
TRIGEFS0 ANG
Nvhetene 23/1'2 - 2/1  1945.
Vestfronten: Situasienen nå vestfronten har i jule-og nyttårsheigen -saert nreget.av det tvs-

ke motangren og amerikanernee motforholparegler. Allerede 23/lnvar atdllinven.stabilieert
på begge fløyer av den tyake kile inn i 4rdennene, mens tvskarne i sentrum-fortsatte:adn'

fremrykking og nå3de Cellea, få km fra ble de atanset og amerikanerae drev dem
noe tilbake, cg gjenerobret myttårsaften Roonefort. 3.arme .har ni tapt kontakten med de
tvske panseravde1inger som ledet stgtet vestcver, og det er tegn  sem  tvder p at vpn Rund-

stedt trekker sine avaelinger tilbake, Han dispenerer imidl ertid 2e divlsjoner lavorav

panserdivisjoner, så en må vente nve tvske angrep.. ren tvake kile i NV retning ble stanset
emrådet Monchau - Malmedv, og frenten er ber blitt stabilisert etter  at  amerikanerne  gjel

erobret en del terreng, men det er observert store tyske forsterkninger i , ette avanitt.
Svd-fløven var det avsnitt der den tvske offensiv farst ble stabiltsert, eg amerika nanes

motoffensiv som foregår nå en 65km bred front har drevet tvskerne  cige  -1.1)

Det  er  hermed •:pipstått an farlig  flanketrusselmot den t‘rske kile. Alt 27/12 kunne.ameri-
kanerne melde at det viktige knntepuMkt Bastogns som aadde vert emringet, var un:satt.

Det er serlig ved Bastogne amerikaåernes press er sterkt, men også i emrtdet lonaer SJ, mot

Echternach, har de gjenerobret en rekke iver o steder. Tvskernes metstand er meget sterk,
og det må ntklemnes barde kamner for hver fotabredd jord.
Påde aadre frontavsnitt  i  V har de't vtrt ferh:ldsvis rolig. Et tvsk fosssk  på å  brvte
glennom 2.armes front i Huiland ble slått tilbake, og i Alsace-har franskmennene slått til-

bake tyske motangreo i Colmar-distriktet. - Krigsministeriet i'USA melder at det er tatt
over Roo coe fanger  nå  Veatfronten siden invaslonen. Det meddpies også at sammenlagt er nu

11 9oo coo amerikanere under v?apen.
Det allierte fivvåpen hadde ste r del i stansningen av den tvske offenstv, Med bedrinmen i
veret fnlgte intense azgren Mot ds tyske tilfarselslinler til kilen, og inne i denne ble-

tusenvis av motorkjaretaver oz manae tanks daglig adelant. Da den siste ttda strclende

klarver satte inn ble angrenene også mct mål bak fronten' aket til en atvrke sc aldri fgr.
I de siste 11 dager har sterke sjyrker amerikanske tunge bombefivLyer dagivart over Tvsk-

land, i den siate uke med over 1 oco bombeflv med aterk jagereskorteålene har faret og

fremst vert jernbanetomter knutenunktene bak de tvske linier, men ezså indnet:izn'Zl langt .
bak fronten. Britiste fla- har Vtrt -rte i stor stvrke mot de samme rejl hver natt. Dortmund
Ems kanalen er tarrlaat ved flyangren for 4  gang. Tvske flv ble i samband med offenstven
satt inn i aket mengde, men en stor del av dem er skutt nel. Således mistet de  1-55  av  3oo
flv  som mandag ang..reo allierte flvplasser i Beigda. De altierte mistet 37 flv ,i luf-tkamper.
Britiske flv har i helgen rettet gjentatte angren mot tvsk shinafart i Calcfjorden cg-nedovE
langs kvsten. Flere skio er senkni:  elter satt i branJ, bl.a. ved ot,s, 2 skin ved Flekke-
flord cg 1 i Skagerpk. Videge er Vicioria Terasse i Oslo augreoet.
østfrenten: Ruaaerne kjempet aeg i julen fram mot Dudapest, . og emgilt1 den fra 7. 25/12

var bven fulistendig emringet og russerne ryki-,et inn i dena vestre fersteder. Steratenar-
ten av Pest er doz fremdeles på tyakernes nender. I den estre del av Budancat har rnaaerme
renset 2/3 av 3uda og 2/1 satte de igang et sterangreo mot sentrum. - ktemnene om byen er

overordentlig aarde, og de ruasiske  parlamenterer  tvskerne våpenstillstand, ble

skutt ned. Kamnene er voldsommere ena ved Stalingrad og over 2 miltioner sivilnersoner
oppholder sez i den mnringede b-, uten vann, Aass . og elektrisitet, cg nesten uten mat. -

Den 31/12 erklerte den provisoriske unaarske regjertgg Tysk1and krig.-Busserne aar også
hatt god fremgen? på begie sider av Donau ved Denaukneet, og står rå et sted mindre enn

lookm fra Bratislavaåpningen.

Situasjon:zi Hellas har i de ståa iker vart fortsatt like arent, oz 25/12 ankom

Churchill og Eden til Aten, De hadde flere mater med de britis'am azindigketer i Hellaa, og
med representaJUer fra de forskjeltige areake grunner som st_g mot Pvern-adre. Udder for- •

handlingene frejlsatte ELAS sine krav a:m gikk at p at minst 2/5 elLer 1/2 av rezleringen
skal bestå av venstreerienterte folk. De• krever  enulaantng  av pclitiet, Beradivisionen,

Den neltige brigade og Dpn naslonale garde. Vtdere at det skel .npldes avstemning om konge-
dstmets skiebne i februrz- og vaig til en nas 4onalfersamling  i  april tår. Under Churchills

onohnld i Aten ble det også forøvet et attentet mot.ham,  eg  en kviage sem Sto i darheten
ble dreot. Caurchill understreket i Aten at Storbritania ikke skaker noen akonomiti.e eller
handelspolitiske fordelcr i Hellas eller å bLande seE inn i de tindre nolitiake aniisgender.

Det som anakes er at det dannes en gresk regunring  nå  brelt grunnlaa. - Da Cburonifl og
Eden foriot Aten anbefalte de kong georg 2 av Hellas å gå med på ennrettelson av et reg ent-
skaosråd, o,-; 1/1 avla erkebiskop Damas1inea embedaeden sem regent i He!lno. Konz Geerg, som



hadde foretatt utnevnelsen meddelte samtidig at  han  ikke vilie vende tilbake til eellas med

mindre han u'rykkelig ble bedt om det. I •:
Statsminister Papandreeu aar gått av og meddelte samtidig at han ikke vii delta i noen:nv

gresk regjering. Damaskinos forbandier nn oM dannelsen av en nv reejerin,,.
Han 1Jar glentatte ganger opnfordret de vepnete greske stvrker til å innstilLe fiendtlighetee
ne, Cg ligger i stadige fredsforhandlinger med general Scobie og represententer fra ELAS.

Kampene fortsetter dog i Aten og Pireus.
Polen:  Den p olske nasjonalkomite i Lublin bar utnevnt seg selv_til forel«big retiering for

de befridde pelske områder. Den polske reeiering i Lobdon har nrctestert mot dette, idet
den hevder at utnevnelsen er skjedd Da et tidspuelkt da det polske folk ikke hadde anledning
til å gi'sin Mening til kjenne. Den polske statsmtnister for regieringen i London, Arciszeve-
ski'taite i radio til det Dolske folk idae, og sa at den polske regiering London er den en-

este lovlig- regjering som bVgger på polsk suverenitet. Den britiske og den mmerikanske
regjering anerkjenner fremdeles bare den Doiske Londoneregiering. - Kong Georg VI har sendt
ei nyttårshilsen til ArcisSeski.

Italia: Det  åas  vert stille på, frontene bertsett fra 9.armes, hvor tgskerne f•5rst hadde en
del framgang under et metangrep, men etter de siste meldineer har amerikanerne alenvunJet
lesten alt det tapte terreng. Flvvirksomneten mot Tvskland nar vfmt intens også fre  ltalia.

Det fjerne isten: I Burma har briténe erobret den siste by av betvdning frr kkvab i-Arjkafl-
provinsen. Sritene har ooså erobr-t Tigvang Ved Iravmdi. Amerikanske flv har rettet plen-

tatte angrep på japan.

Lol_don: Tidligere minister i Stockholm, Jens Bull,'er utnevnt til minister i Soma. Minist-
er 2smarch flyttes fra Pevlejavik til Stockholm og generaikrigskommisor Anderssen Rvset blir
minister i Revklavik.  Minister  Ditlef er kalt til Iondon fra Stocknolm for å overteemlnis-

terDosten hos den nolske regjering i Londog. - Forsvarsminister Oscar Torp er kommet til

Stocknolm for med.den svenske reglering og norske.myndigheter å dr5fte sosrsmål i forheldet
Norse - Sveriae. Da særlig angående Nord Torge.

Fl angrepet på dslo.

kngrepet mot Victoria Terrasse nyttårsaftea ble utlert av 9osquitos som kastet 29ckg og, 5oce
kg bomber. Angrepet var dosverre Mislykket og det har vakt stor- sorg at så mange menteske-

llv gikk taate Det er med glede vi' har merket Oss at det ble tatt alle mulige Tie.Jsyr, yed.

Dianleggingen av angrepet. Det skjedde  pa  et tidspunkt 3a det er få folk i sentruffi og bom-

bene ble kastot fra slosiden slik at det var  apent terreng bak Lndel av fiVene tok

,ogSå med seg bombede hjem itien da rskutviklingen hindret siktbarheten. Scm ved anerenet.
725 september 194i unnlot tvskerne igjen å. blåse flvålarm fir etter at angrevet v2r begvnt

og må derfor bere det fulie ansvar for det store antall omkomne. Det har vakt stor harme
og det er nA på tide at tvsketne tar lerdom-av erfaringene fra disee angrepenif. - Angrenet
ville, hvis.det hadde vert vellvkket ha vert en like glimrende sttte•for.njemnefronten,
som cleleggelsen av gestaponovedkvarteret  i  Aarnele var i Danmark, ce, vi kan derfor ikke ane-

et enn å uttrykke hamet om at angreret vil bli eier.tait med bedre resultet.

7vhetene omdas den 3. lanuar l945. Xl. 17.3o.

Vestfronten: 3.amerikanske arne har batt nv fremgang rå S siden av den tVeke kile i

Amerikanernes fremstst mellom St.  9nbert og Bastogne er 1.5km dvDt, o tvskerne er drevet
bort fra Bastonne. V for Bastegne har amerikanerne tatt 2 landebver. 9ele den tvske kilen

er nu in enfor skuddvidde av de allierte kancner, cl,?;korresocgdnnter med»eter at tgskerne

bare kan benytte de mindre veier, da amerikanerne behersker hovedvejene. - I greneeomrMet

Saar - Pfalz b.artyskerne drevet en kile inn i de amerikanske stillineer, men tåskerne er
trewt tilbake på noen steder. Amerikanske "fly fortsette idae anerenene mot ,ernbamemål. i
Tvskland.  Terske iagerstyrker hedde 2b /12  sin  beete dag under nele krioen, idet

de sk9 4t ned 16 tgs4e fiv nt vestfrolten.
bstfronten:  Russerne melder om voldsomme kamper i :Pmdapest.' og de behersker nu 2/3 av bnen.

lellas! Det p?,går fremdeles kamper i Aen. ILAS krever 3erebrigaden fjernet fra Aten og
politiet og den nasjonale gal3de avvepuet før forhandlingeflommer igang. General Scobie

krever  På  deu.annen side ot "UAS skal avvemnes fmr forhandlimoene kammer imjang. - Gemeral

Plastiros har erklort see  vilLig  til å danie den nee regjerin.e.
USA. : Under en klemPedemonstrasjon i 5adison Sonare Garden krevet deltaåerne at den diplo-

matiske forbindelse mellem USA o Franco-Spania skai avbrytes

vi sender de beste 4nSker cm et godt nytt år til alle 4:tre lesere,  oe  til alle dem som

med så stor velville har hiulpet oes i arbeidet med ICIGENS GA"G.


