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3Iyhetene.tirs4ag, 12/12  1544.
Vestfronten: Det utkjempes narde kamper-fra Saargemrind til Ithinor. Framatatet  gå..r noe let-
tereetter at trånpene igår brat gjennom de tvske linjer og rykket knn tIl gkn fram, Bllen-
brIcken ved den tv ske grense er nådd, og longer 0 er Reichshofen'uroo net og: drt kjempes
utkanten av Walbourg. På et ated står tropnerg her barr jetn: fra kartrrni e . Ved Saarlautorn
kjempea det  is.2e i  Fraulautern og 7?Inadorf. - I.Aachen-avehittet her trep-ne o nådd Roer
trodde N,D for Brandenberg, og, det kjemnes 2km fra Dftrea.
Inatt angren Mosenitoe må'.  1  Hamburg cg Hannover: 1 aTlv Eikk tant. Idag aterep 2 ooc amertr
kanske fly, hvcrav 1  25o  tunge bombefly, Leunaverkene for fremstilitng av svntetisk olje  o2
jernbanetomter 1 Hanan, Darastadt 02 AsonaffenburEt Av de nesten 5 ono fly sam Yar cver
Tyakland"Eikk bare  16  tapt,  16 goo flygere , eller en styrke tilsvarende'en infanteridiviajon

-yår  1  luften  oå  en gang, ,

pstfrtnten: Det pågår kamper 'ra hus til hus i Budapests nordre forsteder, Framrykkinen
Mot B=Tilavaåpn;_ngen fotttur,
et fjerne Østen: eMpriknnske.divfejoncr har sluttet opp yr:4  nverandre eå. Loyte, og de
apnanke rtyrkea pcm er inneWmmt mellcm dem blir utalettet, Let epplyses at av garniponen

brmek tmt;I:  eme.r:kenorna  netterop ercbret, var d..at ikke en uneate levende jananer tilbake.
fle1lasr AtUrn,jonen i .Aten er ufnrandret. _ELAb styrkone arbeider ettom en samlet plan  ez
står  I  kontakt med hverandre nr. radio og telefon. ELAS folk i britiake uniformer eller i
greake nditinniforger er trat til-fange, EIAS beskyter Aton med 75mm karoner, - tfinister
ustrold og goneral irlonander nr kammet til" Aton for å konfortye med gsneral Scobie.
- Den Ereske fagllge  landsorganisasjon har meddelt  et  hensikten med strerken var å sikre at
det ble dannet en stabli gresk rezjertna og gtreiken vil dezfor fortsetto til det er dannet
en stitmlingsregjering, - dom kjent 21kk representantene for SLAS styrkene  ut av samlingeregjew
rineen la det ble besluttet å avvepne motstandsbevegelsen cå innlmette styrkenu i den rezulm-
re hdr. ELA$ ronresentantene hadde deltatt i beslutningon, men trnitk seg aiden tilbake.
London; Det britiske arbeiderpartl vedtok ldag med everveldende flertall en resolUsjon am
at hverken det tyake elLer jananske folk kan fritas'for avsvaret for de forbrytelser som er
begått 5. deres navn. Dot tyske og japansks folk må avvepnns og dnt må.dannes en organisa-
sjon som er sterk nek til sikre Freden. Grunnstammen i denne organtsaajon fåreliager i
samerbeidet moilom De foronede Nasjoner og det må fortsette oEså etttr att krigen er slutt,
Et formag til ea resolusjon oc et Tyskland ikke skal deJcs opp etter krigen ble trukket

tilbake. Det ble henvist til at Russlcnd har uttalt anske om visse endringer av de tyske
grenser og dette må dot tas hensyn til.
Holland: Don nederlansPc statsminister dr., BerbraJdi som er vendt tilbake til Londen fre de
befridde områder i NederiaJd uttnite at ban nerer tillit tj;1 at dc venskelighnoter som her
onnstått  1  endre land som falre av befrielsen vil bli unnsått i TodE-dand, Det er en eNt-

let metstandsbevegelse i Nederland og befoikningen er vant tll eolitisk stabilitet.
Norge: Bekgrunnen for portforbudet i Bergen  er  flore vellykkete sabetesjchandlingee og 11- .
kviderirreen av to av de  farligste ansiverJe i Norze, Njeten cg Weiter Pedersec Njaten er
som kjent ansvarltg for treyedien L Televåg. da lg nordmenn bln skutt ne  d J  nnnnlige befolk-
ning i Televår sendt til Tyakland, mens hcie stodet ble brent ned og kvinner og barn inter-
nert, sem reoresalier .for at 2 gestapefolk ble skutt, Av de 7i menn som ble sendt til. Tarsk-
land, er 41 avgått ved d•den. - Blendt sabotåsjehandlingene kan nevnes at natt til
ble 2 transformatorer anrennt i luften, den ene til Bergens Valseverk,den anJen til Bc.tgene
mek, verksted. Begge bedrlftene etar,
I Os vcd Bersen har politiot foretatt massoarreetnsjoner.eg berolkningen har vert utsatt
for en meget brutal behandling.
Quisling har  na  laget ”lov" cm at penajonsberettigede etter tjenestemenn t nolitlet som  et-
ter  25.sentember  194o  mister ltvot som folze av pokttiak olier kriminelln forbrytelser  el-
ler  sinnsykos handltnger skzal få en tillegspenejon statrkensen, s"..tk at den samiede pen-
sjon blir like stor som tjenestenernens nettotann- Lannsemt ynko - angivrtymket!

Vis omtanke.
Vi nnmoder våre distributzer om mer enn noensinne å undensoke naye.fan dot knyttes nve for-
bindeleer. Eere må vere klar over et gestapo zg statreolitiet ofte hzuker lolk som kan

timere stn nirlegelitet t ; ona at en kjent ahgni,ver sjelden blIr brukt anet enn til å dekke Anw
som skel arbeido  seg  ine  i våre organisasjoner. DiJse n-givere kan et-boide med i organiae-
sjonene gjennom lengero ttd uten at dut blir foretatt arrestesjonor,  de  deree epngave er å
shlke nå frnm til dem som leder motstanden her 1 lande t, for  a  knnne rchte et lommende
eleg met helo vtr hjemrefrent. Se on argivor i enhvoi som viser t,J,tnn zse for arbeidet ut-



over eine egne opngever, inntil du er helt sikke r  motsatte
Når tPlen er ow arrestasloner minner vi igjen om den silvfnlgeliee  o grole at ingen norske
kvinner oe menn som ennå er fri eir see- av med fremkaste eller lansere honcteser om årsP-
kene til en fenbsligg, Det uhvggelige er at dette gjennoM okkupesjonstiden ikke sjelden har
vert gjort bede i og utenfor Morge nettonn ev dem scm reg-nel som vedkommende .arrestants go--
de-tehner- og-som sterkest her gitt uttrykk for si- (::21-10t beklagelse ovet hens-ekjebae..
For deh- sog måtte vite noe er det en soleklar eLikt i beholde sin viden- for seg faelv, .og
de som- imtet vet må eogre ein skeresindighot tit heere foreal ena direkte -skadeden  e rres-
tertee eak ved  gl  politiet ininnlser gjenno- ntleig snakk. La altså lkke en- errestgsion -
vsre  ei  anelet til- ejettekonkurrenser -heller Ikke t11- naejena1 reklame for arrestanten,
men til lakta,,lse -v enna mere absolutt tgee'eet ,
DE114 8CM her amei ,s vanskel igheter med å stvre sin: tnnbe ber tenke se g i den. errestertes
sted:

Kelelager-sabotasje.
tttatr  at det elliette flvvåpen har stanset de tvske kUlelagerfabrikkene og de svenske
lagefabrikkene kkke lenger vil levere kulelaere til Tvskland, er tyskerne henvisttil . elhe
lagre. Etter  e.t Svenske Kulelagerfabrikkees lagor av aksliiger, knlelagre Og maskinei.iyHnoin
med skne  5o  tenn til en verdi av 22  millioe  kroner, ver det eneste lager i sitt s1ci.gher i /
landet av nben' betydning, ble idel gt , hgr tvskerne mcget vanskelig for å erstatte de
lagre 80.:"; tept , HjennestVrkene har nå gått til aksjon'Mot kule/åerene som skal  bruken-
av den, tveke krigeindeStri i torge.
Ved 21. t  iden. den  ,24/11 fjernet de kulelare  for: ea lo obe  kroner frn Isabhees: Mek 'e  verk-
sted  i Zaryik ^Og- ho store kulelagre frg Treschoar Frit .-5e mek. Verksted .,  .Ingeh s..11Sebote-
rene  ble  tatt Sl 22  3o  ble Alfred Andereeu. Mek, Verskted 'besnkt, .02 CR . 5C Store kule
lagtå ble fjernet. -Ved 11.3o tiden den 27/11 -ble ca. 500 kg.b kilelag're av  forekielIige '
mensjonen fjernet frg Bilklinikken  A/5,  Larvik Autosentrel .A/S  eg  Larvik Autemcbilfortetning'
A/S ; DramMen  ble dt 5/12  fjernet  3oo kg  kulelagre fra Drammens Jeteist imeri ,

NVhot ene onsdag den li,desember 1944, 1(1-.  18..3b
Vestfronten:: Y. for Harsii:Irskker:ÆVSketno sine hotedatvrker raskt tilbake- tiI foretars-
verkene  i flab ftledlinjen, ettersde det ameriltanske press nerdever fra:Habenau 'eker, :merit
kanerne-liat passert- Sufflenheim og har nådd fram til Seik,: 251 m fra Karleruhe, for denne -
front  harb -34Merikanske arme- gått ever tiskegretiså ,/.5 for Saarbemund nå  et  nvIt sted.-  r  dette
avsnitt har  :ttakethe  'tatt tilbake Sliesbrdcken, -- I framrvkkingen mot Iffiren ariter 1 .Ameri-
kanekel:arpe  sterkete motstand. Landebv'ene Pler, merchen og_ UeSer er nu fullstendla renset -
for tyakere-,- bombeflv- aneree Essen i natt og Moseuitos var, over Osnabreck, Ane-
rikanske fl*angtep mål I V Tykaland 12-ag.:Like utenfor Mordflord blo iar 2 skim satt i brann.
Jetfronten: lquesserne rykker videre fram &-ionmcm dot nordlime forsvar av Budemest. 15kt frn
bvenhar de ryddet  opo  i Ce5d1-1å, somde tidiigeta eikk ferbi; Det  raserhefti gebkamneri Uje-
pest;--i'deT1'ne1id11ee del avb ben: ' '
Jugoslatian, Marakaik Tito og den jugoelavieke etateffilniater i tcriden; dr. Subatitsjrnar -
effen:bliggjort.et ltammunike fra 3eOgradHer heter cipt1D1.e: at man er blitt enig om å danne-
en jPgeslavisk regjering mg det skal dannes en grunnlovgivende  -foreamling Med re--
preeentanter for alle klasser og felk: basert  me  frie valg. De eivile mgndigheter er undete.
mrådtganfseting'bg  det er tatt steg til -økenoMisk 'gjenreisning.
HellaS-511;: Cenetal Sdoble hår mottatt- en represelitant fra  ELAS eg  fremla .betingelseneb for Våeen
hvile: $kal ifelge disse hlvstre ans lord-re Jog eVkauere Attika, Allebseterkene AteTit
og Pireds ikal 1.nestille motstanden og nitlevere nvåphene . Wår dette ér gjort ville han:un-: b ,
dertettd general 1,1exunder som da 'ville 'treffe forholdsregler for å gj-ere slutt nå det nåve- -
renie kaos oz gjenreise denokrat et i Hellas . Det er ennu ikke drel set hoe svar,
Polen Dien eve -Oolske reelering i Londen ninder Arcisze-ski har kommet med et forelag til
ning av det polsk-ruesiske problem. Forslaget er oversendt undergrUhnsregleringen 1 Telen.
til -dteftelse: .Denne regjering har anerkjentglrciszewskis regjerine -1Mrslaget antake-e
lig Siden bii forelagt den polske befrielseskommite i Lublin. --
Lonclen: Arbeidsminister Bevin uttalte nå det brltiske arbeiderpartis kongress idag at de •
steg 9 Om er tatt i. Hellas ikke er tatt av Churchill ale le, mon av holo krigekabinettet Wen:
bii Lisku regj eri ng hadde ikke ventet at ELAS stvrkene skulle bryte avtalen om avveoning. De
, britleke planer for utviklin.gun 1 Hellas ,omfat er uterivning av valg, efelkeavstemning, hjeln
mot evarteb'fra og hjelp til oonbvggingen ev ,den greeke industiC. En reselusjon betegner
:tvaaJCelen:i -Ho1las aom tragiek og henstillor til regjeringen å se til at det blir epotatt ferg;
handlinger-me/lom alle gruoner innen det greske folk-med det formål å Mmerette en pz:eviso: -
sik eamlingsregjering-inntil det kan holdee frie
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