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London,  15,12,1944, kl, 18.30,

-
VZST. I fElge meldinger fra frontkorres- ser forövrig ut til at forslaget om å inn-__
pondentem i uttermiddag skal amerikanske sette erkebiskopen av Athen som riksfor-

styrker ha befridd de fleste byer og landa- standor, har alle sjanser til vinne bim

byer på den franske side av grensen mot fall hos motstandigruppene, Erkebiskopen

Pfalz og v'gre gått over den tyske grense i inntar en megat sterk stilling oVer hele

nårheten av byen Wissembourg. Styrkene Hellas, ikke bare pA grunn av sin h8ye

står mtndre enn 3 km. fra denne by. tiat geistlige stilling, sen også på grunn av

for tyen står amerikanske avdelinger ca. sin holdning under okkupasjonen„

1 ke, fra den tyske grense. I nedre Alsace
I UNDELHWJET var i dag det polske spOrs-

-har tyskerne sitt i gang kraftige motangrep
mål oppe til debatt. Churchill hadde et

i området mellom Mulhouse og Colmar, og d,
lengere innlegg og uttalte blnnt annet at

franske styrker fra 1, franske'armå har
etter h ns og en britiske regjerings me-

gått til motnksj,ner, Lenger nordvest, på

baarfron+ er amerikanske tropper gått ning var den forrige polake London-regje-

rirg vesentlig bedre kvalifisort enn den

i
ne gang ved eetkirchem, _nord fer_s.rrnåvårende, ng han anså sansenom- . — -

guemines. ståelse• mellom derne og Lublinkommrtåen,

uver den tysko nrense på et nytt sted, den-

som har f.u.11 russisk atatta, som meget små,LUFTKR/GEN. styrke nå 700 tunge amerI-
------
karske bombe f ly, esko-tert av ontrent 530

jagere, har i dag angrepet jernbaner og in-
dustrimil i Hannover og Kassel.

SYD. Fra italiafronten meldes om ny fram-

gang ved brohodet på den annen sido av La-

Moneelven. Kanadiske styrker har utvidet

dette til 16. km.s breddo og 4 km.s  dybde

og kjamper nå i utkantPn av ragno Cavallo.

I ATHENOMR DET foretar Elas- styrkens om-

grupperinger og Elas-radion slo i dag til

lyd for dinnelso av en ny regjering. Oet

London,  16.12,1944, kl. 6.30.

Eng:ond mener prinsipielt at slle grense-

reeisjoner bar ..tatå til frodskonferansen,

men ,t1-tnterhavserklåringen gir adgang

1.c:mpninjer hvis en gjensidig overenskomst

finner stad.

roravrig mente Churt,hill at poiakkene bur-,

de rette seg etter den såkalte

og avstå Iwow med omliggende distrikter

for til gjengjeld å få hele 7.st-Preussen

Inklusive Kgringsberg og-Danzig. Polen

vil da komme fram til UstersjEen med en

kyatlinje på oa. 320 km.

VEST. Een 7. amerikenske arme har gått “T. Rueserna har hatt framgeng å det

inn TySkland ve: Lautereurg. Styrker Jnear.sk-tsjekkoslovakiske grenseamråde. Pe

fra 1. franske arme har gjenerobret vikti- n.r inntatt  33  nya steder.

go hUyde?rag snm behersker ttlfgreelsvei- lELLAS, Kampene i Athsn  in år vår ikke så

ene til frenton. Goneral Pettins armo heftle acm tiåligere. Go neral Snchie har

holder en fr;:rit på ovor 70 km. inne I Tyak- mnttatt et budskap fre ejefen for Elas^ aty

land, / nillingen-:.mrådst atår 'Op: -" 12, kene. :,rdlyden er ennå ikke-nffentItgojort

km, innc i lenr:et. .,orraspondenter meå'or at opprattaleen av •

LUFTKRIGEN. Eritiske bombefly anere,e mål et regantskar ;rftes.

I. Ludelgshafen leår. Fly fra Itelia bom - 1E1 - FJERNE iSTEN. Amerikanerne hsr gjort

tet mål •ttenfor - W.inchen og områder i Mtn.lors-ya. syd fcr Luscr



HELLAS.

Referat av dr. Arne Ordings utenrikskro

nikk torsdag den 14/12,1944,

meget energi på å bekjempe hverandre.

Fri3jåringe-r. av Hol1as gikk Meget

tra enn forutsatt, Athan ble .afridd

Dr. Qrdinghevdeti en innledning at
den  ta.  oktober 1144. Tyskarne trakk seg

de urolige forhold i Hellas hadde sin r'ot
uten kamper, man foretok omfatt rin-

i de voldsomme politiske motsetningene får
de ådelaggalser. Den fårste oppiaven

krigen. Det hadde vårt en rekke revolusjo-
etter befrialsen var å :skape orden i pan-

ner inntil Metaxas Innfårte sitt moderate gevesanot og skaffo forsyninger til foi-

militaristiske styre. ket. Det viste seg nesten umulig 1 sta-

Etter Italias overfall på Hellas den
bilisere prisane og Skape orden. Admini-

28. oktober 1940 forsvarte landet seg tap-
strasjonsapparatet har nem/ig alltid vårt

Oert og aunne besette en del av Albania.
primitivt. Briterne fårte fram betydolige

Men den 6; april 1941 kom tyskerne tin
forsterkninger til havnehyane, men de mang-

italionske forburdsfelle til hjelp, og den
lande transportmidler hindret den videre

20,  april  overga .den greske War t Nord-
distribuoring.

Vest-Sellas seg; og der 26, april ble Friskarene hadde ikke fått utlåsning

Athen'inntatt. for sin kampvilj.e i kampene mot tyskerne,

Etter den greske regjerinos anmodning
Det bie også stor misndye mot rikfolk som

sendte engelskmennene et ekspedisjonskorps hadde levd godt på sverte: årsen. Dette

til landet, Men briterne var underlagne i
er bakgrunnen for den politiske spenning,

ntall, Alt 1:alt hadde do et tap av fal-
I folge avtalen skullo alle friskarer av-

ne, Sårete og . fanger på mellom $0 og vernes og det skulle dannes ny politi-

å 0. DOD mann, Ved st dIsse tropper ble
milits.og en ny armå, Da regjeringen kom

overfårt fra  Den ndre Orient, muliggjorde tilbake bla d2r.ngr.p-. fra håyre og ven-

dette at Rommel kunne trenge dypt inn i
Stro. De greske rege1åre tropper kom og-

Egypt , så tilbake til Hellas. !levdat at disso

Kong Georg kapitulerte ikke overf Or
i'utlrndat var :4itt renset for all opposi-

_tiskarsa. Han og hans ministr'e reiste. sjon mot rjg,eringen, og krevde derfor

til Kreta og derfra ti: EgYpt. Seinere d/sse også skulle avvepnes. rJettu ståtte

kom regjoringen til LondOn , Og t 1943 ven-
motstand fra briterna. Papandreou ak-

dte den tilbake til sapterte heller ikka dette. EriM gikk der:.

• Tysk.erne innsatte en guislingregje- etter.ut av regjeringen, briterne derimot

ring, men det otore flertall inntok ckn
stillet seg solidarisk med denne, Det kom

flendtlig stilling til tyskerne. Okkupa-
ganske nylig til sammenståt mellom  Eles  og

sjonen medirto an åkonomisk katastrofe britisko-og gresk, regjoringsstyrker.

for landet, og dat ble en stor mangel  på
Det vil ta tid far mah kan holde.valg.

matvarer. Vinteran 1941/42 var hungers-
Halt frie valg h'ar aldri forOkommet i

nåden stUrst, men den ble seinere lettet 'De som hadde atårst innflytolse,

ved de internasjonale hjelpeaksjoner. Det
fikk kjöpt stemmer. Derfor vil nå de po-

Skonomiske keos le vdrro og vårre og litiske partier pråve å sikre seg så stor

fulgtes av en kolossal prisstiynino. innflytelsa som mulig far valget. De for-

Friskarer n'ar lenge operert i fjelle- gruppor mistonkte hverandre for

ne, men de har aldri blitt s.)mlet under å gripa mikten ved'hjelp av vapnote

en felles orgånisasjen, Det var flere Det har vart fart forhandlinger mellom

forakjellige motstandsgrupper. Elas, som
lodera.av EAM. og briterne om et kompromiss.

en må si er hdyraorientert, hersket först
• ,

Dettfi går ut på at motstandsgruppeno skal

og fremst i nord, i Makedonia og Tyakia,
avievere sine våpen og romme Attica, og at

men var ogsl sptadt ovar hale landet. EtM
-det skal bli dannet en ny demokratisk s-,m-

besto av mong: forskjdl/ige politiske
lingsregjering. hen i mallomtiden fort-

per, men kommunistene var de mast aktive,
settar kampene.

Det kom til sammenståt mellom motst”Ids-

grupp.one uhdar ,ok.kupasjonen, og de.indre t.QRGSNYTT.

stridirMeter ble oppm5ntret  ;ti  tyfl'erne Ved Thunes mek. Vårksted, Skayan pr.

som med gledm.ei at friskerene ytet  sh.
Oalo,  skjedde det en krulftig eksplosjon

.fredag den 15: desember k1, 19.LO,

V-ÅR FO9SIKT1G.

SEND_VIDEtiE.


