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Nyhettrre  pr.s1nleg  1)112 194 h, /
Vestfronten: 9,ameril:auske artge har nå Roe- over bred front fra Jillich ti] Linnich, Hele
V bredden av Roer er eenset 1 ...dIlich orYådet. 1 ,amerikanske anne har erettet angree mot 4
landsbyer V for Roer. - Vud 'eeårbreho ene raser heftige kamper, og tyskerne har rettet 4 kraf-
tige notangroe mot de amerfkanske sti lingene  på 0 siden av Saar.  1  Dillingenområdet raser1.
heftige s1ag og Sø for Saargemend har amerikanorne rykket fram 2km. - I Vogeseno har de all-
ierte ny fremgang, - Tyskerne har e1ått en ny bresje i et av dikene ved Nedre Rhinen og over-
svømmelsene brer seg vestoyor. - dMerikansko bombefly og jagere angrep lørdag jernbanemål
og flyplasser i Stuttgart, 4 bombelly saknes.  5oo  bombere eskortert av  65o eagere angrep
idag Koblenz og Bingen, Mesculted nombet Ferlin og mål i V Tyskland inatt, -kaser for V2
ble angrePot i Haag.,- 3:1tiske fly fra hangarskip har satt 2 tyske forsyningeskip i brann
og skadet 2 lektere N foe Haugeund, De la også ut miner, 1 fly saknes Reaufighters har
angrepet et tysk feravningsskip på Vestkysten. 1 flv gikk taet,
Dat førsto franskø skip er ankonfnet tll Le Havre oghavnen i Rouen er igjnn åpen for skips-
fart, 75 av forsyningeno tji de amerikanske styrkene 1 Frankrdlue kommer nu direkte fra USA.
østfronten: 1 Und,arn hor Litofl,.. nådd Donau N for-Ruclapes. Det tyske forsvar 110for byen
er brejst over  dn  12okm bned ffunt og renserne er rykket opet11  65km  fran. S for Budapest er
resserne gått uver Boneu og hev fått kontakt med styrkene på vestelden av elven. Alle hoved-
veier fra Inurapos bentsott fra, veien tli  IVien er nu avskåret.
Italia: Det meldes om noe frortgng .N  for Ravenna. SV for Facnza raser heftige kdann3r, -
Fly fra :talia har bembet oljørafftnerier i Regensburg, Skedaverken o i Tejekkoslovakiet og
jernbanemål i østerrIke,
Moskva: Den le,desember bfe allfansen mellom Russland og FrankrIke undertegnet, De t, land
lover å ga hverandre gjensidIg ftøtte og hjelp, Det er oppnådå full enigbet mellom dem og
alle spørsmått om krigføringen. Fredeslutningen og sarlig behandlingen av Tyskland ble drøf-
tet. De to la-dd vil td alie ferholderogler for å forhindre en ny krig,
Londonf De alliert tap p.vskio  I nevember var igjen små og senkningene av ubåter tIlfred-
stIllondo, ./eldingen am at fabeikasjonen av ubåter er stoppet stammer fra tysk hold og er
uriktig, Ubåtene er utstyrt med bedre eeparater for lufttilførsel og :-Jhaustavlc;p slik at
de kau holde seg 1 neddvkket tIlstand lenger om gangen og ken operere longe: borte fra
sine baser,
HollancU Observer skrtver i anledning av den hollanske statsminister Ferbrandis lo dagers
besøk 1 det befridde Nederlaåd at det hersket en enstemmig glede over statsministerens er-
kleriug. Her het det nt han oneket a? dronning Wilhelmlna skulkte velge en mann som hadde
vart i Holland  deder  hele hal c,e:1 tY's etatemlnis t er. irklaringen em'at earlanentet fra før -
krIgen ikke skulle Innkellee hiloos volkommen av motstandsbevegeleen med visse -forbehold,
men de Samlepartier er misforoøvd og mener at det nåværende parlameote samuonsotning frem-
deles -best gir uttrykk for den politiske sktuasjoni landet.
Hellas: Oporenskningsaksjonene i Ated fortsetter og 1/6 av byen var lørdag rencet før ELAS-
stvrker. In regner at lo ;:comann fra ELAS er i virksomhet 1 bven og da de er godt forsynt
med mat og amnunisjon vil eperensknitgen komme til å ta tid. Yarinefarteyer og fly or satt
lnn I knmpen De styrkar av ELAS som hittil har ligget uvirksomme utenfor Aten, ca le oco
mann, rykker nu innmot forstodono. De angtipcs av greske borgjegeravdelinger og britiske
tanks og fly. Størstedelen av havna i Pirees og flere av pelitistasjonene i Aten er besatt
av  7LAS styrkene, - Autoritative kroteer 1 Aten melder at det ikke er tatt noe skritt for
å inniede fredsferheend1inger, Sjefen for ELAS-styrkene meddeler et hans styrker fremdeles .
står undertgeneral Scoblos kommando eg vil ta finct, ordrer fre ham, - Generalstreiken i Salo-

nikt er avblåst da 6o4 av soslalistgrufhen nektat å støtte den, - I Janina er det holdt store
britiskvenlige demonstresdoner og befelkj.ngen ga uttrykk for sin ttlfredshet over Churchills
erklæring, - Sundav Tlnes skrive:  I  en kommantor til Oburchldls redegjorelse om situasjonen
1 Nellas at den klart viser at kappeo står nerlom dem. som er tilhenmere av et sant denHel-atl

og dem som ønskdr å gjohnonføre sil faeologi eed våpenmakt, .
Norge.: Da det i fler r  tilfelle horvYst seg nt tyskere som har konnet 1 kontakt med de ille-
gale organfsasjoner ved å foregi å vnre desertører, har vert Gestapofolk, må tyske desertor-
er komekvent avvises,

Skr1v det ned!
I London Radio blo det forJeden lag lest opp en meddelabe fra ansvarlig hold i Norge om ope-
gjøret med nasistede etter krigen. Det vil bli et rettslig openjør hvor enhvor som har for-
brutt sen v11 få  31n  dom etter orek lov. Våre myndighdter ute Oar forberedt dette opegjø-
ret ved  h  utstode eordnngur i onneåd. med Njankefrontens Ledelse om sanle et rikholdig na-



ter1ale. Justisdepartementet i London og Rettstontoret 1 Stockholm har i årevis samlet be-
yismaterIale cg har bl .a. et stort kartotek med kort for hvert enkelt NS-eqedlem02 så langt
det har vert mulie over alle som har oppfert see mnaceonalt i okkunasjonstid r-1  - fra svarte-
bereha1er til landsforredere som er eett 1 feemmed krigstjeneste.
Men her må v1 alle hjelne t11: her er en opeeave for hver cee en av oes. "aår alle disse
sakene skal opp for retten vil det trenges bevismaterlele og vetneutsaen. Det nå Ildee skje
at forrederne fri av mangel på fullevldig bevis,  re  fleste av oss har opelevet arrestae
sjoner eller hmsundersekelser eller på en eller annen måte sett Gestano oz Stapo 1 virksame
het. Vi har kanskje sett folk bli slått ned på gaten, har sett htrden herje i by eller  nå
land oz 1allfall har hver og en av OBS et lite kartotek i hodet over nasister oe stripete.
Men det er ikke nok å ha dette 1 hodet, Skriv det ned: Hver unasJonal handling skal sett-
es på eaDeret oe legees frem for domstolene, ineen skal slipne unna, ffeni512:eriskal hell-
er demees urettferdig, hans handlieeer må kmnne tid- og stedfestes og vi vet at våre dox-
stoler godtan lkke en påstand som 1kke kan belegees med tilstrekkelig dokumenterte bevis•
n som oppgjerete dag nermer see er det av avej-reede betedning at alle er oemmerksom  ne
dette forhold, ti vet at nasistene vil gjere alt de kan for å skjule s--)oreneotter eine u-
gjerninger og for å unndra see ethvert ansvr, I meddeleleen som ble lest men t radio onn-
fordres vi til serlie å leeee merks til felgende:

1. Rvem som er medlem av NS 02 hvem av dem som har tatt imot våpen til bruk mot nordmenn
eller våre allierte.

2. Norske oe tyske som foretar arrestasjoner av norske patrioter og hvordan de oppferer
eee under arrestaseoner og forher,

3. Hvilke narthenn som går I Gestapos tjeneste.
4. Alee grusamheter som tyskerne begiaordmenn og andre ikke-tvskere.
5. De ekonomiske transaksjoner til folk som har beriket seg på krigen ved å ta Imet hee

betaling av tyskerne, ved å trekke ut Denger av offentliee kasser, ved å ta orgen1-
sajeonsmieler eller ved åutelyndre privateersoner.

Por alle desse punktee  gjelder det at hver eneste opnlysnine som kan bevise noe ber vPre
tid- og stedfestet. Aile detaljer ber noteres, serlig navn på forbryterne, I enkelte til-
felle 711 navnet vure rkjent, sirg de for  e  merk3dee hvilkén orgalisasjon han tilherer, am
det er menig SS eller hird elier lignende.

Skriv det ned og ejem det på et sikkert sted:

Nyhetene mandag den 11,desember  1944.  Ki. 1Fe3o.
Vestfronten: 1.amerikanske arme satte imorges igang et nytt angrep langs autostradaen fra
lachen til Keln, og har nådd Verchen.  re  står 3km fra Deren. - I Saer har amerikanerne ope-
rettet et brahode tll over Saar I nereeten av Sargemund. Amerikanerne har  nn 9 bruhoder eå
eiden av Saar. - I Vogesene fortsetter fremgangen N og S for Hagenau cg  korrespcndenter

melder at Hagenau er tatt og at fremrykkingen fortsetter mot E1tsche, Lenger S står de ell-
terte 1*km N for Colmar V for Mulhouse er tyskerne drevet ut av Tann. Hele området mell-
om Vulhouse og Basel beherskes nu av de alllerte.  re  sterste anerep sam er utfert mot Tvek-
land fra luften i lepet av hele krIgen ble utfert idag da 1  Goo tunge banbefly og Soo jagere
angrep mål i V Tyskland . RA7 angrep Mål i Ruhr.
østfronton: I Ungarn rykket russerne igår 651m vestover gjønnom dalen langs elva Ipel, eom
danner grensen ttl Tsjekkoslovaklet ved Donaukneet, 251m N for Budapest tok russerne 1går
Vacz oe de har tatt en rekke landsbver 12km H for den ungarske hovedstaden som Drakt1sk talt
er omringet,
Hellas: Det er ikke meldt om avslapning i kampene 1 Aten, og både ELAS og de britiske troPn-
er mottar forsterknInger. Igår ble britiske bombefly satt inn for ferste gang og knuste et
foreek på å bryte inn 1 b een fra S. En regner at det ielee står 25 coo ELAS tropper i Lten,
På grunn av situasjonen har regjeringen innkalt årsklasser med ordre om å stille seg til
tjeneste. - Stateminister Papandreon meddeite idag at kameene ikke vil bli avblåst fer EISS
holder ord og avvenner sine organisasjoner oe opeleser dem,
Italia: Den nye italienske regjering ble anerkjent av de allierte igår. Bonomi blIr eitten-
de som regjeringssjef samtidig sam han fungerer som innenriksminister, Vlsestateminleter
blir kommunisten Toliatl, utenrIksminister lederen for de krIsteeee demokrater,Dejasperi. Re-
gjeringen bester av 4 kommunister, 4 kristelige demokrater, 3 sosialdemokrater og 5 liberale,
Sosialistene og aksionsoartiet er ikke representert,
ret f4erne estenåmerikanerne har erobret Drmok, den siste japanske havna Då Leyte,

DU SKAL SENDS AVISEN VIDERE STRAKS DU HAR LEST DEN VeR TORSIKTIG


