
KRIGN G A T G

Nyhetene torsdar 7/12  1944.
Vestfronten: I Aachenavsnit tet mellem Jeltob ez Dtren har amerikagerre becnnt et nytt an-
Zran i retning av Roer. Lenger S r?"xke- amerikanske styrker ssmmer ongStgarbrdeken fra 3
kanter lanas en 221cm bred front og står bare Skm tra bven.  2/3  av Saargenund er nå på ame-
rikanernes hender. Sø for byen har de rykket inn i Biningen og erobret Lichtenbern or  -im-
menau. Tyske styrker har evaknert OstheLm gkm N for Colmar og franske oz amerikanske styr-
ker rykker inn i bven. - Over 1 3oo britiske flv angren inatt jernbanetamter i Osnabrack,
Giese og Leunaverkene ved verseburg, samt mål i Berlin. Fivene  Ingtte kraftiz motstand av
luftvern og jaere. 21 allierte fly tikk tpat, 17 tvske jasere ble skutt ned. Nattjagere
angrep tyske flyplasser. På 3 dgen har 12  000  allierte flv anserenst jernbanerål bak fronten,
- Den norske generalkonsui i Antwerpen meddeler at det fgrste skinet som kom med fersyninger
til Antwerpen var norsk.
østfronten: I avsnittet ved Balatonsjsen har russerne nådd et punkt bare 75km fra Isterrike,
Andre styrker står 50km S for Budanest. Nasten hele sydbredden av Balatonsjsen eg renset for
tyske tropner og rnsserne inetok izår den stgrete havnebyen ved sjgen, Ponyod, 5o andre
steder. - På banen Beograd - tneb har jugeslavisksr og russiske treprer inntatt jernbanepunk-
tet Sld, lonkm NV for Beograd,
italia: g.arme harmkket likm forbi Ravenda eg erobrot Mezzano. Rermed er all tysk motstand
ø for Lamone op)hart. Tunne bambefiv fro Italea har angrepet 9 •arnbaneknutepunkter i Ju-
noslavia, Ungarn og Tsjekkoslevaktetn
Be1nia: Den belgiske utenriksminister Spaak redenjorde idaz fox Belgias utenrikepolitikk  og
understreket at den avgj trende faktor vtl vPre Belgias vennskap med Storbritania, Belgia som
alt har sluttet et forbund med Luttemburz og Nederland vil side cm side med Frankrike danne
kjernen i en gkonomisk ententen Spalok frondts\et også at det ikke kan oepnås noen varig-fred
5. Europa uten Rueslande medvirkninn.
Hellas: General Scobies ultimatum til  '1IAS-styrkene utlIn 1. natt, Aten og Pireus rvddes
1-117.17.E17,Det sies at tyske desertgrer kjemper sammen med ELAS-styrkene. Spitfires splittet
ELAS-styrkene Dt> vei til Aten. EAM pIanlerzer demonstrasjcner i aften, Det meldes egså am
karner ved Drama i Trakia. - Enzetske aviser sier i sine kommentarer at det fremgår av de
beskyldninger nartene retter mot hverandre i Hellas at det er to grupper som begge miatenker
den andre for å ville tilrive seg makten og ikko ville logye seg for resultatet 9V frie valg.
Storbritania hor, sier en avis, gitt det 10fte at det greske folk selv skal få bestemme over
zin skjebne glendom frie vain og vi vil  ogs?"t  sgrge for at detblir heldt slike valg. Det blir
understreketat Storbritania m alrge for at "antall stemmer blir det avelgrende ved vatget,

•og ikke antall kaler".
London: EM Konz Haakon holdt idag en lunch for de svenske diplameter i London, deriblandt-
prine Bertil. I en tale uttrvkte Hans majestet det norske folks takk eL det wranske folk
og den svenske reglering for den njeln som våre flyktninge. I Sverige har mottatt or  dan
hemanitere hjeln som er vdet Norge,

Utenriksminister Trygve Liels tale,
Utenriksminister Trveve Lie redeelorde onsdag i en tale ftbr sin reise •il StockhoIm og mos-
kva. Han uttakte b1„an : Justisminister Terje Wold, medisinaIdirekt:r K.  Rvsnr oe jez reiate

slutten av oktober til Sverine etter innbydelse fra den svenske regjering,  1i  talte med den
sveaske reniering am flere viktige saker,b1.a. utdannelsen trenin-T.enav v:re polititropner
on  vi oppnådde fell enighet i alie prektiske spirsmål. Forsyninesforhold ane i Norge ble også
innående benandlet og svenskene viste stor intexesse for Finnmarken og for å hjelne det be-
satte Norge, Vi dr4ftet også finans-else sesrsmål, Hittil har vi foretatt våre betalinger
tii Sverige i utenlatdsk valuta, Let bger  På  denne måte vrrt meget uheldig for oss å utbetale
v:r utenlarldske valutareserve. Det var derfor en stor fordel for oss da den norske rezlering
fikk et lån n- loo mill. kr. I Sverize påt tr.set,nnstige vilkår. Forskjellige utenrikspoli-
tiska, gkonomiske og bandelspolLtiskDproblemer ble også tatt opp til drlfting og vtre opp-
fatniner i diese splremål kommer staSig -åercer everaldre. - Jeg mstte folk frasile sven-
ske kretser og alle så med ettaonde rerbitrerse på tyskernes fremgangsmåte i Nogge, særlig
ejorde tyskernes mlelggelee av Tord Nexne et dvpt inntrykk. ren oppfatning zl:r seg stadig
mer ajeldende i Sverite at Yorzes knmp egså er kampen fcr Nordens frihet. Men våre td folk
v11 natuirigyie også 1 fremtiden vpre sterkt oreget av de to lands forskjelfige opplovelser
under krigen, - Vi går nu inn 5. krigens siste a/snitt sOM nok desverre ser ut til å bli det
hårdeste for det norske folk, mea det er en trsst å vite at njemmofronten står sterkere enn
noenainne. Den vil ikke svikte og st r fast, komme hva som komme måtte.
Som utenriksminister i et alliert land falt det naturlig at jeg når jeg first var i Stockholm -
reiste til 4oskva Enhver sor Itom.rrs- f tl Mosiec•t idag vil bli overveldet av inntrvkket av det



russiske folks materlelle og andelige styrke, Russerne vil ajlre en aktiv taIcsaUs for å ska-
pe fred i verden etter denne krigen og  din  innsats vll det rejlre ved å byage  pI  samarbeidet
med de andre arlierte nasjoner, - Russernes velvilje oserfor Ïorge merket vi overalt eg v1 .
ble mottatt med den stirste gjestfriher eg hjertelighet.  s'eg  haede også anledning tia,å.årdf-
te en rekke steorsmal av felles interaste med  den  russiske utenrikeninieter Molotoy-eg vise-
utentiksmbisteren, Forholdet mell(m de norske myndigheter o-e den resslske mdka'sradministra-
sjon er fastsatt i avtalen av 16,mal Og d  drIftelsen angående donne  ovtado  hersket det
full  enighet.  Det hersker et godt forhold i Finnmark mellom de russiske styaker og nordmen-
nene. Det er den rake motsetning mellom russerne som behandler nordmennene rneû vennskan og
respekt, og tyskerne som brenner og herjer etter seg, - Et goat forhola tll Ruoslaod vil vare
en av-grunnstenene 1 vår utenriksnolitikr i fremtiden, og russernes nolitikk mot Norse er det
gode naboskaes polItikk,

Justisminister Terje Wolds tale.
Justisminister Terle Wold redegjorde idag for sitt besa i de befriade arråder -i Tord Norre,
Etter å ka redegjort for tyskernes forferdeIdae ideleagelser under tilbeketeget som "har
Skapt forhold scm man vanskellg kan forstå uten personlia å ha laktatt dern, ta han.
Det som er gjort av tyskerne i Finnmark vii alari bli glemt av det norske folk. Tvskerne for-
stecte å skremme med russerne, men befolkningen er klar over at ruaserne er vere aalierte. Det
skulle vtre unedvandis å bekrefte at de russiske soldater i Finnmark i en hver atenseende har
sontrådt eksemplarisk, men tVskerne benytter russernes rfryktelise fremferd" så mye sin pro-
paganda at jeg allIkevel gjentar det. Det er i denne forbindelse grenn.til å nevne at de fk
hus sam står drjen er overlatt til den-norske befolkning mens de russiske soldater sover un-
der åpen himmel. Det består eterodt'og oppriktig samloeide mellom de norske og russiske myn-
digheter. - Det norske flaggegfaier atter over et stvkke fritt Norge. Tyskerne har ejcrt hva
de kunne for å lesee dstte emrådet 1de, men folket vil ikhe tapo motot, det fdler jeg ettor
mine samtaler med_dera der nord. Jeg balr rent skamfull når jeg tenk: r på den til Lit de viser
regjerinaen og.den lit de setter til hjelPen fra oss. Os for I. skaffe hjele og forsyni ter
til befelkningen er alt scm er mulig gjort, og vil bli  reiort. - I forbindelse med det som er
hendt i Rinnmark advares folk 1 den ennu Okkuperte del av Norge. NovednensIkton med don re-
degjerelse jeg har gitt er å rette en alvarsel til den enifl okkuperte del av rord  :Torge, at
de som lever undor tvsk okrupasjon me vsre klar over at det sam tyskerne har plaalagt, det
kammer de til utftre så snart de får anledring til det. Insen har hatt så etore tvske
tropnestyrker i forhold til bofblkningen som Finnmark som er meget tynt befolket. Dette har
gjort organiserineen av underjordiske motstandserupper meget vanskeeeig,  ca  de tvske bak-
tropoer fikk derfor anledniag til full ddeleggelse. Defolknin.ren tenkte seg vel heller•ikke
mulighetene av at dette anslag ville bli utfert. Nu må alle vere klar over at tyekerne vdle
gå fram på samme mate der hvor de blir nidt til å trekke seg tilbake, Motforholdsreeler må
derfor gjsres. Tyske baktropner må dkke få lov til å gjennomf.,ire idelesselsene og intet off-
er er for stort til å verne landet mot denne fryktelige skjebne, De tyske soldater i Nord
Norge skal vite at all den tdelagelse de har gjert I Nord Norge skal de sone, De akal byg-
ge opp igjen alt de har idelagt og, få levere tilbake alt de har rtvet, or befolkaingen i Eord
rorge vil overveke det uten skårsel os uten noen barmbjmtighet.

r.yhetene fredag den S. deemmber3,244.4;. lg,30.
Vestfrouten I Aachenavsnittet er det bare snikskyttere-Tlibake i Itxnedch. - .Saar har ame-
rikanerne rykket inn i Forbach, 7km fra Saarbrtcken. - I Lisass har franokmemuetatt Hheinau.
ved, Rhinen. Mosquitos angrep inatt kcsan, Britiske bombefly angrep Duisburg 2 ganger ldag,
østfronten: Hele S bredden av Bala'gonsjoen er på russernes  hender,  eg russerne står Pokm fra
cre-E:7Wierrikske grense 1 korridoren mellom Balatonsjiee og elva Drava‘ Jacs ved Drava er tatt
IOndon: Churchill ga idag en erkltring i Underhuset om stillingen i Hellas, Det ble i Uhder-
huset kritieert at det ekke var avgItt noen garanti for at britiske stvrker ikke skulle bli
brukt til å undertrykke frihetebeveielsene I de befridde land, Churcklal sa bi,a,: Demokra-
ti er ot styresett som tillater alle partier og har enj .fegjering besert på frie valg. Det er
et samfunn grioneet på rett cg ordsid, Demokrati er ikletipekelen og beveprete bander baner seg
vei inn i storbyete samarbeide med de sem harhjeapet tyskerne, for å grlpe makten og
skyte ned alle de som er iimot dem, gor at ikke britiske tropper tillater gangsters å
til makten, blir v1 besk idt for ikke å vere venner av demokratiet. Vi vil bekjempe disse
banditter og se il at det greske folk i fred selv kan få danne sln egen regjeriss basert på
frie vaeg, Vi vIl ikke trekke våre tropper tilbake fra Hellas cg overaate landet tll anarkl,
sult og borgerkrig, hvitket vi meget lett kunne gjdre.
N6rge: Kl.  17,25  idag skjedde en voldsom eksplosjon i Munchsgate 5b. 2 etage, ever bensin-
stasjonen. Ntrmere underretninger er ennu Ikke inn".etpt.
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