DE PATRIOT.

2e jaargang nr. 168

Woensdag 20

December 1944

PATRIOT
DE

Het Duitsche tegenoffensief duurt voert
echter gewag van steeds duidelijker wordende
geall. tegenmaatregelen. De aanval over de luxemb. grens zou tot staan zijn
gebracht* de penetratie rond Monschau is aan één zijde afgesloten. Waar de
Duitsche troepen het diepst zijn doorgedrongen, 'staat de voorhoede op 30 KM
van Luik, Malmédy zou in Duitsche handen zijn geraakt. Ondanks de mist voneen hevige luchtgevechten plaats.
Oe Duitsche Verdediging- in de andere sectoren wordt eveneons sterker. Uit

het Saargebied en de Elzas wordt-toenemende Duitsche weerstand gemold,
aimmlorzou het oommando over de troepen bij Colmar op zioh genomen hebben,
en blijk van de grooto waarde welke aan deze verdedigingssector wordt genecht. Amorikaaneche-.artillerie beschiet Karlsruhe.
In de commentaren van de 8..8.-C. 4 Radio Oranje wijst men er op, dat de geallieerde legers wel in heel wat moeilijker situaties hebben verkeerd. Zoo
was in de afgeloopen zomer de zware Duitsohe tegenaanval bij Avr-mches veel
gevaarlijker: de geall, waren toen zwakker, de Duitschers veel sterker,
terwijl zij nog over elite-troepen beschikten. Verder wijst men er op dat er,
als de geall, tegenmaatregelen .eenmaal goed begonnen zijn, de mogelijkheid
van een geall. doorbraak bestaat.
De huidige gebeurtenissen zijn vooral vreeselijk voor de bevolking der eerst
kortelings bevrijde gebieden, waar zich de strijd thans afspeelt.' In de
wouden van de Ardennen zullen nog zware gevechten plaats vinden, doch er
is nog steeds niet de minste aanleiding tot ongerustheid.
Maandagnacht bobben zeer sterke formaties der RAP Gdynia, Neurenberg en
Munster aangevallen. Gisteren was Trier het doelwit. 300 Am, toestellen
vielen toevoerwegen en spoorlijnen achter het front aan,
in
SUC ES ENAAN HET OOSTELIJK FRONT. De Russen zetten hun opmarsoh
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Kasschau. In 3 dagen werden 2000 Duitschers en Hongaren gevangen genomen,
In Nd-Hongarije vinden nog gevechten plaats tusschen het Matra-gebergte en
de Slowaaksche grens, hier werden 1600 gevangenen gemaakt.
Maarschalk Tito meldt dat zijn troepen de belangrijkste stad van Montenegro-.
Podgoridsja hebben bezet.
HETVERRE OOSTEN Am. .super-vliegende-forten deden een hevigen aanVal op
een vliegtuigfabriek in Omoera op het eiland Kiushu. Andere toestellen
bombardeerden de havenwerken van Nanking en Shanghai. Er was slechts een
zwakke tegenstand,- 5 Japansche toestellen werden neergeschoten»
In China werd NANTANG door de Jappen ontruimd. Op Leythe veroverden de Ameriknnen het hoofdkwartier der Japanners te Valencia.'
DESITUATIE IN GRIEKENLAND. De gevechten in en rond Athene zijn wat geluwd.
weg
de
van Athene naar Pyrrhaeus bevindt zich in Britsche handen. De verMozeh aan Britsche zijde zijn zeer gering,' er werden veel gevangen ELASmaimen binnengebracht. Een sterke Britsche colonne poogt het belegerde
hoofdkwartier van de RAP op 15 KM van Athene te ontzetten.
De aartsbisschop van Athene heeft Papandreu bezocht, Dei president hoeft
in 'een telegram aan den Koning den Aartsbisschop als regent aanbevolen.
RUDOLF HESS is de laatste tijd zeer somber, zoo zegt men te London. Hij is
TerneerguTdrukt > weigert tegen iemand te spreken. Zijn geestestoestand gaat
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Terwijl de Nazi-pers huilt en jammert om de
geoieaen en de schuld daarvan scnuiit; op de
spoorwegstaking en de Ned. voedselautoriteiten, terwijl de Duitsche overheid zg. vervoer per as wel zou toestaan, wijzen de feiten oen geheel andere toedracht aan. Zoo word gisteren op den weg Leiden-Haarlem tusschen
. "
Sassenheim en Hillegom een zeer intensieve fietsencontrole gehoudsn,
waarvan talrijken het slachtoffer werden. Vele bewoners uit den Haag en Pd
dam, die naar de Noord om aardappelen waren 'gegaan, stonden hulpeloos mot
hun moeizaam bijoen gegaarde voedsel aan den kant, terwijl hun fietsen door
de Duitsohors op eveneens gevorderde bakfietsen werden weggevoerd. Zooals
de-legale'Né-u. bladen schrijven: "De D. overheid verleende alle .medewerking
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DE LES VAN ATHENE.
Nu er, vooral van bepaalde'- rechtsche. zijde, nogal eens .erotiek wordt uitgeoefend op de strijd van de ELAS-troepen in Griekenland, lijkt het ons
niet ondienstig deze; kwestie--aan de hand van de feiten in het juiste
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lichtte stellen. "
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Voor de inval-der Naziw'-s hee'rsO|ite^
.Griekenland de.dictatuur der Regeering ketaxaa-. Volgens de woorden.,vanedèïp.Lagerhuis-afgevaardigde .'Cödks
"werden onder deze ré.pëering de-democratische leiders, geïnterneerd, vér--'
bannftn of tot 'illegalitelte gedwongen". De-■democratische partijen wordend'
ontbond en, .hun leden vervolgd, terwijl de.- democratische Grondwet, in 1936'
door Koning. Gporge-' bui ten"'werking- word gesteld. 1.Bij do inval weken Koningen Regeering; uit. -De democr. groepe'o ringen bonden de iil.egalop strijd' tëgëh' den bezetter aan. Ook;,de Royalisten vormden,
een organisatie"' die, hoewel klein, zich tegen.de Nazi.'s verzett . : a.'tegenstellingen werden hierdoor eohter niet opgeheven en kwamen zelfs 'in onderlinge botsingen-.'
a
In do Libanon werd onder aUspicieën- van Engeland, een- tijdelijke verzoening
tussen democraten en royalisten-tot stand gebracht. 'Daar do uitgeweken regeering' deze overeenkomst al spoedig verbrak, antwoordde het Grieksche
vlootpérsoneel te Alexandrië: met eon staking, die door Engeland onder,'
drukt werd. De soldaten en matrozen werden geïnterneerd.
Inmiddels brachten de democr, verzetsgroepen in Griekenland.''zware slagen.
toe aan d,en 'bezetter. Evenals in Nederland legden de verzetsgroepen, hier
niet alleen de basis voor de bevrijding van hun land, maar ook voor een democratische vernieuwing. Hoewol deze verreweg het grootste deel van heU
volk vertegenwoordigden, bleven Koning en Regeering aan hun vooroorlogs"*.pesitie vasthouden. Toen dan ook, nadat de Geallieerden na eenige onbeduidende schermutselingen het reeds bevrijde Griekenland binnen waren gerukt,
de Grieksche Regeering weer haar intrede deed, maakten de- royalisten van
do. "oorlogsnoodzaak" gebruik .om hun oude rol te gaan spelen. Doordat de
Regeerinr; de ontwapening der verzetsgroepen eischte,„nam de tegenstelling
ernstige vormen aan. Do "Tim.es" .schrijft hierover o.a:
"Het conflict is .ontstaan, doordat de EAk weigerde haar eigen politie-- en
veiligheidsdienst te ontbinden uit wantrouwen jegens-de politie in dienst
van de Regeering,- Dat dit wantrouwen gerechtvaardigd was, is wal gebleken»
Onder die rcgeeringspolitie bevonden zich vele collaborateurs en haa'r:optreden heeft weinig tact vertoond. Ook was er een gérechtvaardigdewantrou-woh jegens de Regeering, omdat deze geen moeite gedaan heeft om het poli.tiecorps te zuiveren en geen enkelen collaborateur verwijderd heeft.. De extremistische linkervleugel van de EAI heeft de zaak op de spits gedreven,
maar dat zij daarbij zulk. een. groote aanhang, verkreeg -.denk aan do algé.vindt-zijn oorzaak, in het-algemeens wantrouwen jegens
meene werkstaking
de Regeering Papandreü, de jarenlange Duitsche .'bezetting, dio door oen'
Grieksche dictatuur was vooraf gegaan en in hot feit, dat de ,-xtremis'tifl|
van rechts het zeer bepaald op tweedracht aanstuurden. ..De Iln-korvleugejPis
er bovendien van overtuigd, dat de Britsche Regeering de rechtsche oxtremis,
ten 3teunt. Zij heeft hiertoe aanleiding, omdat direct ha dé bevrijding-die
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rechtsche extremisten het hardst naar de Britten'toeliepen om-hun--diensten
aan 'te bieden, waarbij ze in menig geval ook als adviseurs' dóór dei Brijen
werden aangesteld' on omdat- in; Britsche kringen oen openlijke'- Vijandschap' jegens do KAK getoond werd. Er moet echter op gewezen worden, dat'er geen
vijandschap heers ebt jegens het .Engelsche volk. Ü3? is geen critiek op..genoraal Scobie en het Engelsche leger".
- .-F a
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Tot zoover het oordeel van de "Times". Op grond van bovenstaande .f 0.1 teï.
traden de vertegenwoordigers der verzetsbeweging uit de Regeering,
Uit een bericht van 2 Doe. blijkt, de groote kracht, die de partiaaneh voor
de bevrijding van.Griekenland' ontwikkelen;, dé Duitsche bezetting van .Ërkte,
15»000 man sterk, werd door de, ..;..iia-troepon op een klein punt'samengedroa-
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Op'Bondag 3;DèC, word in Athene in een groote betooging het aftreden der
Regooring eindelijk ■geelscht. Dg betoogers waren ongewapend, Do Grieksche
politie.-vuurde op. de. demonstranten, er vielen .naarschatting 30- döoden. Athone eit do - Pyrriieaus worden voor do verzetsbeweging verboden. Zij, dio
"deze gebieden toch -betrad-en, "zoudeir'als. vijanden -yorden behandeld ;,
(wordt zoo/spoedig mogelijk vervolgd).

