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SVERDET MÅ BLI P101 ogandretler avEunpa ogtiiåundertryedefrHcvege1sersomtert

I de lond som er bcfridd fra de tyske overfallsmenn oppstår et tintålle hor kjempet mot fienden,

problem. Dot er marge vanskelige oppgaver som skal luses i de 1 and snm er Jeg tilbakev1ser deem påstend. Jeg skal atude Underhuset om tillitsvo-

plyndret, utsuget og rakket til som de er. Hele samfundsmekanismen er kam- tum for regjer1ngen og for den ånd vi mwsjerer i fre den ene fare til den

met 1 ulage. livets ntidtUrft mangler. Det er ikke vanskelig å regne ut hvor- andre Ul seiren er i sikte. Jeg skal anmode Underhuset om å tilbakevise

den mossen vil reagere, vi har allerede erforinger for det. Det er ikke for dette mcd den vrede det fnrtjener, Endringsforslaget taler spesielt om Ore-

meget sagt at en m'a regre med ondartede sosiale komplikasjoner. kenl and, men det er et al m1nrml ig anfal I mot regjeri rgens hel e pol ti kk med

Det problem ss det her tenkes på er de friskarer som under oklapjonen påstand om at der sfitter de reaksjontire krefter og overalt med vold siiker

har firt krig mot cb fremnede undertrykkere og 1 sluttkampene har bidratt å ihnsette diktaturregjeringer aut folkets Unske.

til  å  fordrive Jem. disse friskTer her helt sikkert gjort en betydelig lrn- Regjeringen skulle gIjire seg everdig til et tillitsvotem hvis den gikk

sats for fedrelmdet. De har satt livet Inn rimge genger. De har holdt under-fram på denne rnalen, Det er irvidlertid ikke tale om nea derrnkrati nåret

trykkerne i ura. De har representert follets livst;ilje på en effektiv måte. pthelvelde rar cg vepnete masser trenger 1m i storbyene for å besette r/Uk-

Fienden er demaralisert av den oldri hvilende striden, og folkets livsvilje ke I sti 11 rger for poli ti eg forvaltni ng i den hensikt innfdre et total ifirt

er hol dt ved 11 kva regime. Krigsferbryiere og lanisforredere kan i ekstrene tilfeller dtimmes

tiår så tyskerne er forireyet og en provisersk regjering er dennet, kåri- til dUdan, men jeg haper et det skal skje for lovlige domstoler ng etter

mer så spUrsmålet om hvilken rolle friskarene skal spille. De vepnete skrer lovlig rettorgong, ikko som et utslag av pbbelvelde og politiske tvister.

som nylig representerte den nasjonale vilje kommer 1 retsetning til den sem-Churchi 11 tilbakevi ste tankenom at menn som var utstyrt mo våpen av den

fundsordning som regjeringen vil gjenreise. Den sosi cle uro og gjåring 53171 britiske regjeri rg kunne grareItay på å ta styret 1 landet. DereS egen

twilIrlig figlger etter krigen ken bare altfor lett skaffo seg verkfiy blmt stat skpl ovgjure hvilket skal spille.

de vepnete friskarer. Det er folk saig er vant å bruke sine vapen„ lov og rettt yi må ta på oss byrka og utakktmlige eppgaver; ut,satt fir t'rån, kritild<

h3, Vart ute av funksjon så lerge at de h3^ mIstet sin makt over nenneskene,og boskyldryårger fra alle hold_ tienStprbrttcnnid harl: ethvert fall klert

Det ligger rdr for de epriete skerer som nylig slass met de fremmede å bruke for sog hva det v11, - at disse "[Md skarbefries:fre. fienderkind og under ra-

sine vånee. Wv og rett ha. Vart ute av funksjon så lenge at Je har mistet lige forhold selv bs13gme hvilke rogjertnis - utemm feiStreglarirger

sin makt over menneskene. Det ligger når for de vepnete skarer som nylig de vil

sloss mat de fremmede å bruke sirm vamen for å drive gjornorn det som de i huppforsukot i Bel I a,

sin upphissede tilstmd mener er ktig og Unskelig. Churchill franholdt at Pierlotregjeringen \ier.det erreste konstitusjonelle

Hvis ikke krigen mot don ytre fiende skal fortsette med inobyrdvekemper bindeluddmed dat fingagne. Vi br1ter sofnigpåsts å vare"darlige venner

må fr1skarene avvepnes. Dette er hva de franske ng belgiske regjeringene har derrokratiet, sa han mistet mellom 35agg ‘;.0.000 marn på å åpne Antmerpens

anbefalt og er i fard med å gjennomfOre. ibn  hverken 1 frenkrikg eller i havn,Dette bbr m3J) ogsgå to rried.i.berro4nrgen, likevel sem da "dennkratiats

Belgla vil partismene finne seg i dette. De strir i mot å b11 innrullet i venner" kom i lastebilagr frc,ilon.s-ret BrItssel for å innlede en bledig re-

den ordinåre aiben, De vil fortsette å vare selysterldige maktfakterer som velusj

de var under sine kaper net tyskerne. Hel 1 as.  
Det er en ganste tragisk historie. Disse matrloter blir med ett forvaa Alt jeg sier i derne sakcr blitt rlig gruçidig gransket.påfortgånd av

let til s3rfundets fiender. Det er naturligvis deras egen fell, men det er tjenestenenn som er helt fertrelige med'detaljefie. Cherchill fr3nstilte

ikke alltid lett å emdeme seg. rilange nener nja behandles urettferdig ffir de ELAS svm an organsasjonSofil i de stste årene,.:iftirete rekke hadde vint  be-

denkes3V. Det er menneskelig om slike folk ikke vil innrtimme at deres 0110- skjefliget me,dlegge planer for molctwertngelseh. Omfatningen cv de gru-

gave v3' teggreaset til de ekstraordinåre forhold, ug .2} de skello forsvinne semheter den hadde begått mot befolkningen vagendervurdart, Den hadde

med dem, fordige planer ifdlgc hvil keden skulliabesette Athenog innftirc et terror-

Disse menn hvis hoder er at de lkke falt til fote fur onstondighetene, regime under slagerdet "oppgjiir med samarboldsilennenefi. Imoen gjenblevre

skal altså plutselig gjdre det! Hvis de 1kke fliyer scg skal de tvInges! For tyskom kjemaetsopmenmed dem, Fra ptyhdringer og herjinger overgtkk ELAS

de krever fedrelmdet. Deres svakhet er at de ikke forstår at forholdene er til â bll en velorganisert smmensvergolse. Fnran disse utsikter forsigkte

radikalt fgrandret med befrielsen, Sverdet må b11 pl og! Hvis den greske regjer!ng, 1 hvil ken seks EArg-ministre hadde plass, .3 foreta en

de lkko forstår ebtte r den gjanreiste smfundsorden ta sverdet fra dem og avvepnirg, og opprette en nasjenalgarde på 40.CCO monn. Denne plan vant til-

stinge for nmderrerlson. slutn1ng overalt hver ikke ELAS hersket. ChurehillarlSå det for best å rpp--

rette fred ag orden fir man tok opp spUrsmålet nrs politisk formdring

SIUASjeIHEH I HELLAS. administrasjenen. Hvis jeg skal klaidros fgr ågnre aksjenen, han, ak-

Den britiske ragjer1,,J tillitsvotum Underiuset freekg etter at septerer jeg gjerne husets anmodning nm å ta avskjed. Con blir teg sittende,

endrirgsforslaget med hensyn til grekenl andsool 1 ti kken ble nedstemt av 279 så gjiiir dere imen forhåpninger om at vi ikke skal holde fran i vår poli -

stemmer mot 30. tttgangspunktet for kritikken var tendelsene i Crekenl and, tikk og rcese Athen,frr alle som gjUr opprur mnt Grokonlands konstitu-

09 oroPosisjonen spurte om regjeringen mså seg berettiget til å innsette sjonclle myndigheter.

regjeringer omtrent som de innsatte porlamentssekretårer eller sem Hitler Respekt for donekratiet„

innsatt Gauleitere. Det siste som ligner dcraakenti or pdbelvelde med dtin11ge våpen i slne

De beskyldinger som mttes rret oss, sa Churchill, går ut på at vi her gengsterhender. Demkrati er Ingen skjuge som kan plukkes epp på gaten av

brukt britisk styrker til å evvepne derrekratits tilhergere i Grekenlend en mrsn med mask!nyoVar, ienekrati er ikke bert pa veld og terrar, men



på lov, spill, frihet og respekt for andre menneskers rettigheter.
bhurehill sluttet ned si at hgn ikkc ndret ten engstelse fit nt den

mest ntiyaktige undersdkelse av ddn politikk h hnaiefulgt 1 Belgle,
Italia ng Grekenlnnd ville bamttige en rottvis mann til å mklogå re.

gjeringen for en meksjondr 2alitikk eller for å trindM resJongne i fritt å
• gl uttrykk far sin vilje.

_ _

lbree g Kuba stilte sine plasser i Interlmsrådet for it:n slyile luftfert
tll dispostsjon for I ndia ved den siste luftfertskonfermsen. Det vrr kjent
et av de fem plesser som ste til rådighet var India tildelt sjetteplassen.
Terganstierne sem represmterer ftnge reiste seg da ogba om ordet. Han sa
at han etter å he konferert med Danmerk,Sverigoog Island som lerge geogra-
fisk representerer ved knferansen, dnsket å stille khrges pless til dispo-
sisjon fnr Irl s-)m hnn monte tmrgte den mer på grunn av Indies stdrrehe
ogboliggerhet (st-merkle blen de stare gester var Ikke slutt med
det like etter ytrat Kubas repmsentant doske om å stille sin plms til
rddighet(mem bifall ). Da latinerika allikevel varSå godt reptesentert
ble enden et korgo blg sittende og Indi a fikk plass,

Det er hyggelig å se at noen er hbye og flotte % derne verden fylt av
• krangelon hisrojiyo. ;,11ting jenkorscg, hyls mcn t dat litt relig. Litt av
eprez-vous-rensieur-tenen er Ikke me darlig

-PntrIeten-

fl ORGES1,1YTT.
4. descrber ble det foretatt en vellykket sebotesiebandlingYot 31erk's

ekkumul aterfebri kk sem 1 agerstnrtbatteriertll biler..
30. rovembor v• det on eksplosjon på Kvernor Druk  2  dnmpkjelen som var

r Nthrdog ble ddel3y1. k ukjente menn hadde trengt seg inn på be-
drIftensorråde og låst Inne 6 av bedriftens folk som var til stede onkvel-
den. Da politiet kom til, var kjelenesprergt 1 luften og mennore loorte. -

Natt til 31 revomber fikk vekthevende politIbetjent på Idnsbem politl-
kammer besdk av 3 menr,som ba ne dyeblikkeligaisistanse til hjelp mot n3on
innbruddstyver like 1 ndrhelen. Da palitibctjenten lukket opp ddron, fikk
han straks ordre em å rakke honderic i  vdret. En ennen botjent som ver til
stede likk holler Ikke anledning til å slå alorm og mons .den cne vrennene
holdt pelittlellene i sjakk, tok dc andre ndklene tll arresten og lAste ut
3 nol itiske fargor.

Oslosbykammondent von Klinekowstrdm, cr skiftet ut med polltigeneralen,
voo. ee3eler. -

BjarneKarlson somhnr bistått det tysle poTiti 1 jakteng2 registrerirgs-
plIktig urgdom er funnet skutt på Golle. -

Blant frontkjemperkntorets "frivillige" bidreg inngår ogt 600.000 ktm-
ner fra Einnsiepartetntet tfl ninningcr. Dette bldra) må forhdyes t11
7011300hroner.-

1 deesiste tld er det - tydellgvis fra n22lhold- gjort et megetklos-
setforsdkpå å brirge forvirrIrg i de rorske håndverkeres frtnt rrt 11S og
de nazifiserte håndverkergrganisesjanery Der er til en rekke håndverkere
sendt en såkalt tipgrole" om at de direktiver som gjelder det dvrige ndrIngs-
1 1 v Cilnnektelse av betale konti ngent, avvl sni ng av tillitsrerv d.1., 1 kke
omfatter handverket. "P3-olen" er solvfdlgelig falsk. f- ndverkerne dmptror
på dette emrade som onere ndrirgsFrIvende: Ingen kuntirgent til og Ingen
-111 litsvm i det nezifi serte håndverkerforbund eller dets "ri kst eug."-

Co.15. desenber har statspalltiet til hensikt å rekvIrere villaer På
VInderen i nerheten av stesjonen. Hensiktan er å konsentrere stetspolitieb
på et sted på samme mite son tyskerne har gjort andre steder. Meningen er
at de som får relwirert sino beliger skel flytte inn I statspolitlets
dige lefligheter i bygr. -

StAle Krohn og Ivar Sandvig ble skutt I Korgensgate torselag. De ndrmere
emstendigheter er 1kke kjent. -

FredNg kl. 17.30 inntraff det en eksplosion i Norsk lithograff sk Offieln
kunchsgt. 5 11. 2 meskiner var rekvIrert og skille til Tysklmd. Skaden ver
u et.4..,1, 4,4,1

N H ET F E S ;1 Ù6,
Ostfmnten, Russiskestyrker hatbrutt gjennem det tyske forsvar S og Nfor
Budapust. Byen er omringet på tre kenter, og 1,rnbanen eg velen til filen er
den eneste retrettyti. SzoleesIS regjering skal vdre flyktet til tn by
ndrheten av den dstorrikske grense. Gjyrnombruddet i fnr Dudapest er skjedd
på en fmnt som er 120 km lang og CO lan dyp. Flere byer,bl.o. Vacer Inn-
talt. Den russIske offensfy ble Innlo‘tt ved kreftig ortille~mbardement
eg russorna måtte bryte seg gjennom flere rekker av forsvarsverker eg minc-
felter. På slagfeltet ligger fullt av utstyr sontyskerne enten her fMt lid
lagt eller ha. måttet 1 a bli tilbakc. Hittil er det tatt over5.000 fanner.
Russiskestyrker 8 for Eludgpest står  15 km fre byen, mens andre styrker
somrykker not byen fra stAr 8 len fra den: Andre styrker står 10 km fra
Szekkosfeherver.
Vestfronten.  De allierte bruhoder vgd DIllingon og Sarrlautern blir stadig
fastere. lengerS her de allierte satt over e' ve på to nye steder V for Sao
gernand.Tyskernehar rettet flre voldsomme urtongrep met de allierte styr-
ker, men alle er blItt slått tilbdceeigSOfor Saarverånd har de allierte
rykketfrm 2 km. Kciripvirksomheten er Igjen blusset opp i Ruhr-dfstriktet.
1. emerikenske anin,som rykker fran over snelegt terreng rykker mot fire
tyske landebyer og står i utkantenav tre av dem. DIsso rr Trier. Gef ng
Schertherg. DIsse byer ligger NU ng SU for Aachen.Hele vestbredden av
Roer er renset I området ved Jt1lich. I S har det vdrt fromgerg n begge
sider av Modre Vogesene. En bru er erobret I uskradt stand,- jiåP1i.;
drfr operasjonene 1Nederl md. En befestet stil 1 ing  ved Hertogerbuseh er
tatt. Tyskerne her sprergt enda et dike og flommen sprer seg, Fra 8. fil
30. november hhertyskerne tmt 152.000mann I faine, sArcte og forery
anslår dette fkr å vdre nesten 1/4 av frontstyrkone I vest,
Fl yergrep. Drillske fl y fre hengerskip her gjort flere virkoi ngsful le argre
på skiputenfor norskekysterk 2 tyske forsynIngeskip ble sett 1 brand og

laktere ble skadet N for Haugesund. 530 tunge amerikanske bombefly
eskartert av650 jegore angrop sundagtrafikknutopunktene Koblem og Binge
Britiske nosgultoseskortert ev nattiajere ver natt ttl sindeg over Berlin
og Vest-TYsklmd. 3  fly sovnes. Jerneenetomter og en flyplass ved Stuttgart
ble mgrepet av ornerikenske bombefly lCrdag. Det glkk bore onp ot encste
tysi fly - et rekylfly - som ble skrtt nen. 4 anerikanske fly savnesy -
Turge bombefly fra italid anigr-ep Itirdag oljeraffinerler 1 Regensburg cg
Skodawerkene i Tsjekkosloyakiety
Hellas. EIBC' kormsnondent melder at heffige kamper er blusset opp igjen.
Ved daggry sUndginnlodet EL,S-styrkerenye argrop for å kemme Inn I Athen
De ble slått tilbake av britiske trapper. Smtidig rykket endre styrker inn
fra den syddstlIgo utkent av byon. De kom I kwe med greske fjellbetaljoner
ELAS holder r stdrsteperten av Pireus og de fleste av polltistasjonene
byeny De alliertes dverstkamenderande f-Hellas, general Seebies, tzed ler
at han ikke hor forsdkt å slutte fred. ELAS hor heller ikko tatt skr1tt
ned st›.1.3. på å slutte fred. - Generalstrei ken f So1oniki er oprhevet
Poskve. Den russiske og franske regjering har inngått en avtale m2111-
anse og gjensidig stdtte. Et kammunIke fra hbskva sfer sundag crn kenfor-
ensen mellom de Gaulle og de russiske ledere at mons sjofen for den provi-
sorlske frensko regjtring og utenriksmini ster BidekJlt her vbrt i teskva
hr den sympati som knytter det franske folk til det russIske gitt scg
mage utslag. Fra russIsk sIde har morskalk Stalin ng uterriksmInister
libletov deltatt 1 konferansene som -mfattet alle spdrsmål i forbindelke
med krigfdrIngen og fredserbeldet etter krigen, sklig de venskeligheter
som vil re1se seg i Tyskland. Det ble opmnådd dgsolutt enighet og det her-
sket et oppriktig dnske ein nkt esnxbeide. Det ble fastsett å fortsette
krigen til TysPmd cr helt slått og ta alle forholdsreglor for å beskytte
Europa motnye everf-11. Den 10. dosemtor ble iet undrrteonet er, ayn om
al 11anse og gjensidig hjelp som vfl bl I affentliggjort senere.

alliertes kommuniko fra I tali a melder at 8. arme rykker frga
området M for Revenna, som står undervann. Det har også vDrt-framaang

S for Faenza tmss hoftige kmper.
nnbn. fIn pllferfo skiod-nr 1 rywHmhorvpr ininn


