
r OR KONGE OG FS DR3.LAD

'bet yie fra London den 6;desember 1943.

. .
xa fell3serk1æring fra Møtdt i 2eheran nelion'Roosevelt,

Churchill og Stalin ble offentliggjort i London i dag
I denne erklæring heter det bl.a. at det er oPpnådd full enig-
het om omfanget av og tidspUnktet for  de  disposisjoner Som
skal bobeire Tyskland. Med nensyn til ordningen etter krigen,
vil de tro -tormakter forsøke å opprettholde et aktivt san-
arbeid med alle nasjoner, store som små, sOM har fOrpliktet
seg til å ødelegge tyranniet. - De tre statsmenn:har sittet
sammen i 4 dagor, og det har vært konferanser hele dagen
Det rådet un utmerket stemning blant doltakerne, Og det ble
truffet vidtgående vedtak for tiden framover, før og etter
rigens avslutning. Ved endel av nøtene daltok de forskjel-
Lise lands nilitære fagfolk, mens på andre møter bare de
Hre statsledere var tilstede samnon med sine tolker. Vel
niddagen3 om aftenen presiderte.statslederne hver  sin
På Chruchills fedsulsdag ble det av Stalin ntbragte -31  itål• for
9liin medkjemper og.venn Churchill og for min medkjcmper
-onn Roosevelt", og dessuten utbrakte han en skål for kong
'corge den VI. av'England. På vegne av den engelske konse

rertakto Churchill Stalin "Stalinsradsverdet"..
erklæringen het det dossuten, at det var oppnådd fullstendig

pnighet ned hensyn til det militære samarbeid etter møtet.
Tyskland skulle ødelegges fulistendig og tvinges til en beting-
olsesløs kapitulasjon, og det som forestår dem vil dkke bli
lyeere begivenhetor enn de har mett 3e sisto månedene. De
'lle bli angrepet fra syd, øst og vest, såvel deres nilitære
.yrker til lands, som deres flåte med sine ubåter og den
-31c,  industri skulle knuscs av don allierte krigsmaskin.
tr fredsslutningen ville det samarbeid som ri.å•er atablert

urtsette, og det ville bli et sanar t'eid for,alle de store
2g  små nasjoner som ønsket å leve i frihet og uavh3nighet
og'd fred med hverandre• Na skal.grunnlaget legges for en
v3riS fred, en fred for generasjoner, som sk:11 gi folkene
hpve til å leve et liv for iredlige sysler, i.intornasjonal
fordraglighot og i samarbeid nod. alle.

Det b12 også sendt ut en spesiell erklærins til Irant hvor
du takket landet tor den stette du hadde ydet de alldertes
sak og mot den felles fiendo. Irans betydning for transport-
en av farsyninsor til Sovjet-Russland blo sposielt fram-
hevet. De uttalte at de var klar over at krigen hadde fert
:aige vanskellbgheter også til Iran, men man villo vie også
Irans problemer fuld opemrksonhot etter krigen, som en av de
:Jliorte nasjoner.
jon t bevis for det vennskapelise forhold sOM oppsto -11om
Ohurchill, Roosevalt og Stalin, nJv os det til slutt i :tpport-
'Oh fra T3heran, LA Roosevelt, 30M 3.urst bodde i den anc-I.kanske
ambassade, etter noan dager flyttet til den russiske ambas-
3a1e som Stalins gjest.
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kjempet her nede. Den britiske framgang foregår langsomt og
unde: store vanskeligketer.
Den 5.ene melder at den har inntatt 3 nye høyder til og hoved-
veien til Rom syd for Casino. Kraftige tyske motanmrdp er
slått tilbake, og tyskerne er drevet ut av flere av sine støt-
tepunkter, Smrlig i Venafroområdet har tyskerne hatt 01k mengde
falne o±,; sårede. Jagere Og bombefly rettet i går kraftige
angrep å kommunikasjonslir dir langs Adriaterhavet nord for Itom
Havnek ue Ancona og Peseare ble også bombet og ett
handelb .1cip ble senket i Adriaterhavet. Dessuten ble• transpore
mål i J-dgOslavia hjemsøkt på ny. Tyskerno har den sis te tid
sett  seg  tnounget til å sende nye forsterkninger til •ugoslavia
på gnuan av folkehmrens tiltagende kapasitet. - Allierte fly
boinbet også havnomradet og jernbanestasjorion i. havnebyen Split
og oponådde fulltreffor på ot skip utenfor kysten.-

dag er det 2 •nd. siden England erk1mxte Ungarn krig. I den
anledning ble det sendt ut C2f1 erkloring til det unga=ke folk
om at nå ville snart og-så turen komme dom å fvile kamigens
reds1er på egon jord'. Påstander fra Ungarn om at de kjempet for
vestmaktenes interesser og de nnå msjoners 8k ble vist til-
bake mod at de under nele denne krigen Rende samarbeidet med
Tysinland bade politisk, økenomisk og militrt. Det må de vente
at de vil bil krevet til regnskap for.
idye antitysko demom.strasoner bar fuldnet sted i de sydlige ded. -
er iv øst:årrike„ fel er SSmaddelinger er sendt til
traktenc ved Brenues for a emstette de østerrficere som var an-
bragt åer,

mS.LITEN I Hviddrurdelmmd tabr de russidke 3tyrker hatt ny
rr3nrnff.,eing. 71cit Mosilev ofs  Rogatsjev eg Zhlobln. '7ysitr.erne gjør
råseod. motstand, :;tien russerne har slått tilbane n rekke

ed_grep med stort tap for Ibe tyske styrker. Ilino i Dnjopr-
b cr tyske ane;rep blitt avvist i Injerloassyemråddt. Syd for
mfddnjug har russerne også dreveå tyskerne knn,:i4; utilbake

cenerabret flere tettbebaddi steder. De tyske stårker her
,le emsg. tiltøyet store tap av mennesker og ååteriell.

.1bd my • , liert forsyningslini e er blitt oporettet i det østlige

I ...Lig irhavet har britie1de, amerikanske og kanadisko fly vun-
not en eget bemerkelsesierdig seder over on større avdeling
tyske u,-ater som forsøkte angripe 3 allierts konvoyer.
Av •e de1tsgende 15 ubåter ble 1e S senket, og de øvrige de1viy
skadet før det lyktes dem å kovss seg unna. Ikke en torpedo
ble avfyrt, og hele kenveygoambmn kom aakadd iL havn urmas 1
alliert fly gikk tapt,
Britiskb eg amerikanske heMbefly rgttet ratt angrep mot
tyske mål i Frankrike, Dc jagermotstand.
1 jager og 11 beinecfly st.v -- des ctteic. tentet.
NORGESNYurf: 1Ie1dingene r forakt for,
tyskernes arreetasjon av d., ner ømmer stddig

rekke  av de en: erer i dr.g
tibbentrops svan på den nvellekc hole), og dent sies

det va-r i det hel3 ideLt ikke jn sya 2. re: on. ragtteloe og
et forsøk pa å trukkå un.dkurierld  alm  i aek811.. nt nans
påstand om at svenekane didd, “sm sa, ge»,. dig å roebdore over-
for liknende handlin:ger Mrg ing det 3vart at flO
lilmende aldri Idadde ftutcL o rxi ut -Dee ened';e skandi,
naviske lamd s m er okkuperc dv Jrdindindn1 ur Lsiacd, og til dade
foreligc;er det ikke en dLrfrs, Mil kt:il .tettc:s opp mot
de meldingeo som er kommet fra Nerge siste årobbo.
SS-oposisionen. Under dette ndrko ene1goer na dildel fo1k, som
henstiller til Ule innenfor vår org, vard fcr siktige overfor.

første ongang nar de sitt utspding bl trot: •yskerne og
forredere. In oss greie ess selv:
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