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Vestfrenten e.erikanske stveker har tcv_set gkm fotbi Saarlautern. Hele byen er på tllier-
tc. hehdegefsen-enkelte avdeSdneer er latt .41bake for å foreta opprensknintreaksjoner, Vest-
bredden av Sn-r'er nå cvddet fra MorzL til ..earlautern, - Lener S litger Saargerund og
Partath dutder alltent eid, - leamarikanske arme ar nådd banen Jlicfl-Eschceiler I Jtlich
forteetter.karnehe og de allierte har hatt endel --emgang, Over 1 000 britiske bombefly an-
grep igåraftes jernbaneknutenunktet Oberhaoean i 1 coo britiske bombcfesty kastet inatt
over gjoo tend hoMdev not jernbanepunktene Kdrlsuhe n Heilbronn. Ha»en ble oså aderepett
g5-6 amerikanske bogbeflm eckortert a7 Soo jagere ang ap idag ammunisjons- om tanethbrikker-i- -
Berith.ce MUnster Britiale flv bombet uten tep skifetontene i Hamm i etternh-ddav. - Plv
fra hangarsktp rikk tnatt inn, on fulltreffer på et miLdelstort transportskip - ved i\lesund.
Østfroaten i Untarn er adskillime steder tatt 2o-3oku fra Balatonsjdon. De stvrker som
rekker frem her står bare lookm fra grensa til Jsterriket Styrkene som rykkee mot YV står
6old7 fra 3.-adapest, Andre otyrker som rykker mot SV står 2olsr fra grensa til Jneoslaviat

Onneavene tf1 disse styrkene er å eikre flanken me% den tyske balkenarme: De tyske tilbake-
toesvetor frlIt av ddelaet materiellt I Jueoslavia er Mitrovic, 7olva Ny for Ideotrad på
banen tte Zaerab, e.atret, T,to ne1der at flere isplerte ,mrupper av den tveke balkanarne
er ntetemttett

Hritlefe setjfksr f drce hav etobret RavenJa. Andre styrker trekker see emnnenm_. _ _
om Paenza_ ftercene fåe onfatteede st ette av flyvepnet som også har foretatt anarep mot
Erencerbaeleg,
Hellas: Sitmosjonen 8r stedi; meeet spendt t hellas, og det kommer stadit til nve sammenstdt
Mellonipenfe ot 7.11.7"stveke-r, Brttlske tropuer har rrepet inn for å mjenopurette ro c • or-
den, men det er ikke komret til noe samnenstdt mellom de britiske tropper ot demonstrantene,
Alle pelitistasjoeer t Fireus eem ILA hadte besatt er nå 2 nur besatt av britiske tropuer
uten at det bte idsaet skudd„ Det forlvder at statuninisfer Parandreou akter å tre tidbake.

Churonflf tedenlorde I Unduthuset idat for don alvorlife situasjon i Hellas; Sdndat holdt
:EAM i. Atel denonstrasjoner son var forbudt av reelernmen, og opufordret samtidig til gener-
alstretk fra needer, riet ko2 til skadevel:sline og det er enda ikke nå det rene hvilken nart
som betynte, 11 demonstranter bto dreat og 6o saret. politimanu blo drept otig såret,
gthtlend oe UoA rear alt for å brinee Helfas på fete jrjen, ot tropper er nå ttt inn for å
hindfa blodsuttrtelse oe borgerkrig, Pulit samarbetd mellom folket og reejerinten er ndd-
vendig for å ejenopubytee landet. Storbritania vil i sin tid overlate til det greske folk
fritt å velge sin forfatnintsforin Dc, vennedo ormanisasjoner sorn er tilbake om son nekter å

6Jentidgfdte app1t4eninoon vil tedre det unulig äd.a_ri2e en stabil remjeringe Den greske re-

Sjeriem vil selvfdierlir ikke få andoadatnm til å. bruke de britisle styrker til å påtvince
landet cr beetemt etvrefecmt Orturchill orrolyste på et spdrsmål at demonstrantede for en
stor d tilherer vepnede styrker som under krigen kjempet meeet lite mot tyskerne, men bruk-
te sine våper. til S. utbmtte om terrorisere befosekningen.
London: Den rederlanske statsmintster har erkfert at hans regjerinr vil tre tilbake såsnart
dronning Wilhelmina ltan vende tilbake til ,landet. De tiltak regjerinmen har elort i de be-
fridde områder er ikke '!regjefinesnandlineer", men tar bare sikte på å aydjelne den verste
ngdt Statsmtnisteren uttalte videre at sammensetninmen av det narlament scm satt i 1540
ikke kan tas som uttrykk for den politiske situasjon i landet idam of; at det derfor ikke vil •
bli inekalt. I steden vil et parlament bli 4-3atnenensatt ved nomineringe Alminnelige valg kan
ikke finee sted fdr - 2 år etter at landet er frimjort, da man må ha tid til å bringe
manntallolisteno i orden og de hellandeke arbeiderne scm er i Tyskland må få ahlednint til
å delta raIret, Stateministeren uttatte håpet om at ea av lederne av motstandsbedemelsen
vil overta posten scm statsministere
Kenflerent til ge.inessambandet - parclebrytere: I forbindelse med kontingent til Yerimms-
sambandet nar deu senere tid blta, våre fors3krfn.esseis1çaper vert gjenstard for ntass.
Den stcre nasse avselskamer har loyalt fulgt parolen og nektet inabetali.emt Det yiser seg
ineidlerftd at noen manske få - g A 9 - selskarer hnr brutt fronten og betaltt Disse sel-
skaper Eamt deres •irektorer er satt på syarteloste og vil senere måtte stå til rette for
sine handlemåtet Viod Er ikke ]enger noen brukbar undskridninm at en ikke kjente uerelen, og
parclebrvtere må. rerne med at deres navn kan bli offentliggjortt
InnsamIgneene tti  hjemmefnontre Vi er blitt bedt om å minne om at de innsemlinger som fo-
regår t1.1 forektelleg hjemmeffootarbeide trenger ekstra stdtte nå til jul. Det har under
krdgen kunnet vdes memet mod hjelp gjannom disse inTromlInmer. Vi vil imt.dlertid meget sterkt
umiderstreke at det her drier seg om ekstrairmsnn_: til jul under ellers Idpende thnsamlin-
ger, så, u slre van 1 ige forbindel,ser å gjme,



fillitskrise,
Etter hvert som de okkunerte landene bl1r fr4gjort-aapatår-diapolitiska_rdvninger mellom
utefrontens menn o n del av hjemmefronten, surlin de som er p vtaarate venstre flefv.
De som vender hjem har i over 4  år fcrberedt seg på den dagen da de skal komme tatbake til
sitt land og har i samarbeid med de andre allierte lagt planer for overgangstiden og aer
det scm sin fremste opeaave å bringe landet på fote igjen så hurtig som mulig og bringe

sine landsmenn en lettelse av de materielle forhold som de lever under. Ovogioret
ouisliager og samarbeidsfolk sots kan. forione seg som et av de fremete mål  fermange
som har leyd under okkunaslonen, kommer for dem og store grunper innen hjemmefronten i annen
rekke. De onsker å fL gjort opn med dem så hurtig 6g rettferdig som mulig, men de v11 al-
dri la det skje til fertrengsel for gjenoppbvgaingen,som for dem er det-aosarå komme  i for-
ste rekke. De som nar lovet under okkupaslonen kan også ha andre begreper om hvor lartat
man skal ga i oppgjlret enn de scm kommer utenfra, nen vi må aldri la meningsforskjell ned
hensvn til tp.mooet o anfanget av oppgjeret skape noe skille. For oss her hjaanne er det
vanskelig å ddmme om åreakene til konfliktene 1 andre land, men det kan for Oss se ut som
mn det er nettapo dette som er skjedd i f.eks, Belaia.
Regjerirgen Pierlot som trakk seg tilbake da Bryssel ble frigjort, ble annodet am å fort-

sette. Hjemmefrontens folk anså sez ikke modne til å påta seg regjeringsansvaret etter å
ha vora inastillet på en passiv kamp mot allc tiltak fra myndighetenes side gjennom hele
okkupasjonstienn. Gruppene vtterst til venstre har vart misneyd med tampoet i oppgjoret
med sanarteidsfolkene og har onsket å bevare sine vepnede grupper for å kunne foreta ODA-

gjiret selv. De har ikke, i likhet med  4/5 av motstandsbevegelsen forovrig, gått med st å
innlevere'sine aapen og tre inn  i  de reatnaire stvrker for å fortsette kampen mot flenden.
Rejerinaea hevder aZ et demokratisk styre ikke kan tåle vepnede fornasjoner i landet iscm
ikke står under reajeringens kontroll, da det ellers for eller senere vil fere tll b1041ge
sammenstot o kan fare til borzerkrig. Dette er sL selvfalgelig at det er vanekel1g å
forstå hvorfor krisen er olonstLtt dnrsom en ikke selv har levet gjennom en okkupasjon og
kjenner den nistiltit som alle tiltak fra myndighetenes side damå m otes med, 43 års kamp.
innstilling ken ikke fjernes med ett slag,snrlig ikke hos grupper som også fra fer krigen
har vert vant til å stå i opposisjon til myndinnetene.
De regjerinaene som er vendt hjem har erkifrt at de vil beve  seg  for folkets avglorelse når

den tid kommer aadet igjen kan holdes frie valg. Tiltiten til at de vil oppfalle leftet
mangler imidlgtid hos enkelte og dat er dette som må sees som bakgrunnen for krisene, der.
som motstandhaes av folk som er interessert  i (4, skane uro for selv å kunne fiske
nirt vana, Det var imidlertid å håpe at den tillit som mangler må kommeetterhvert som re-

zjeringenu får anlednina til å vise at de spiller rent snill og at de lovalt vil bove seg
for folkets vilje.

Nyhetene  onsdag den  6. desember  1944.  Kl. lg. o.
Vestfronten: Det er ingen forandinger av betvdning i Aachenavsnittet, - I Saarområdet har

amerikanerne gått over Saar på 4  nye steder på en 4km bred front, og troppene står 1 ut-
kanten av Saargemund. Saarbracken ligger under artilleriild, Na for Saarunion står ame-
rikanerne ved Orningen, - I Vogesene har 1.franske arme med st2tte fra innlandastyrkene

rykket flere km fram, og erobret hovedfjflkjedene der, - Inatt angrep britiake bombeflv
jernbanen S for Hamm, fouuten Ludwigshafen eg Narnberg. 2 fly g1kk tapt. Britiske fly
har satt  i  tkann 4 skin utenfor Sognefjorden, - Idaz angrep 1 åoo emerikanske fly oljemål
ved Merseburg og andre mL1 i V Tyskland.
østfronten: I SV Ungarn rykker russerne fram aver en Sokm bred front, har nådd Balaton-
sjøen på flere steder og erobret 3 bver ved dens bredder, - Fra Pecs området lenger har
russerne utvidet fronten og eket trusselen mot de tyske styrkene i Jugoslavia. De har tatt

jernbaneounktet Szigetvar, - Langs V bredden av Donau står russerne nu under 5okm fra Bu-
dapest. - I Jugoslavia tok russ)..ske og jugoslavlske tropner igår Donauhavnen Ilok, 95km
NV for Reograd,  -2/3  av Ungarn er nu i ruseernes hender.
Hellas: Den allierte overstkommanderende i Hellas, general Scoble har sendt ut felgende
kommunike: Trass i alle orOrer fra duh greske regjeringog den allierte overkommando har
troppene fra FTAS -1-„I5o tt rykke fram mot sentrumi  Aten og slår ned politifolk, og

skyter på britiake tropper, britisie og greeke tropper er gått til aksjon for å otette
de sivile myndiaheter,
Finaland: Finsh kringkast melder at de: er opprettet et kentor hvor frivillige til
li6nT;71- 1 Norge kan melde sea.
Stockholm: Alle sjefer 1 den svenske armekanmando er sammenkalt til et  3  dagersmote 1
Stockhonm. Det er forste ganr  under krigen det er holdt et slikt mete,
Norge: lit,azUcsminister Trygve Lie redegjozde i etag i en tale for ein re1se t11 Stoekhoim
og Moskva. Vi kcauertilbP ke til zalen i et senere nummer.
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