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Landen, 10.12„ 144,  kl.  16.30,

VEST. årlig vgr hindret operasjonne står russe-ne 15 km, fra havedstaden, og

Nu-ler1ane. Kampehe faran Rur er b:ussat i dst står de bare 9 kn. 'ra. -Lerger

opp igjen,  tg  ved JUlLeh er vestbradden vDst står russerne 10 km, fre det viktige

helt renset  t or tyskere. Den 3. amerikarc,- knutepunktet Szdkesfejerv.4.r,. Den ungarsk

sko arnå k,emper i Saerdalmn 'de f.:.rreste gui.slingregjerinc er flyttet til Scpron

forsvar'verkrr i Se yfried1injen. De her ved den ijsternikske grense

gåt. over Sm på, 2 nyo steder  ied 6a'rre-
KAMPENE I ATHEN fortsetter, Elas-styrker

juemine,. Ved DilUDyen, inne i Siegfrted-
inniedEt ved daggry sandag sitt hittil

er k- itigetyske motangrep slått
kraftigsto angrop for å trenge f.nni

tilbake, Tyskerne er nå drevet ut av hele
,Athens senthem, men de ble slått tilbake.

S,d-Alsace. Det er bare en liteh tysk lom-
En Dritisk kerrespondent an3lar at det

me ien som likvIderes etterhvert.
er Dmtrent 1D.000 Elas-tropper igjen i

LUF:KRIGEN. Ldrdag angrep fly frs Italia
byen: De er rikelig 'forsynt med mat og

Skodaverkene i Tsjekk,slovakia, jernbane-
ammunisjon. Elas-styrkene holder også

mål ved Re3ensturg og Villach. 400 tun9e
mesteparten av Firåds foruten de fleste

ameri.kenske h 311-..afty angrep jermbonetomter
poDitistasjoner-1 Athen, denerelstreiken

1 Stutt,gart -'oMrådet, Natt til sdneag bom-

bet Mosquitos Berlin og mål i Vest-Tyskland.
vgrt pro-tritiske demonstrasjoner til for-

6Sndag sngrep 500 tumge amerikanske bombe-
del for'regjeringen.

i 531 niki er opphevet. I janine har det

fly,fulgt av 650 jagere, trafikk-knuteptMkt-
Sunday Times skriver at otrider ikke står

dne Koblenz  rg  Bingen. Fly fra britiske
mellom manarkister og rapualikanere, men

nangarskip har satt i brann  2  tyske forsy-
me11,.m da som vil gjeninnfdre demokrati

ninge-' (g  aKCu  lastetåter nord f.dr
og frihet eg de som med vold vil prdve å

Haugesund. Miner ble også lagt ut. Rrit-
påtvinge andre sine menngar. Ayisen skri

:_ske R e aafighters senket  lUrJag  et annet
k  ver videre at de ruSsiske eviser ikke har
tysk handelsskip i norske farvann,

kommentert fornoldeno i hellas, men baro
d5T. Russiske styrkar har brutt gjennom

siterer britiske aviser for at striden ikk
det tyske forsvar nord og syd for Budapest,

der skal rokke dmt anglo-russiske venn-
som nå er 3/4 Dmringet, Vegen ttl wien er

skap.,
den eneste gjenvdrende retrettveg. I syd

1:Unean, 11.12. 1344, kl, 6.36.

U-S T „ 63„rkar f rm T. arme unerst‘:ttet av piY1r: -Nci melder mm

stare flystyrkar satto igår i,eng et fram:mng i »mringningmn ev Faense.

4re o  nmt !et tyske  L5rmfoste vad elvtm R.:er. DET F-J:ERsEDSTEN, Amerikanerne har erobrs

Flore landsky-r er tatt, Få Eaar, rr,mt  kr det japansKe stdtterunktet OrmEa på Eya

har de allierte ttt flare ::unkers Layte. I et var aen siste ha mn de hadde

'Styrkmr fr 7. arr trter på Dya. En mane3s flypreduksj-n er gått

ned å ..mdå hele Eaartekkcnet, tart .g -ver japarere er druknet

Lngern står resuerne i utkant vn av on.er f -rsdk å unnsette styrkene ,nå

9udep, tt, Russiske kanoner eskyt ,r den

Qn ste  r,trettvei tysaernt har `re
-DHANMARK. D'sns F ressetjeneste me1ar nir-

stadan. N en tyske avdelinger trekker
en urisiij tokt rat- er tysk f- rsDks-stasjc

tiltake i Tueenyis av tyskere
pI Oys  Fyn,  De har rarArsaket at tyskerne

drukrtr i Pcnau.
har måttet innstille sine ekspe:tmenter



TSJEKKOSLOVAKIA VIL IKKE  HA TVSKERE 1 LANDET. RUSSISk e FRANSK AVTALE.

Den tsjekkoslovakiske utenrikSminister

Jan Masaryk ha n  uttalt seg om hva sem fore-

står når Tsjekkoslovakie er befridd.

Bat kemmer ikke lengor t11 å finnes noe

tysk universitat sg ingen tysk opera å

Freha, og 2 millioner audettyskern må flytto

hjem til Det Tyske Rike, Alle tyskere som

har lidt og kjempet med oss kommer natur-

ligvis til å bli igjen, men det kommer ikke

lenger til å finnes noen tysk mincritet av

betydning I landet.

Etter den fdrste virdenskrig tle det

lastsett regier til beskyttelse av nasjona-.

le minrriteter. Erfaringen har vist at er

slik politikk er uforonlig med landets ne-

ajonale selvstendighet. Det sluttet sem vi

alle husker med vUnchen. Etter dette har

den overveionde del av sudettyskerne under-

trykket, ja korsfestet det tsjekkisae folk„

De nar dermed furspilt enhver rett tilå

bli ti1bake. De ken reise til Stuttgart

og rope Sieg Neil. Stuttgart skal j) vare

sentrum for Auslandsdeutscho,

Rettsikkerheten er avhengig av hvor

fort regjertngen rekker å kemme hjem. Til .

å tegymne med kommer sannsynlIgvIs fslieet

selv til å håndheve rettferdigheten og det

cli. ikke hyggelig å  v;:ira  rlkstysk i Prana

i dagene ettar tefrialsen. Etterhånden

kommer det tti å settes igang en cmhyggeltg

gransking. ev. SudettySkernes appt n eden, og

til å begynne med kommer vi snarere til å

våre for strenge  enn  for milde. Oode tys-

kera  tgan bli 1 Tsjekk,s1rvakie og forbli

tyskore, men deres barn må bli tsjakkere

Og gå på tsjakkiske skolar. Tsjekkoslova-.

kia ar et ordnet samfurd, cg sA snart fore

valtningsapparetne kommer igang 1gjen,

kommer anstendighet og rattforeighet til å

TRE POLITIEKE FAMGER HEFRIDD.

Vekthavend politibetjent på Tilnsbero,
nolitikammcr fik< for Jn.tid slo2n besök

av tra mann som bs om djablikk,lig assi-
_ .

stnnse til hj3lp mot noen innbruddstyvor

lika i nårheten. Da polititatjunten lukket

Jop dar3n, fikk han strake ordre om å r3kke

Mendane i varat. En anndn betjent som var

til st..:3de fikk hellar ikke anl,dning til

å slå alarm, og mens don ane av mannene

moldt polttl f .lkena i sjakk, tek do andre

ndklene-til arra5.r og låsta Lt tr,.; p011-

tIske fanger.

Et kommunike fra Moskva melder at

det ar truffet en avtale em allianse og

gjensidig stOtte mellom den russiske  og

den franske regjering. Avtalen ble

undertegnot don 10, desember. I forhand

lingene deltok fra russisk side bådo

Stalin og Mo/otov. Forhandlingone ble

preget av apsolutt enighet og et opprik-

tig dnske om nårl samarbe-ide. Under for .

handlingene har den sympati som råder

mellom Guasland og Frankrike gitt seg

mango utslao. begge rederinger stad-

fe st ot å fesksotte krigon ti/ Tyskland

var slått, og at men ville beskytta

Europa mot nyo overfnll. Alliansans

innhold vil bli  offentliggjort  for sog.

Avtalen er dt nytt viktig ledd I

fredeplenen. En viktig fakto r som f år-

te til krigen,  ur  at den rusaisk-franake

avtalsn av 1935 aldri trådte i kraft,

HOLLAND.

udn hol/nndake statsninister, dr.

hebraridy ble hilat med bageistring under

sin.risv I dt befr1dde Holland, Han

uttelte at'han vil

ningen å utnevne  ny  regjerirg med en av

motstandsbevegilsens leders når landeC

helt befridd. Jetto er matt med on-

stemaig glede på alle hold.

TYSK. GENERAI DEGRADERT.

Berlin m.elder at den tyske generaIen

von Schwerin som fdrte forsvaret av

Aaohen, ur dagradert til me.nig. :,rsaken

zr at ganeralan utvirket an våpenhvile

fer å  kunna  reddu 900 porsoner som var

Innestengt i en kjaller, og for å kunne

bli regel, solv våd tehandling,n av tyskere. evakuere en del 3Y by3ns sivile.

Sv3nska ar»eidere vod verfCok i

Karlakrona har besluttet å arb3ide 13.

deg.jul og la hele lOnningon gå til

Morgoshjlpan. Andre todrifter ha- og-

så tnnkt gjoro det saffIrie, rr..J.Ldes det.

NORGES-NYTT„

Rediass, Fahlis og Mellor er for

tiden på basdk i Tyskland.
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