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EVETYit VIRKELIGHET2r=.1d i alminnel igh(st don råttivenct kommisjon ularbeidet detalN,
vintersolen lyste blekg jennom trostrtiker den iskrystallor og forslaj som nå 1:11 slutt skal behmdles av Church111, StalIn oç koswelt.

hten Solv om skritte mellom våpensti1stand og fred erstort og "avkjd1-blinket sne, og lånte farve til glado og smIlergie ansIktor. SMå bam lekte
parkene og folk på gaten glemte hverdmons belrynrInber i jubelen og lattor-injsperioderlirbl r 1 anywri g.. er ..det nia&Lg . at de tre al 1 i erte kri,Js1 edore

en fra de sxL Da plutselig - siur Iftenposton - Pom! ng så hdrr en barns alt ved dette Mdte har sin oppmerksombet på de ontlk .e fredsvHkår. Det
kon tenkes•at de v11 framholde viese grunrprinsippor,• men .n.vstå fra allenulken og mddres fortvilto rop, blodrenner hjem brenner og "norske

Aendommert( • krigsVerdler), går ti I spille. Bretele sebotdrer  hr deteljer. Derinut er det hdyst.sannsyneljg d de v1er spdrsmålet oMMaskin.
:igjen myrdot suå bare - on vdAer formiddm med sol po sne -og bamdt for fredsvi 1 lc:Irenes utarbeldelso et nogåenk studium. elatter;

- og i kirketiden, og kort sagt. - - I lendon undervurderr maige ikke betyOnime son av slite problemermag  -
Solen lywr fremdeles. Enrå går fredeli.p spaserende oppover Drnarensveierl den siste tid har 4rt åktuelle, sos"HelliS.-41OslcvlåN Fblen. P'ä den

amen nener problemnis 1 presse-diskusjomn ber-ontatt stdmmens ungem i parken lelcr v1dem cyg hviner fryd. Et par meter borte
proporsjomr -nn de fortjamr, det: nevnes, at Inar enn en-polltIsklot ckgså Fki1k og reo. I kjellerene unckt Victorie Terasse driver deV2,111-.
iaktta,er fr,cmholler, at tross • lt ved tremaktsmdtet konrer tflnjertede mfldt overbdrende &tt lyssky spill. Flyengropet hin
huridles som mindre. problemr. hvil ken !..,rad defte stermarordryttårsyru.a blettle en liten del, og w‘rge og sindr:ge torturmlsk r
hnt,,n Utsl öns1Qtenkring kretser; hvor On hritisk- -Iagers lys. hadde neppo vdrt til pynt. G; siden - plutselig an norgen
russisk forståelse står som dot dosolutte. vilkår for en vrrij fredyon, bom - 19 norske guttx cgPOW/myrd,:t, neste nurgan 15 og si
v:r1) velstmd, er urulig avgjdm. hen seneste tf is krisr, soritunier detlyscx solen virkolig ? del, 1 kkc vi rkel ig. I kke fdr ugjerri rusnernene
pågående veldige krisdrma Ust er krammet godt.stykki bai ninnen,har f‘tt sin (bm, og ihrge or rent for forredere. Og ikke skai vi oss

skremme til å krype i skjul og la nazister og forredere få herjeimIdlcrtid fretvet don rIsikp som oppstår, ner de ledende: stormakter-fritt, VI
, fskal fortsetto å legge-våre lodd de nllIertes rj forhand helt har smamarbeidet sin

• • Danchaster Guardi skriver• Vi det nytter, solv om krigen
ikrever tan også blmt osS. Hva enn "myrdighetene" s[orr jdr, Jår vl vår finnes v1sse prinsippyrsom det ville ‘Kre klokt å-fdlge. Hvor det

er burde den militireokkupr,sjon;av Tysklmd vnr, fnternasjonal og • •eneste ru111e vei. "Klippe, kliepe". se kjerrinua 1 eventymt, og gikk mut
kke nasjoral - det vil si, 'vf. irjr betenle oss lerne vi over-strimen både som 1:-„,vendo og drid. De får aldr1 bukt med oss,bddlene. Solv

later tll en enklt nasjgn mget onråde, snm den akn gjdre med.I ckiden fortsettx vi den enest veien nordmenr. kan gå. en
Tyskl•mds rphoerh3t rett 111 sikkerhet, men 1 lemden Mes vel dennev11 v1 solv ha nådd cr, solen km skinne vårt frie Norge.
sikkrhet bedre gimnom offektiv ver(brsorjenIsasjon, -gjennom fullster,

_
DE TRE STDR!--. dic.; :‘nepnirt,31/ Tysklmd internsjonal Inntroll nver Tyskiends

tre store Churehill, Stalin og nsevalt konfrer f.disse dmer i kraft, enn Jenrom „7,ronsoforendrimer på Tysklands bakastning.
Svartit,vsorrådet, irket om å kerxe lenappb7:joe et ordnet Europe avhemer helt og holebnt
' Hva konfermsens pre.ram 3vgår, remeecI ti sks 17kIta,ere i Lorktn at av ed jan ikke det fyske folk fallo 1 -„nrki ellkr ridd irmn nyo mindro
tter de umiddelb,r, strtoi ske preblamer, komner våpe nsti Istmlovi 1 kårenegmnserlaxabincre r Itferdi r,  ”vstratflm, de forboldsrelJrscm

for Tyskl md- ti 1 å bli cahenilet. Ittrykket våpanstilst2rdsyilkår er for tmms for å cjenoppratt: sivilisert liv for 13:1 nillinir Er,nmsler er
vidt misviseneb, da et ikke ,,1o1der v11!..år som TysV.tad :nrten kan ,-ksep-otproblem son stillfr store fordrimer tll dt fon.nede njoners

tcre ellur av se, men ngrmest en r-,kka &finisjorrer v cen allkrte mil i Det r aNdoact et for stert prol;km for ,tt rumpa -utv2I-jet
thrlark.;:ns funksjoner. Disse er utnrbeidet av den rådglvmde kormisjon det honvist. tre store rå ta hånd om ebt.

Lorrden, sem ble oppritet ved utonriksminister-konferarsen I oktober 1943.
N. .Ihdlemmer er Sir Strang, mbsacTer John ogarbessacitirGUsov,

RDSVDE jEFRI FIESSE
ct brev til"Amerioan Sociaty of Meespoper Editors"her statsministersomt den frmske reprosenfant Kommisjonens urbaid på område

Nyiårdsvold frldievet, at den mrske m_jering er overordentlig 1riteressertvär: avsluttet 1 og med at forslajet er ferdig redi.,ert. Sonnsyn-
etter krigen å få etrbl den pålitelfgsta friest mulige utvokslimllgvis er "vilkårene"av enhelt annon kerakter onn de som ble fore-l•
nyheter over hele vorden og går ut fra at små som karge blir stillellagt de tyske drdoentstrfono. De formokrt under honsyn til -at Tyskland

hEr Veirt den belende mgrepsnakt i Europa og verden, De polltiske og m1lItarPålik e tot mcd do V1 fdler, sier statsminIsteren 1 brevet,
Ixre.cke representanter for radio presSe snm kommer for selv.) gjdrevåpen, som Tysklmd her brukt i sin wycpskrig met Europa, er ojså tatt
sine laktagelsor kån dot intermsjonale publikm veilednirg san frem-betrektni rnr del defimre th.:stemnel ser og 1,adrol 1 o.; oppst kt
mer full forstelse, Norge vil v'åre gli,,e1 for å mnte frammedemed Tysklend tidm rtirmest etter ficnelli„hetenes avslutniN. Eet 1<an

solv-fdLieli; i denne tld Ikka tillates at en eventuell ecatral tysk ,drrinl- krrespordenter oc vil gi dem alle Slags inforn3joner niddvendig for dercs
arhcid. Statsministeren fr3-.11c,,er til slutt, grunnlovenav 1814 fmt-strasjon får så Be;et som brit4cUlan rermal reojar:ngs Alt
slar d„n frle piesses retti on fri hevctise alle

de
m..d hensyn til raistens utryddimsretoder ove. metstco'cre

allierte kdmi-et til dn •,vertevr.sring, at (-L-1 blir umullg å finneePPfablinji.jr.
parmer ti I en alternativ regjeri m eller admi oi str jon- Det lyske folks Svanskry, &gquislirçerre. Det svenslc.11/211up- instititt harundersitkt
‘.,p.pdrmelso på ny blir en 1 em prodyre„ Under on smnsynligvis gmsk. ster7s-}injen i S'ver:Tge omi7ITmdlirgen av norske ofj danske quislimir, 4 •R.
utstrakt perirde kommnr Tysklmd der-br til å styres cv en alleirt rn1itån- ville gi fri ordelstillatelse, 17/. wir for internerin„ 31`);

1-0" !ntirnerin
kemmisjor, Al;åerr.'.3 dannos soirmensetnirk., og dens uriradnede or,on egdens 0, senere hjenscnd- 1so 09 33 .: for Uyeblikkelig hjemscnd, 1
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ne 16 nyvalgte senaborer I gs,b (10 demokrater on E rbryklikertrj har rstf enten lizt-Ere.tarr hart:oxislis ebbrke; tykket at k, vi. r: rit

på eget :litlatly tredt sammen og 1 an felles skrivelse tll presIdent V fra Elbirg, wmble tatt lOrdag. Elbing er don nest stUrste ty
eohsevelt uttalt sin tfislutning tll "De forerodo nasjoners" framtidige Prettodn, uen er en viblbg irdustriby, sem bLe, produsente 2 abåter cm må-

fredsorganisasion etter dehavedlInjergon ble trukket opp I Dunbarton nederto nere tusen tyskero bl e drept, og det ble tatt over 4.CCO fanger.

Daks, De franholder at de alllerte stormakter snarest trulig må treffe av- Fredag ble Frauenbuzg og SchlobIbten, 8 km S6 for Mnigaberg inntatt, Den

tale De at Tysklald og Jman skal demilitartseresog for frantiden holdes sterkt befestede pinsvinsstilling PreussIsch-Eylat er tatt - I Pornern er

demilitarisert. De går videre inn for at den srorikarske rogjerIng sdrger ;:trnsmalch. SD for Stettin, otr1nget. Reetz og Bornstein er inntatt og Kreuz-

for å fastslå fellesskat 1 alle beslutnInger, soo vedrlirer opprettelsen3" bung stormet. Sjulovs styrker står mindre enn 12 kao fra Neu-Stettin, på •
ro og lovlige tilstander i befridde eller fiendtlige stater. De argir 1 jernbanen halvvels nellom Stettin og Danzig. Deurell Knore er nesten orwInget.

.skrIvelsen at årsaken tll dens aymndelso, at er do antar cbt or av betild- Det foreligger Irgen meldInger fra Moskva brn kmpene nellom K6strIn og

ring for presidenten å kjenne de nyvalgtes oppfatning, de sem tlellIgere Frarkfurt, men tyskerne sier at kampene nm overgamenc nermest Rerlin er I

Ikke har batt anledning t11 å klerlegge sin stIlling. De 'dnsker han held full gang. Tyskerne melder at resserne rå nesten har cmrtnget Preslau, Et

uncer de kermernie forhandllmer. Denre skrivelse har vakt den stlirste opp- russisk komunike meldte s'indag at liegnitz, 613 kr, IlB for Breslat, er 1rn-

slkt eg fonnemen I senatets utenrIleskomite spar at senatet med overvel- tett

dende flertall v11 godta USA' s deltåbing I en framtidlg internasjonal Vestfronten. Kanadiske og britiske styrker har hatt fragang på alle avsnitt

fredsorganIsasjon, Han bygger på al disse senatorer som ble valgt sIst 1 av sin hyo offenolv SE/ for Ni jmegon, De har Inntatt Kratenburg. Dritishe

november har gItt uttrykk for folkets oppfatnIng. - Ilyktene om at isola- styrker kjemper I Kleve og allierte styrker har raldd Mellingen ved Rhinen.

slonspolitiklen vent terrem i USA er dyensYntlg ukorrekte. - Byen Idehr er aå allierte hendero Slogen Relchswald er for stdrate delen

Fra auto:oatlyt rorsk hold 1 LonCon meldes at det ikke foreligger men 'renset opp. Korresmneen:er sier at den tyske notstme blin hardere og at

bestemte tegn pa at tyskerne har til hansIkt å evakuere ilorage. tbget nere det vesenblig er fallskjermtropær sos deltar. Tyskerne her hammet seg et-

går Informasjonene ut på at tysIserne så longo son mullg vil bll i Horge ter det firsta slag og tunge oppgaver •venter vare folk. - Det er tatt over

for å nytte ut de rorske.ubåthaymne. De viktigste av dem er: Altafjord, 3.000 fangeN - Ved Dvre Roer har aterikanerno nadd den stbrsie dammen 1
Tromsli, Nervik Trondheim og flernen. Det er til og med mest samsynl ig at elva, SchwahnendRlihl. Tyskerne har sprengt alle portene 1 demmen on venret
krIgslc ' lsen om nedvendlg akter å forsvare disse havnene som "lortiver" på er steget ca. 1 metere Bredden av Roer er oversvlimot mellon Eliren cg JO-

saine måten soo de franske Kanal- og Atlanterhavehavnere holdes av Inn- lich„ Endel gater pesyds'ider av Jtflich er unekr vann. Slindag aften mel-

rirgede styrker. Framfor alt gjelder dette NarmIk, som foruten å vare en des at vannet synken - Styrker fra 1. amerlkanske arnehw gått over Ikear

viktig ubåthavn ogs3 Onntrollerar Jerobanen ttl -Iver1ge. Siden invasjoren S6 for Hagenw. 1 Syd-Alsace er dut slutt med all organisert rrotstand V

begynte har 6 .7 divisloner forlatt Narge, men disse styrker er erstattet for Rhinen. Tyskerne har mistet 2,300 menn.

med Finnlandsancen, så nden svekkelse av okkupasjonsheren har neppe fuo- Nongo, Fra Svcrige knnvrer meldinger om et taust og underl ig drara på Frad-

ret sted. I og rord fer Narvik finres I dag om lag 6 dIvisjoner. Selv om . rrkstad havn torsda etteraIddag, Ikllom kl, 3-30 - 5 bcrdet norska veprete

tyskerne skulle fordrives fra hele Norel-Korgo.er det antatelig deres hen- styrker 10 slepetbatcr I EredriksIad havn og ftirte båteno bort. SantlIge

sikt å bli I Syd-Norne for å kunne forsvare Skagerak og Imldpet tIl 13.-mlen- båterarbeidet fur lyskerm, og dette kystemIdde sr nå uten slepebåter til

sjden fra de rorske havner og flyplasser. - tauing. Fredrikstad er tyskernes ylkfigste havn for utskipning til Daknark
' Det nerskettede medlem av Representantenes Hus 1 USA, H anald C. Hagen,Kuppet var 1C0 l, vellykket FredrIksted har on llvlig havnetrafikk I clisse

tidligere redaktbr av det norske blad "Vesterheimen", har kommet med megetder. Både kalene og de tyska skip er tett besatt med vakter. De båtene

rosende uttalelser om de mrske og datske petrioters samtesie. De utfdrer ble bordet lå c* ved kolon, maaskmet ble overvunnet og men kmteiner ble

twert sin dol ftr å slutte en jemring omkring tyskerne ved å hindre med pistolen 1 ryggen jaget onder dekk mens andre ble tvunget tll å fere

deres aktivitet, "Ibb rerske og datske patrioters disfolinerte kan0 er av båteneb Kenmendoen ble i al 1 e ti 1 fel le overtatt av bordi rygemennskapet.
den aller sterste botydning for vår folles sak," utteler Ragen. Uot er Irgen merketrpe hverken vdd havnen eller 1 don vintersbille byb En etter

takket vere disse monns samarbeld ned de alllerte tropper at vi snart alle en teffet de kraftfge båter ut av havneområdet. Noen av slepebetene fort-
skal bli en hard og godt samensvelset hdr 1 karp ned agriperne. - satte utcver odd prammer og lektere på sleo; dc passerte de tyske vakter,

_
on Imen fant dct pefallende at det sto så marge fartliyer ut av havnen„ Da

HORGESNYTT. det ble odrkt slapp de slepet og lot det drive. Sarlig sporanende var dct på
Fire av de som ble slett tersdag• Overlege Dathre, h.r.adv. C. F. en båt sem lå ved siden av dt tysk krigsskIp med vakt ombord. Enay slepa-

Gjerdrum, Knadv. A. Vislie, og dimktdr Sunclaye, ble hentet i miem hjem beteno skulle frakte en skytcskjrte til Pauer. Pele dagen lå tyskorre og
sanme -en Og skutt co. tre timer senere. De anklager som bUdlene anferer skret N1båten uten å ane at den ble fUrt av rerdnenn„ Sadi dig bld bjerg-

not disse er bevlsclig falske. Deres eneste forbrytelse var at de var godå ningsbåtentUredd^ ogen slepe&tt på ha,rten i Noss bertct cg flirt bort på

norekenn. - En budeel og foneder, som utallIge gager har gjort segfee- sanze mete, "Urcdcr skulle ættoop ut av norsk havh for å bjerge mgonou"

tient tIl dedsdom og hyls hm hadde fått leve hadde vårt livstarlig for scca ligger 1 Dtksurdet. Santlige 12 Wer med mannskm - ialt 50 m-rn -

oss elle, mot fire av våre beste lanekmenn. - 3m me endre som ble skutt er rå i svensk havn i Strtknstad,

vet vi hittil med sikkerhet orn et parav dem at ankl erme, var falske.,En Osten. Flygende festnInger har angrepet en fiyfabrikk I riårtheten avTokin.

var tatt e:!,:r enalmirvielig resrk på kilhousen 1 november og tyskerne Angrepet skjedde 40 mlnutter etter at et jordskjely hadde herjet Jmen.

hadde Intet på ham. En annen hadda sietert den tyske arbeldsmobiliserk. Rangoon er angrepet fra bwer i Indla.

Dermselellgheteetaler fer at egsade andre erklaUer vnr eDndlktal:.te, det Flyengren. Angrapone på oljaonleg,, I Rolitz I nbrfeten av Sbottin ble fcrer

sea froegår avavi senskulle man tro tyskerna.hadde fått tak i alle æ $oo tatt . natt til fredag og ict anlegn for syhtetisk olje 1 nerneten av
hao v4otsedpåsabotasjeaksjoner her hjeman. Tyskerne hansåvIed vl har beipaig. Dessuten ble skiftetomter i .11 debusg og en febrikk I deirnar an-

kunnet brirge på det rene, hIttll ikke grcid å få tak I noen av szkold- grepet. Natt til sendag ble jernbanetransporter aeljen kleve, Roer blann

rene under ektivt arheld; og det er lite sannsynlig at men or blItt tatt og Kifin angreoet. Sendag var merikonske hombefly over Tysklend, Haved-

serere. - Sanmen mod de gode rordoem sen ble skutt, ble det også skutt . melet ver benslropplag 1 DITImen, SV for rinster. Hatt tll sundg argrea

en frontkjarocr, Stensred. Han var tidligere sjaftir hos Axel Starg, og
har bagått flere forbrytelser. — Vi skal 1 neste nummer brIrge nannere
opplysninger om tyskernes og våre landsforrederes redselsgjernInner. - -

Såx:tasjen fortsetter. Rredag aften gikk Kolberg, Caspary ArS bilverksted
i luften.

mesqultos Halmver,
Hellas. Fredskonferansen fortsatte stindag.ELS - Ei vil w:re på re-

gjerSrgans endel ige forslag.
Ungarn. Adniral Horthy, urgersk rlksforstander, er erklZrt for krIgsfor-
twtur.


