
lqq5  KRIGENS
Nvhetene tirsdas, 1/11.-L-9414.
Vestfrenten: De )1lierte styrker kemner hardt for å knipe sa=en den tfl-ske lcmmen i Arden-
neno . kampcne utkdempes i undaterm, Styrkene på N og S-siden av framsprinssot står nå l7Inn
fra hvera.ddre, Få N-siden av kilen er v.Rdsndstedt stadig på defensiren rig.de allierte

nå 16kos ar den viktizste hovselveien i den tyzke lornmen, ren enkrede del .av'veieri strek-
ker seg ».-over fra Regne son er ingtatt, Stvrkene står n lare  3kM  fra Larocide. Jaremur ved
eiva rdurth er ercbret, cg sstbredden av elva er renset til dende bv, cg her Står styrkene
km fra liaredne. Lonoer C ar vestbredden av Salm-eiva r-\d.det til byen På av-
smitt er Thirdumcat-åsen Var en av tvskernes sterkeste stillinger helt  r1Oddet. Få
en av kilen kjermes det heftiE, men det er få fora:sdringer. Pe alliette Lar iåttet trekke -
seg llen tilba3e V frr Bastcgme. Ø for kyen er tyske Motancep slått tilbake. Byen Dennerue

det har vert kdemt-ot cm denze, er nå ryddet for tyskpre, Dan anmen bevedvei glenuem fram-
springot cr nå innen ekuddvidde for artilleriet nesten hele vetsn fra Jfalaise til 3t,Hubert
I Luxemboure er 3, amerikanske arme nådd fram til Wilz. - I Saarda1en har amerikaaerne natt
ny fram, ang og har rykket inn i Rahlingen, 13ke S' for SaatgæMUnd. - 7.amerikanslw arme har
rvhket en del fram i Ditehe-mturådet. - ret tvske brui-cdle cver hin Y fcr Strassboutg er
skrumpet ing, og ler tyske kile.fram tr.ot Strassbnurg fra bruhcdet 5 for bven er blitt stan-
set 25km fra byen, - Pclske atvtker av 2, britiske arme har utJlettet tvskernes braboae
nver Maas i Nederlam2d.- Sjofen for de amerikanske styrker vod St, IJazaire har i,ddjsått en av-
tale cm 12 dasers  v årenhvi1e fra 16.ds, med den tyske konndant i bven. Eensikten er at en
del av sivilbefolkningen skal f=1 anledning, til å evalottere, - Sjefen fer de britisho tak-
tiske lufast vrker, ge-3erai Candisgham bar nå forelørig evertatt kcm:^andcen over 9, Ag 29.
amerikanshe taktiske fivetyrker. Disse flystvrker ststter cperasjonene tid de åmerikanske
styrkene scm nylin ble lagr,  ind  under Montm emerys koindandr. -Det britiske fivvåpcsm har hit-
til i januar kastet tcn bomber, flve_de har vsrt ute  hve 'r natt  on14  dager, - Briaiske
bembetlY hair satt i branu 2 tivske lasteskin og 1 slepebåt i Lvse.f.jsrd.- Lettb serske sd?:-
strilskrefter har anrecet en tysk konvcv atenfer kvsten N -for emgen. 1 lasteskir ble .Jen-
ket, 1 jatt i Eran og sett I evni3esde tilstadd oz treffer ble ensn&dd nå en minesVeiper,
De nereke skipene hadde hverken tade eller skaae,
østfrenten: ide tvske argrmoenm er sta.set 30km N cg v fer Badatest, eg tVsker.de ihke
ratt videre fraTigamg fra Grao (Eszergrom), Itfor:Donau ryk:rJet russerne Yidere frmr i d"år eg
står bare 121m fra Komarom som er utr..anpzspunktet for de-_, tvske offensiven i aranmemrådet,
Lenger S har tyskerne pått til angren V fer Budanest mot det russiske stfl..tepunktet Fdsoke.
I Budapest fortsetter kampene,- Dneeerne crobret i går 130 hus oj holder ba nester, halvdelen

bven. I kampene cm Budarest har tvskerne tapt ever 50 roo mand i faine, fanger  om  Maredo.
Itai Alle militare cyerasdener blir hindret av hdv sne fly fra Italia angree  ojd,r tys-
ke komrunikaslodsmål i Lin:, Klagenfurt, Graz og Villach.
Det f:erne dste,d:  114  britleke arme i Burma hår inotatt Shwebc, gOldm fra Mandala7. rn anmen
kclonde scm, rykker fram langs en sideba_de fra Yeu til n-ermer seg 'oelyvar, - 2ct fo-
religer-ingen bekreftelse fra Nasnington på en japansk melding om landAang  rå  Luhn - Au-
stralske st,orher har avIst de moerikanske st ,Trkene scm kjemuet på grvene mellim Bcagainville
og iiy Guinea. Te står her overfor stcre japanske st-rker som er avskåret fra ferbiadel-sen med
hiemlanlet, flvgende dunerfestinger fra baser på SaiTan har angreecet mål rå .Sva ilenschiu
bl. fL Tokic, FIV fra kina har angrepet Formosa og fly fra hanmarskip har rettet et kraftig
angrep mot Logon.
Hellas: "Britiske tankstmrker sem forfølger ELAS -stvrkene har rvddat Teben 60P=YV for kthen.
Nele områLet cmhglng Athen er na ryddet. - RegjerdIde,-en oneferdrer befolknid ge3 .t_l å vende
tilbake  -eil  2itt venItEm. arbeldm, - Fdt rvkte om at det ar utstedt arrestordre mct 150 fram-
stående ELAS-felk er blitt smeredt ut i Athen. Dette rvkte •avner ettar 1.-xa det blir .meldt
fra At3an et hvert 2run-ilag, eg blir betegnet som et forsøk -fra folk nå ytter r.dte.ve:dstre eller
høyre nå å shame ttl regjeringen,

n dregjeridgere initiativ er 3et dandet et nasjonalr'ad for motstandsbevegelSere', med
renresentanter for atle retstandsgT=ene. Den yiktiste Oprmave rådet står cverfo.r er å
orcdra uamdommoen til nyt r ige berere i en demokratisk stat.
U4S.A.d fresident Rcesevelt harfromlap.t sitt 14,stat'oudgett under kriaen. ret er på $3
mildiarder dellars. Heray går til å dekke krigsutgiftene, I sin tale til kuddoressen
understreket Rocsevelt ved fremleggolse-s av bldpettat igien PSA's store ope,R,aver ved gden-
r pubvmgiuen av Durmca cg uttalte at de utgifter scm vil ornstå når U,S Å, skal fdrdle disse  cmngaver, er tate med i bu.dgettet. -

Den 6. taskbåt scm or  overlatt ded -:.orske regderimig til bruk rm!der krigfrim?en, bLe ssTatt
idad av trinsesse Astrid i Obeztor 5 rensv1vania. Dåten cm er  pa  16.600 tens dieter



2reske orcblemer.
3a de britiske tremper rvkket inn i SelFas etter  3  års fravEr, trtte dc ct land scr 1 veSente
lig grad var forskjellig fra det Hellas de hadde kje.;:pet i i 1541. Sult cg nød  k adde Mel-
t  emtiden undergravd folkets krefter og sundhet, Sen.viktigste c r avon je allic r te sto over-
fer var derfor å skaffe blem) til bedring av ernarin t n Lunigdt-mutit. pan Le aegaven bød
rHl store vausker. Hellas har ailtid vrt avhentig at import av-hveto og kveg cg tit tross
fer at landbr*dproduksjonen for eu del ble lagt cm fra tcbakk-, fruht-, •ovt cliven-
ayrkning tll aatproduksjon, sank,levnedsmiddelpreduk3jcnen med ca. eop  Gtore kvanta mat må
derfor sendes,-til Helias og det bvr på vanskeligheter å dkaffe _tonnedje L transeorten'.
- dette er ikke.de eneste vansker. Fordelingen av  varene bvr nå alvc_Jlae oroblemer.
derlas badde før krigen et utilstrekkeFi,Pl jernbanenett c trafthkdn ble cfliklet me.f. 6 - 7
Lusen lastebiter., Lastebiltrafikken-er nesten cp:hørt»Divit Affacs harPo bar n  25a 3 tons. .
lastebiler til disidesis"on: Også trafikken på øene er •ammet, da den  I dkaie egeiske handels-
flåte er seuket under krigen, Skal en katastrofe uu gås må 3et aerfer  e,Lt es att inn

lisningen av ferdelingsproblemet. - De økonamiske felhold i inskdliggjør også
en rettferdig-f~eling av varene. Den gfeske nadjone1inktekt r andtått til å vere ca  4o4
iv førkrigstidens gjennemsnitt, og av denne har tvskerneledlatigt  tktørre surmer til dek-
t  ing av.besetteisescmkestningene . Inflasjonen Ue1ins drevet videre tnn i nee anset
land. Før kri ,en var seddelemløpet le miitiarder dr ach_mer i aantst " 'Ticv  var 3et onne 1
noo cce milliarder drachmer og i slutten av sactember var dette  alL  rtrAticlisert mad 8 og
-easserte 4  mililener milliarder drachmer, 1 enrcldk gulidevereiga . scc før kvi vn var.verd

cee,drachger var i. september verd  3c  bittjarte: arachtnor Sa. klert a det under
slike forhold ikke er'mulig å fastsette noen fast ,ekslektts maTtem  bund ns utacbver.
Inflasjonen virker serlig tungt41 bvene hvcr faat gasle Få kandet ër handelen

mer feregått som byttehandel, slik at forholdene dar er mer nermale
7en greske regjering står her overfor umåtelige vatskotigheteld. Ingen av de metoder for
stabilisering av valutaen- som har vart auvendt i de audre befrlde ina er ber brukbare, og
elvom det skulde lvkked å redusere:seddetentøpet vIJ. dette ne-ne inflItere serlig på  een£-
snes kjøpeevne. Denne er helt avhengig av at det igjen tttir noe å  k."dpc  for nengene.
; tillegg til disse vansker kornmerde prebIezer' sem .eeiter seg for regjeringea når let gJeld-
-r å dakke de lønende statsutgifter, eg det er sanssvnl1J at den ia tl:kke flere sedler.
- Det er ikke å undres over at disse vansker sæn?en med gam,n1 partlene Imellem

har skapt urolige forhold etter befrielsen. Folkmed todkmave og buntakta g1  pung har-ikke
alltid så iett for å føre en forsenlig og vei ovorveiet rolitikk og vel regvie  med at
de:t kan bli yttertigere komelikasjoner før Hellas for tcdt kan be-gynno gdenreisningeu.

Nvhetene onsdag ien lo. jannar  19145, kl.
-Vestfronten: Britiske stvrker trenger tvdkerje tike-på en Shh beel frcnt spissen avlba 

Ardennerkilen. Dure er gjene r obret. Laroche trues  na  fra '.-arter ci deallierte stvrker

står bare lkm 1T for bven. I Alsace er et ktaftit angreo sIått ttlbake Ganzheim er
erobret, Latadiske stvrker ntket igår 21-m 1.nn 1 de tvsku stiSlinger 3; fer Frtiemeten. 14ce
anerikanske fiv angrep idag mål i Tyskiand. Britiske fly har igjen angrenet tvske skip nten-
fer  Norge. I Sognefjerden er:et mederne laSteskie shadet eg fikk slapstde. Lenger ute ble et

mindre dameskip senket, Utenfor Lervik  er  •2 ship sett d brann cg 1 ckin skadet - General
Rradley meddeler at det er tatt flere fvske fanrter-å Ardetnarkin enn dc amerikanshe tap
faine cg fauger.
,Ist'ftenten: 550  bygninger  til cg en veddelønsane scm wskorne brdkte  dc-  flvm  dss, er er-
"bret i Budaoest. N for Donau står rueSerne 6kr. fra Enmare.r.-
"Det  fjerne isten: ge r et store amerikanske stvrker gikk itår Lusck,hcvedøva i
Fidippinene. deneral Arther lddet onerasjonenoeg, har-crrettet hevedhvarter nå øya.
Landstigningen ble feretatt  1  Lingaverbukta  på V  diden av øya, fro  ca. Ec n skie som var eskort

ert av hundrevis av krigdskin Trepoene har tatt 4 ettender cg, frtmetetet rnacver eva er .
degynt, uton at det er støtt på alverilr metstand. Trett:"ene stn alt bak de lacanske'fer-
d varsstillidgene og har erobret St. Fatiaa. Fcrut for angrcr,et giLc kraftige'bombardementer
fra sjøen og lufta met de jananske fordvarsafillirrer Q?' 'kvstbattoLior, int Vdr kraftig mot-

tand fra det lapanske flVvåeen pg 79 jananse av ble skitzt rted.

3nfland: Ubåtmeldingen ftr desember siemat-ubåtvirLscrketen ee blueset e -dn pg skips-
taoene er blitt størra. Det blir stadig senket ubåter.

:sle. Slefen for vakten cver biskon Fergrav, Stene, ett kjen't ble SLIttt den 20/12.
3tene hadle hentet melk på en gårl i narheten og kern på veien hjem fer-rt et hus hVer det

tyske politi akkurat da holdt rassia. Stene ble enriSpt,o 'tcle ri baaladt.tan Tvskeren,skjøt

at Visirselskudd es-Stene åpnet ild mot.tam.Stene traff'dM:idl'eetij: ikn, ble eelv skutt ned.
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