
1. desember 1944.  4, årgang. o

PVEST'FRONTEN.- Kanad. tropper har brudt igjennom og gått over de4
fl/ tyske grensu ø for Nijmegen i Holland. Den 1. og 9. ama armu true'r

/• v  Dfirenjmen møtet innfltt t. motstsind. I du siste 9 dager er det her

ødelzgt 140 t. tanks og tatt 7000 t. fanger. 2 byer for Hfirtgenskogen er
blitt inntatt. All. styrker har tatt K0slar og Hfirtgen eg Langerwehe.Dot kjem-
pos  na i  gatene i Crosshau og Jfingelsdorf. Den 3. am. arma har.befestet sina
stilLinger og står nå ikko fullt 3 km. fra Saarlautern. De har rykket lnn d-
knutjpunktot Saar-Union 0g har gått evar den t. grense på 2 nye steder. Litt-
lunger nord har da erobret un rekke dominerende høydur mud utsikt over Murzig,
Den  7 , am, og 1. franske arme har fra offunsiven satto inn befridd over 1100'
franske landsbyer og tatt over 22000 t. fanger. Tyskerne er druvet ut av halV-
parten av Aleasse.Byen Erstain ur inntatt.Stillingun for da t, styrkene soM
forsøkur å trekke seg tilbake fra Vozesane or fertvilut. Et område på 125 km4
er omringet av franskmunnenu og manga fanzar er alleredu tatt. Tyskernes
Vogeserfront holder på å bryte sammen. Brit. b0mbefly fra Italia angnap mål
østerrike inatt. Mosquitofly var over Hannover. Alle fly vandte tilbske. Sn--
styrk6 rå over 4000 all• flf fortsotte igår sine angrep irnt, tyske jeinbane- •
og oljemål uten å møte luftmotsta4. Over 1000 flyg. fastninger med ov3r 1000
•jagere angrup tdagonsdag eljeraff.li Mistburg og jernbanetomter i Ham oz andrc
mål i V.Tyskl. Bare 4 am. b.fly gikk tapt. Likeledes ble Essenn EneuLs og
Nfirnberg angrepet ab brit. fly.---I Bulgin  er  det oppstått vanekulizhetc
Årsakon til vanskelighetone synes å vare at regjaringen buskn1des for lamfelif
dighet d behandlingen av stripu-te Som har'gått tyekethe til hÅnde, Dut har
,brudt ut streik i Bryssel. Den franske ragjering har zrepet inn  oc  bar over- -
'tatt 2 knligruber i 2 departemonter. ---rrALIA-De all, troppur opprettholder

sitt press på de t. linjer, I Alberteområdet yder tyskerne sterk motstand og
har også på enkelte avsnitt tilbakeerobrut 3 støttepunkter.--- Fra TITO's -
hovedkvartur meldas at jugosl, avdelinger har sikrot sitt brufusto ved Jania,
i øst Bosnia og inntatt byen av samMe navn. Dut muldes at tyskerne demonterer
alle fabrikkaalegg så fort de knn før de rømmur. 105 jugosl. quislingor som
har gjort lakeitjeneste for tyskerne er etter dom blitt henrattet.(Ugraset
utryddes) øSTFRONTEN Russurne i Syd Ungarn brudt gjunnom fiendern: for-
svalslinjer og gått over Donau på un 150 km. lang frent og i en dybdc ov 40 kr
3 st2rre byer og knutepunktar ur urobret, bl. dem Mohatsch og Petsch, samt
300 Tndre bebodda steder.--- FINNENE har nådd den norsku gronan på et nytt

sted og har bedfridd EnonteTtioe på grensen. Etter finske meldingen har tvskerr
svidc aV over 10 000 hus i T'innland under sin rutrett.---STILLEMAVEI- Ttk  :o . ox

fecd med-å lide Berline skjobne, Byon er nå blitt bombet 5  cnnn  pn sMcc
Store branner raser i byens sentrum. Ingen fly gikk tapt. Likedee
fOrsvarsverker i Hollandsk Ost-India blitt bombet. Am, fly oz sjøstririckneftex
nar på ny gjort dot av ned en jap. kenvey, don 6,  pa  rad, utunfor Iesto
Filipinene,Danne konvoy busted av 13 skip som samtlige ble senket,  fna,
japseldater druknot.-- N 0 R G E.- Ved innsailingnr til Sognee r dun bai
avdelinger av den norske marine anzrelJut on t. konvy og donkut L gn  •Et
1 annet eskorteskip og fått treff inn på ot større skip nd torpedo, ••1:koloder
ble, 2 mindre fartøyer rammet. Nordmennone hadde incon tar,-- Svansk

melder at det er innført portforbud i Borgun. St sykte sic-
Falkenhorst er'avsatt fra sin stilling som befalshaver i Norge oc nent:iso
innaatt hans sted.- Befestninzsarbeideno rundt Narvik fortS tter, Etter for-
lydunde erdan avholdte legu Rolf Bachol Lysakar, skutt av t- dcerne dan
I Vang på Hedemarken er det arrestort ca. 100 zardbrukere,---O'S OPB FOR PROVO-

KATØRER.ET ORD FRA DIN MUNN HAR KANSKJE ALLEREDE BRAGT EN LANDSMANN I ULYKXE.
vvvVvvv



---Fr,flj,namfrøn-teits rte-fra NorNorge begynner nå å komme
"5-ø-foVeF.-DT: ar• mistet a-flT  og de lidelser de har gjennomgått er ubeskrivelige.
Det er en selvfølge at vi gjør alt for å lette deres savn. Men det er like selv-
følgelig at vi ikke samarbeider med de nazi rstiske myndigheter og organisasjoner
.som er madansvarlige i denne krigsferbryterse, og som ved å. nekte å motta det
svenske tilbud om å gi de deporterte tilhold ag fcrnleining i Sverige har satt
tusener av menpeskelivifare. ----HjeIudine landsmenn! Hjelp dem med
hus, mat, klær og senere hed arbeidL Vi må ikke risikere 2t tyskerne får høve
til å nytte deres arbeidekraft, Men-hjelp dem direkde eller gjennom trygge
kanaler. Overlat til NS. å ta hånd om sine  egne.

Juves rapport fræ.r_rkenes. - Jørgen Juve var den første nerske journalist som
safle foTani Kirkenes. Han ær korreSpondent for NTB. I.en rap-
port av 21/11 skriver han: Divét er begynt d_jen-i'Kirkenes, iallfall i dæn gt-
strekning det er mUlig: Størstebalnn av befolkningæni SØr-Varanger lyktes å
undSlippe tyskerne da dekom fbr P: deportere demnsørover. Over 5090 ev befolk-
ningen som er på 8000 var igjen russerne kom, og befrierne,ble hilst med

MellOm  russerne og nordmranene råder det beste forhoid. Alt utføres
raskt og effektivt. Steere mengder frivillige er strømmet til, bare 1 Kirkenes
1500 mann etter 2 dager: De skal utgjøre en egen avdelin.g'sammen med styrkene
utentra, Flere utpoSter i Varangerdistrrktet cz befridd 91.7 rUsserne med hjelp
av norske frivilline. - Språket skaffer en de venskeligheter, men det lar seg
overvinne ved god *ilje fra begge sider. Vare-norske og russiske soldater har
allerede utveksiet erforjrger. Eusserne har vært med på meget, men de erklærer
at intet kan sammenligros med den bistra vinteren her nord. Danførste norske
quisling i offentlig stalT3n vil  næ  bli utlevert t11 norske myndigheter av
russerne. Det er NS-ordførpren i Kirkenes Rudeif Haugen, som ifølge nazipropa-
gandaen var henrettet'ved nakkeskudd.

eo-
Det er legenes skyld sier Hitier,- Hitler her sendt ud en ordre til allo tyske
Te.7.e717hVo7: fiari 3pPrrrer-d'Jm-tri så hurtig som mulig å utskrive alle sårede
soldater. Fan hae tidligere sendt ut samme ordre, men denne-er ikke blitt fulgt
sier han.-liNår fronten rdsg  gar  ved Tysk1an(s grenscx er detto en naturlig
følge av at man ikke har tatt nensyn til miu ardre. Jeg opPfordrer ennå .en gang
alle tyske leger til å utSkrive sårede soldater så hurtig som muliz oz bare ta
hensyn til alvorlige lyter. Den som ikke 1:derL min befaling kan vente seg den
strengeste straff, hster det til slutt.- Det er, som kjent ført en utstrakt
propaganda i Tyskland får å få soldatene op ar beddErnp til å simulere-Sykdom.
Anvisninger på hvordan det skal gjøres or nendt ut i masseopplag kamuflert
som sigarettpapir, og: håndbker i a trdalerinrskunst ei trykt og spredt kamu-
flert som sangbøker n,l. Le sarede soldatene oa da overanstrengte arbeiderne
i krigsindustrien hax sikkert ikke større lyst til å ta opp arbeidet før det
er strengt nødvendig,
Hirdens våpen skal oppbeva'res hemmen_g.- Vi f-jergir en ganske interessant
TakFik7eTs-e- -4iFd-s-jefenT Par-tWirisn7 fll hirdens Alarmeenheter:
Ang. utlevering CV vtipen: 1") Våpnene må kun bæres i uniform og i forbindelse
merf,j-e-rise—i--i27-131e"-Cef selvfølgelig forbudt å bruke geværet til jakt.
2) Enhver AE-mann som har et utlewert våper, skal ixt fall han er fraværende
fra hjemmet, oppbevare våpanet slik adr:dette ikke kan finnes ved aksjon av
fienden. 3) Gevær eg sluttstykke skal opubefares hver fær seg. Husete øvrige
beboere ikke gjøres kjent med hvor vapenet ex oppbevart. Unhver som
bærer vapen er selv ansvarlig for dette. Hvis maå ved kontroll finner at
vånenet blir dårlig rengjort, eller at det  er  baskadiget. blir våpenet øye-
blikkelig inndratt d) Ved tar av vågnet bldr intet nytt utlevert. Melding
skal straks sendes Hirdstabea,
0eneraldirektor Vik ved Norrg,s Sdatsbaner. har brttt hjemmefrontens parole
"7-eH 7 7vg x"Ca7 sin7 n7v.asr-eirnn- g: "dg-h -ai forovrig vist $eg  å  være et villig
redakap for tyskerne. --------
Bli rkko politimann.- Politidepartamentet føeer for tiden hvervekampanje til
17oTiTiUt; -V7 EiEnt7r om at alle lensmannestillinger er blokezt.



GJENGANGEREN(Særtrykk) 1-12-44.
Hjemmefronten i TysTklaEd-ei• ikke unrkscm.  be't  rråmåi'  BlTa:  av en håndbek
ToE' giEuTtb.-nTef,-s-aM-ef atgi.;t unne: navnet "Evanglisches Feldgesangbuch".
Denne "evangelisches feltsarlok" se- tilsynelatende uskyldig ut, sier "Afton-.
tidningen" i Stockholm, som har fått tak i et eksemplar. Det er salmer og sol-
datbrev osv. Men innimellom alt dette er boken en håndbok fer alle snm vil
unddra seg soldattjeneste og krigsarbeid. Det innkdes med en bitter redegjø-
relse om hvordan ålle arbeidere overahstrenges og ce syke saboteres av nazi-
doktorene. De overanstrengte må ta saken i sin egen hånd og framkalle en sSk.
dem, så de får hvi1e. Først gis det råd om hvordan en skal epotre hos legen.
En må ikke vise seg for ivrig i sin skildring av sykdommen, "ikke diske cpp
med en lang historie som virker forberedt, en må vise sin metvilje mot å bli
erklært syk, men allikeval gjøre det lett for doktoren å tro at en i virkelig-
heten er svert syk."- I et kapJ)tel for seg selv, sum heter "hjelp for alle"
får en rede på hvordan en kan simulere tuberkulose, smittsom halsinfeksjon,
lammelse i arm eller ben, rosen, gulsot, mzmentant hukommelsestap m.m, Arbei-
derne i den kjemiske industri tilrådes å framkalle trotyl-forgiftning og andre
sykdommer seM forekommer i yrket.- Framgangsmåten for å fraffikalle symptemene
på disse sykdommene er ytterst raffinerte eg ikke uten en viss risiko. - For
å få belterosen , skal simultanten kLore huden rundt livet istykker og gni den
inn med visse urteuttrekk. Halsinfeksjon får en ved hjelp av helvedessten,
sennep eller ingefær og krftt.- Hvis patienten ønsker at armen skal bli lam
kan han bare binde fast et tykt stykke radergummi til den nerven som ligger
ytterst i huden i albuen. Etter en natts kur er armen lam en stund og jo lenger
behandlingen pågår, jo mer absolutt blir lammelsen - cg da kan en gå til legen.
Til slutt gis det anvisning på hvordan en skal forfalske en resept for å få
de ingredienser en behøver på et epotek - og det gis anvisning på hvordan en
skal fjerne det skrevne på en gammel resept og sette nye ting istedet. -
Sem en vil se fornekter den tyske systematikk seg ikke - selv i det illegale
arbeid.
Kampene i vest er det, som nå preger krigssituasjonen ved siden av kæmpene om
$1.1.ffarc-egt7:rå-d-e- russiske fronter i øst er det relativt stille. En går ut fra
at Stalin ferbereder en veldig vinteroffensiv og at det er ventetiden før den
for alvor settes inn, som preger situasjonen i Øst-Preussen og Polen. Til
gjengjeld er da kampene i vest blusset opp i svære framstøt helt fra'grensen
av Schweitz og opp til Aachen. Ja, det påsthcs at det helt oppe ved Arnhem -
Nijmegen foregår en stor opladming, som forbereder et nytt gjennembruddsforsøk
her. En kan også gå nt fra at enmudringen av Antwerpens havn er komr5et så langt
at de allierte kan få inn sine trspper her. Rele Frankrike jubler cver at det
varørkenhelten Leclerque som førte de franske tropper som var i spissen ved
arobringen av Strassbourg.- Engelske eviser advarer mot å tro at gjennom-
bruddene i vest- er avgjørende for krigen. Let er de selvsagt ikke, fcr tysker -
ne har naturligvis kraftige festninger østenfår Rhin. Men allikevel er det
sem skjer nå i vest en av de store etapper i den fullstendige tilintetgjørelse
av det tyske forsvar. Det er noe i likhet med Caen -slaget, selv om det ikke
vil innlede en slik stormmarsj som den som ble følgene av gjennembruddet i
Vest-Frankrik e  Det er dog klart at når tyskerne mister Ruhr og Rninlandet
semtidig som ruseerne pressar seg fram mot Østerrikes grenser og snart Irekiwx
iyat setter inn sin store vinteroffensiv not Preussen - da er det ikke lenger
så godt hverken for Hitler, Himmler eller Goebbels å bluffe med noen tysk
seier lenger. Og nSr vissheten om nederlaget endelig slår igjennom, så får det
nok sin virkning for den videre krigsf€sel til det endelige sammenbrudd.

Forholflene i Kirkenes.- Et Moskvatelegram til den svenske avis Aftontidningen
Tor .tflTef TiTt-oE ToFholi;ene i Kirkenes. Det heter at 90 % av husene i byen
var sprengt i luften eller brent sv tyskerne. KaianlegTen e  var satt i brann
eg havnen er full av senkede skip. Den russiske militærkommando har stillet
biler og hestekjøretøyer til hef:i..Kningens disposisjon og forsyner den med
medisiner og matvarer. Krannaya Svesda(Den Røde Stjerne) korrespondent skrive r
at befolkningen vokser for hver time i dette område idet stadig flere nord-
menn kommer fram fra sine gjemmesteder, hvor de holdt seg skjult for å undgå
evakueringen. Norek administresjon er innført og samarbeidet mellom de russ-
iske og de norske myndigheter går utmerket uten den minste friksjon.
Let norske flagget vaier overallt.  



Staljns: siSte store tale  ?irgftes fframdeleS t Verdensnrossen.  bg isæ4  blirl•
det framhevet et talen ver et absolutt dementt ev de pådtander, som av og
er kommet fram om a+f- russerne ville stanse kampen mot Tyskland så snart de ha
de fått de tyske hæner bort fra sine egne grenser. Det var jo i ugxfxr seg
selv en aldeles utrUlig unnerkjennelse av Stalins politiske dømmekraft. Og  rde
nå har han da også felv avlivet disse kannestøperier. Han slår fast at Tysk-
land etter nederlaget skal avvepnes Nilitmrt, dkonomisk og politisk, og at -
det må holdes i en yarig avvepnet tilstand for at det ikke igjen skal begynne
en ny krig. 20-30 år er etter erfaringen nok til at Tyskland atter er istand
til å gå til angrep, uttalte Stalin med tydelig knitikk av foranstaltningene
etter.forrige verdenskrig. Stalin avviser tanken om at han skulle hate tys-
kerne fordi de er tYske. Men han anvender et russisk ordspill om at bonden
dreper ulvene,"ikke fordi de er grå, men fo2di de eter bondens sauer". Dette
ordspill er i seg selv realistlsk nok, og en kan i den forbindelse bare minnes
den forargelse riet vakte da Briand i sin fle: tid sa at en matte't-a den tyske
ylv i  ørene. - Nå er man klar over at det hele må tas eemendigere enn man
gjorde den gang.- Særlig nr dette gått op for de allierte etterat både eng-
lenderne eg russerne har funnet militære dckumenter som godtgjør.at tyskerne
allerede nå legger planer for neste verdenskrig..- Det har også vnkt tilfreds-
het 1 USA og England at Stalin denne gang nevnte Japan som en av angrepsmak-
tene. Og blant de ugjerninger, som disse stater h3Y begabt, rener han ngså
opp kuppet mot Pea21 HarbJur og erobringen  cen, Filininene og Singapore. Dermed
har han utvidet den eppgave, som de seirende makter har, når freden kommer.
Angriperstatene er ikke de mektigste. De har bare innstillet seg på krig eg
rustet for den, mens hele verden forøvilg trodde på fred. Derfpr må xi fram-
tiden ikke bare Tyskland, men også JapEn hindres ff å krnne skane noen ny krig.
De-krefter, som spekulerer i en splittelse av de allierte stormakter, hadde
det lengste håpet på en slags russisk-e8apansk allianse i motsetning til den
engelsk- amerikanske. Også dette håp har nå Stalin drept, Han er utvilsomt
klar over at denne krig, hvor fryktelig den ene har vært for Russland, alli-
kevel har skapt mulighet for å rydde vekk både den tyske og een japanske fare,
som fol Sovjet i virkeligheten var like trnende, intot er derfon mer naturlig
eg for Sovjet likefram en sikkerhetspolitikk, enn nettop å utbygg-eog trygge
den nå under krigen skapte allianse mellom Stor-Prittannia, hnssland og USÅ,
Det vil selvpagt bli nok av'tvistepunkter, når krigen er slutt, Bare Balkan-
landenn byr på en rekke innviklede problemer, hvor så å..si hvert land ønsker
å utvide sine grenser på neboens bekestning. Men vi har deg sett at de 3 store
politikere: Roosevelt, Churchill og Stalin han evnet å fram til enighet
selv i de vanskeligste situasjoner nnner keigee. Det em en garanti for at
det vil kunne lykkes dem også i etterkrigstå rien. - Bovedsaken er at de 3
stormakter har en li-rsinteresse i dette at de ser:n ken denne verdensgaran-
tien mot nye kriger, at de ikke trenger nye territoråale utvidelser xxx
xrpublxxxgrx= noen av dem, og at de har etSetn sammen cg henlpet hverandre 1
den blodigste av alle kriger og derfor egså må eta eammen i det veldige ster-
verk å sikre seE mot enhver gjentagelse av dee fryktelige vernenskatastrofe
vi nå gjennrmlevere

Redaktøren av den franske naziev-ts aAn'etnedhuiu, George Suarezer er av•
en -pà 2Y  Ue'al gm.7..e7 -dmet- tt:t :tødeen for sitt semarbeide med
tyskerne unner ekkupas;jonene "De har solgt :eres pern til tys;:erne. De har••
bare hatt hånn bg Parkasmer til overs for den, sem kjempat i den franske mot-
standsbevegelse. De forbrytelser De har begått ken bare sones med døden.1,-
Aftennostens Ulrik Stang og S. W, Elood bør erendro  sbe  denne dom. Også de
har solgt sin penn til fienden.
Svenske frivillige til Norge ? - Svensk prnsse har 1 le senere tid beskjef- .
fl-g"et seg 5-1e-gef iea =pifr gMn -e-t om h sende frivillige til Norge. Morgontidn.,_
regnet som et noenlunde offisiøst organ, gikk så inngt sem til å skrive at
selvom en innsats av svenske frivillige i Nerge skelle føre til at Sverige
ble dradd inn i krigen, sh. brr man allikev€il ikke avholde seg fra dette. .
Dagens Nyheter stiller seg.også meget postttvt til forslaget, men framholder
at tiden ennå ikke er inhe, idet en må regne med nt fronten t nord sannsyny. -
ligvis kommer til å stivne til over vinteren, Men ferntsetningen fon å sende
slike frivillige avdelinger er at det skjer i. semlst tnepp, slik som under


