet 5/6 parter av det landom-

I

. Fåaes-dm—d-O7 holdt så sent som 1 år tilbake.og de står foran et

/

aktivt vinterfelttog både i øst, sør og vost og fra øst kanskje  st6kr.-.
J_ kore enn noensinde. Felttogot i Ardennene har slått fullstundig feil

og i denno kritiske fase av krigen er ethvert feilslag av avgjørende botydniag.
Tyskerne har rykket ut fra oitadellet Tyckland og kjemper nå på åpen mark og
de allierte ser gjerne at do gjør dut. Den sturke amorikanske motstand og de
allierte flys hurjinger på det tysko mannskap og materiell kullkastet alle tys-
kernes vidtflyvendu planer som i det mincte gikk ut på å kasto de all, ut av
Brfissel og Antworpen og tilbake over Maas og Mosullu. Endulig røk tyskurnes
planor hult da de .ikke greide å ta Bastogne, og tyskernes tap i fatger over-
stiger lanct amerikanernes tap i fangne og savnede. Do tap som tyskerne lider
under denno offensiv or du etter alle bor•gninger ikku istand til å erstatte,
sarlig ikko da store styrker av elitetroppir som ble satt inn her. De t. styr-
ker i Ardennone anslåøs til 30 divisjoner. De all, på sin side er i besiddelse
av materiall og mannskap i lanct størru utstrukning og kan gjennom havna Ant-
werpen hurtig få komplettort sitt materiell.- Stillingon idag er don at det
tyske forsvar i dun vetsliso del  av  Ardunnerframspringet holder på å bryte
sammen. Mellom Marohe Oj La Roche trekker tyskarne sec hurtig tilbake og La
Roche ur bufridd. I spissun på framsprincet er dut bufridd flere byar og lands,-
byer. Tusonvis av fangers strømmer inn. General Pattons styrkor på sørsiden
har rykket fram optil 4 km  os  kilen er nå mindro enn 15 km. bred på det smaleste
De har likeledus hatt framsanc i Bastoneområdt. Det tyska bruhodut over Rhinen
nord for Strassbourc skrumpor stadic inn. Den tyske offunsiv i Vogeseno, som
ble satt igang for 14 dager siden, sur  ikke  ut til å vare annet unn en avled-
ningsmanøvre idet det ikke ur konstatert større troppeansamlinser. Kampone or
også blusset bp i Nederland. Resultatet av dun tysku offensiv .ser ut til å
bli en ulykke for tyskurno og un nyttarssave for du allierte. - Veldige styr-
ker allierto fly bomber ustcnsulig krissviktice mål inne i Tyskland og i selve
kampområdat. Tapene har i det sisto vart små og den tyske luftmetstand ubety-
delig,
østfronten. -- Russerne har ringet inn en betydolic tysk armo i Budapest og
.gt-StU BUTr  gelige tyske styrker struvur forgjeves for å komme den tyske garnison
i hovedstaden til undsatnins. Tyskerne blir holdt i sjakk 30 km. fra byen.
Russerno har bycgut opp fronten i Unearn, som ur 500 km. lang, i løpet av 3 mndr
og på tross av do store distanser maturiellet nå transporteres over følger russ.
sin tidligere taktikk ved angrep på større motstandssentrerinemlis ved å føre
støtkiler vidure vestover, saledes nå nard ,is syd for Budapest. Dat meldus idag
at russerno holdor på å trenge inn i Kumarens ytteromradur. Denne byen liggor
bare 80 km. fra Bratislava. Det er marskalk Malinovskis styrkur som fortsettor
sine framstøt langs nordsiden av Donau. inne i Budapost orobrer russerne det
ene kvartal etter det annet tross den soigosto metstand,  Igar  gjorde russernu
den største framcang på un dac ved at de urobrut 8 distrikter og tok 3000 fan-
ger. Bare et mirakel for tyskerne  es  on katastrofe for tym russerne kan rodde
garnisonen i Budapest.
Stillehavet.-- Meget store amerikanske styrkur gikk igår iland i Lingayen-bukta
-1-A—LUian7(Tren størsto øye i Filipinene. Gunoral Mao. Arthur fulste landgangs- .
troppene  os  slo opp sitt hovedkvarter på øya.Angropat kom gansko overraskendo
på japanarne og fant sted på en 25 km. lang strekning 190 km. nerdvest fer
Manilla. Amerikanerne holder nå 40 km, av kysten og har rykkut 25 km, inn i
landet, De har rykket inn bak do jetn. forsvirsstillincer og tatt byen St. Fabian
Jap, har hittil gjert liten motstand. Invasjonsflåten var på 800 skip og jap.
fly gjordo dosporate angrop. 79 jc1p. fly blo okutt nod,Flure krigsskip ødelast.
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4G_J_E_N_G_A_N_G_E_R_E_N_(Særtrykkl 1I/1-445.-

Hva vil det nye år bringe oss? Får vi fred eller får vi ikke? Ja, ingen
kan vel-syare sikkert  pn  det spørsmål. Sh mangen gang hnr de store og sakkyn-
dige_1.tattf e41Undef. denne kriz,Hat detikke er. ISå(rart,  pm yd d-pertferien"Hy,
or,så æreentkUmmer!_14i"--)Hog sP*17,9P;v4lIn.sas:::
langt fra er noe utslagsgivende, så skal . vi-nIlikevel være med i'kaMpen, eg
førSt aV den grunn at det er var plikt. Vi. vil ikke _Mt:bareandre- skal
for- oss*de- skel_ pre.b12d Ogrkrefter  ps vi,Skal,nøstej  ruktene.  Aldri  har det
vært  nOrdMannsa'andrel 41te  for Segy-Og - den  gett::skalllerkke  nh
være''P4:11Oen nbrSkpatrirn.  *th,eten  eretifeltke:dYre:Ste'Pie-, tenk:th.:bPrgerne
som stakk'SI:n'egenby.-HHalden:;-:I:br..annitenk på fedrene på Eidsvoll,  Som  1:
reiste seg mot hele EUr~linevi Skal-ikke- gjøre'SkXm  "på disse SOfte"
senS.Vil'"OnNrs det-blitr:k4ietodetS'lår fred'SletralVi,
viSe'  at?-rdette: er  Met  enn tnitt vtaieMåte. Derfot  fram,  landsmenn,, Sr-J.kir
Kan-vi 4a  'gjdre  . no.e:n  nytte?  Ja, Tdu kan'  og thVer eneSteimann c2-.Stkvinne i  iandet  t:
kan  tdet . 4)'LL.11pr'lltidilgereHtåttHredelipg Hjmine:frontens 4) bud„_.de
hvor du ftr—beSkjed-dm'hVad-digjØrk:: j  kh )10-negatiVe-, gitde4  prdre-,
om hva du skal undlate. Har du dem ikke Selv kan du sikkert få demh6S-ddn- -
nærmeste nabo. Hver times arbeidevi kan anddra fra fiendens militærmaskin er
en pinne til hans likkiste. Hvert villig utført arbeid betyr en forlengelse
av krigen. Le skal føle vntr mntstand hver dag, hver time, hvert minutt på
dagen. Alt Skal vanskeliggjøres fer dem, deres nerver skal komMe i-hØyspenn;
og sabr om Vi ellerede  11?, vet Pt de i sin ubalanserte sinnstilstand bruker
harde midler mot oss skal det bare anspore-oss til ytterligere kamp.
Og så, landsmenn, slå ned på kritikken både over hjemmeledelsen og de som utfør
rer sabotasjehandlinger. Det er ikke ofte en hører det, men en og annen
gang er det an som er ute med sin røst. Hva har du, som snakker, rede på?
Hvor er din innsats? Du kan gjøre noe, hvis du  vil,  men det pr -L.jernesn'± her
i livet, at negativ kritikk koster kritikeren-mindre av egen oppotrelse og
knnskje gir hans slette samvittighet en tåpelig undskyldning til n dra seg
unda. Vi krever pnsitivt nrbeid av hver eneste landsmann i denne tid.

I det‘e siste krigsår går vi nordmenn samlet fram under vkrt gamle
løsen "ENIGE OG TRO TIL DOVRE FALIER" - BN HARD KOMPROMISSLØS KAMP MOT TYSKERE
OG QUISLINGER!

"Aftenposten" synker xtd stadig dypere og dypere ned i smudset. Tradisjo-
nen fra Ulrik Stang fortsettes av Endsjø og Flood i en Uhyggelig grad. Bn mere
blasfemisk artikkel enn den som står snm leder lille juleatten har ikke vært
offentliggjort i noen norsk avis. Overskriften lyder."Fordi det ikke var
den begynner med en del av juleevangeliet.- Vi skal Sitere litt; "Før du kjære
Guds sønn,  du  mh legge av din dhrlige vane A nmghes toldere og syndere. Du mh
holde deg til nss fariseere, ellers blir du stripet, ng ingen vil høre pk deg,
Dutma ikke ødelegge frnnten fnr nss med ditt utidige snakk om fred og forso-
ning." Det f?-r være nokk med dette, sån fortsetter artiklen ovar 2 spalter.
Nasjonal samling hadde engang sitt program bl.a. "Værn nm kristendommen".
Mer mer avdekkes NS/s sanne vesen. Det er maktbegjær og intet annet som
er drivkraften. Let går nå npp for stadig større ng større deler av det
norske folk og frafaliet øker daglig. Kristendommens grunnretninger angriper
ingen ustraffet. Det vil også engang gå opp for "ekspedisjonssjef" Feyling
og "bisknp" Frøyland, som skriver søndegsbetraktninger i det samme blad, som
haner den Ferre, de mener seg satt til å tjene. Nylig uttalte Frøyland i en
praken, at "i urolige, vnnskelige tider skal falske profeter oppstå." Ja han
har rett.

Men for "Aftenposten"s redaktører, som har solgt sin tjeneste til
fienden, og dradd en ansett og avholdt avis ned i støvet, er det ingen nåde.
Skytning er en ærefull død. De har ingen ære.



En i.nnsender skreivek til
N orsk fron

.7 =t-tet..."1 året fikk quislingpressen leve høyt på meldinger
om urovekkende konflikter i noen av de land som vPr frdgjort fra Hitlers favntak

•

nazistiske mørketld hadde satt sine flaer I låndenes palitiske liv,
KaMpen for friheten hadde gitt heimefront og motstandsbevegolse en selvtillit,
som ga seg utslag i kravet om kompromissløst oppa.jør med nazismen i alle dens
avskygninger, Nye politiske forskyvninger haddo skapt nye problomer innen hei-
mefronten, og utdypet skillet mellom ute- og hotnefront. Vi s.2,1 dette gjenta seg
i land etter land, med Prankrike som det heldigste og Hellas scm det mest tra•
giske eksempel.

Orsti for Yorge vil nye sosiale og konstltUsjonelle problemer melde seg
etter frIgjødinge. Skal makte å UtleSe llandets evne i det rlenreisningsar:
bodd som må til for å tilfredsstilla  v_åre:  Mlatarielle og kaleui1le oehov, må
allereda idag detinasjonale samhold skapasr sbM er forutsetningen for dette.
:Erkal VI kunne bevare og utvrkleefolkestyret, må .7ilcaeledea grunniaget for en sune

på det Politiske slagfelttskapes streks. . .
Lette gjør vi ikke ved å lUkke øyrnme fds faktuM.: at den uorske •fronu

onda ikke har ftionet sin eadeLige form, Endn flnnes en 'tHjemmefrontsledelsen
og e i FptlheSsrådsbovegelse", anda finnes ikke den narmeni. malom ute- ob
mefrotMs: og innen =heimarroqtan som vi alle ønsker, .

Kanske her skiilet mellom Pktiv og passiv motstandsbevegalse.
idvårligste skisme Idag— med den utvikling motstanden har fått 1 Nord-Norge
og på_sabotasjefronten - synes detto skisma Mer kuUstig enn • noengeng,

. Le rupperinger-aom hittil på dette grunnleg bar vært holdt,utenom
Sjemmefronnens ladelseC (N:. LI) nå derfor snarrst Phis adgang til . oppnerne,
reptesentanter til denne i de1se Dermed skulle MUligheten for'en fullstendig
sammensveisning av den norske fronts politicike krefter -tatre rekkevidde.

Dot har vært en Plivårltg svakhet at ikka elle ktefSer innen den akh,dve
notstandsbeverelse har hact tPlsmenn i ttjemnt3:rd'onters lecels Her er lkke
spørsmål om man er pnig ellet-ikke den akthave mptstandspolitikk, men ,m
kratdet  eket  praktiseres. Det or denne  ve/3  mEn  hartt  da ]anCii TJr
ETV-63g.ers-ren-E512r-ida.-="Eist i retnlnr av  entihet  np stylke, E---Dabmarkai. "Prenrike
og Juroslejia, ES land hvor ikke hele motStåndsbCveasisen tUitts Ut' sintter
opp om en enbetli.r ladelse, hi,erken ha den fornadne kTnfl: til rfore frd-
domskampen tdi en ly1ckelir slutt . eller tL a løse ettorkrignproblemene på. _
fredelis vis.

Å opPrettholde en ensledr sannenåetndn:2:, dv =1=4J-nrimirvon'sens ledelsefl.
med isolering ev enkeite fgt.tipPer i motstandsbe-veelSbri baSyr aJakkalsg av
motstanden idag, on en trussbl motfeikostyret r

flene det nyerske folke lide-ftser A. dIssa Por .rettriggjør tolkeønsket
orrl at våt demokrutdske frantal  tTy;=.2..es; of;  eptr;t:send; konflikteb foro-
by,:!es så 'Iorees gjeåreisnng kån skje :opkonnuerte

netdme,n vli vi rive red.
Let nezistene mest .vr alt frykter er an det 1,1empenee nwske demokrh.cd

dkel samd-S R ledet av on Hjemmefrontsiodelse, som ined air. nutoritet
unløse ot2: utnytte len novervinne-I lre  politiske mdlit,ere krait vi Vel; deSg.
finnes

Den NouBke Front;  qå tå det værp slutt, Vi bører stadir on fedk oom med nevbs netdIne

7Tcfl drnjs''Jeiir vide a Perst:=r :IkkL J 2.detmnkere at'
de mftarbedder os s. så  skal  vi  h:réPer  love dem at de skai tå se sine nav;
pc trykk ber PviseL. Også dethå er_en_art en4vervitksomhet-

Paesikti=bet er ikke det semme som feignet. Lenne elementære aånnhot er
nok ikktt "cdp"P Tor ålle. Foranktighet'ex en plikt som påhviler osc allemaY
npr forplktigheteb drdvos så vidt at en ingentinå kant :Lnentin) --vil og In=„n
tdnr tør. da er d,ot adett or rett PEIC-HET- og nndre gjør det arbeide som du i
sln t.td Skal protatere nv. SLUTT Wtilp-MED rET- DU R ZOTT.L.å fIK VEL SOM
ENHVEIR


