
Lendel,,, 5.3,1945, kl, 18.30.

VEST, Hela ventbredden av Rhinen fra

Urdingen til Neuss 'er rtå på allierte

hendar,

Den allierte overkommando meldte i et te r-

middsg at amerikanska tonks og infant'eri-

styrker deg har stormet- inn i KOln'og

kjempur seg nå veg mot byens sentrum„

Nord fo r  "Kdin ble det i dag senket to

ferger, hvora den ene ye.r full av sol-

London, 6.3.1945, k:, 6.30. •

TiPsdag, den 6: mars 1945,

Nr, 55. 2, årg,
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nelding gjennom det tyske by-å "Tmansocea

.stal Stargard väre tatt av russerne, og d

te bakreftes seant i ettermiddag av en da

nrden fra mar'sjal Stalin, Stargard ligge

mindre enn 40 km. 6st for Stettin.

Marsjal Rokossowskys arme har nådd Oster-

sjpen utenfor K6slin o.  le  sluttet opp

med marsjal Sjukovs arme, De 2 armeer

holder en leng kyststrekning og har isole

dater. lyskerne ratirorer mot de to gjen- de tyske styrker lenger 6st, Rokossowsky

vårarde Rhinbrue" ved Wesel og Rheinberg. arme står ca, 60 km. fra Danzig,

Deutsnhhengebru." i Kåln er 6delagt og På 4 dager er onimern praktisk talt utsle

Hohensollernbrua samme sted er skadd, tet og den såkalte Pommermur brutt

Tyskorne kjemper bakholdskamper for å dek- omgått. Flere tyske entedivisjoner',

:ke s.ne fallsKjermelttetropper som er på blant annet den motoriserte nederlandske

tyitaketog SS,-divisjon, er rmvet opp og bare på et

SE.7-6st for r. rn  er.  3. aimerikanske.arme:. avsnitt falt det 4„000 tyskere,

tren'g 8 km, : -̂arrt og har elin,inert det DET PJERNE dSTEN, På Iwojima bruker små-
tySke framspringet fra 6st for PrUm-til amerikanskm jagerfly nå..dor aorligcte fly

Ust fmr Trier, - ' plass. Undor 15 dagers kamper på dyn e,

LUFTKRIGEN. Sto2e styrker amerflanske 13,000 japanere falt og S1 tatt til' fangm

bombefly med jagereskorte har i dag angrep-
AMERIKA, I Washington ble det i dag offe

ved Harburg og jernbane-,
liggjort i.eksien til den innbydelse som e

tomter Chemn:tz,
sendt til 45 land om deltakelse i Sar

BritIske Mosguit's angrep i går kveld mål
Franciscombtel.. Polen er med blent de 45

i Berlin, Essen Nord-Vest-TySkland.
stater som er ånnbudt, Innbydelsen er

For 2, natt på rud var tyske flyHdover Eng-
undertegnet av Ameraka, England, Kina og

land i hatt og en del flygende bomber kom
Russland etter at den provioriske fransk

også innovor. landot,
regjering 'nektet å stå som medunderskrive

DST, Marsjal .SjUkova armå foSsmtte:r sin .
men •rklårte seg villig til å sonde repro

framrykking fnot Stoittin etter å he
sent'anter i likhet med de andre land,

dstersjUen utenfor Kolberg, I fölge! an

VEST, For å stanse de allierte troppers Allierte styrker har tatt byen Ewskirehe,

framrykking har tyskerne ödelagt alle bru- og står nå 17 km„ vest for Bonn,

hoden mellom K.61n^ og 'Weselområdet. Ved LUFTKRIBEN, Allierte flystyrker gj.rdei,

Wesel hol4er tyskerne et bruhode som går 1,700 ut.fall. mot mål Tyskland,

stadag eduseres, Blant målene var benso1fabrikker

Avdelanger ir,a 3 amerikarske d.visjoner Gelsenktrchen. Berlin ble bombet for 14,

står nå i  Koln,  En del forsteder er tatt, natt på rad,-

Ame.tikanor. har mått for'holdsvis liten ÖST. Det meldes at den råda hår har fo-:

metstard bil. 1 men man regner med' at . sett framgang mot Oder, Ma r sjel Sjukovs

tys-kerne ",1 rarzrare de e/dsto bydeler styrker har tatt byen hangard, nord for

på det kraftlgste, K81n er den  3.  stårste Stargard, 40 km. fra Oder. De russaske

by i Tyskl?.nd, styrker står nå 50 km, fra Danzig.
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.dh.FRUUTENS LEUELSE:_

TIL INNKALTE

Flusk or.een fra ELL DU rv;.". IKKE /45f E TIL SESJONt Dg SKAL IKKE 1:16TE TIL TJENESTEI

- Ifjor tok go".tera mard•ace otdyten.  I  år skal jenteno holdo fronten lIk, fast som

guttare i da sokileserte trcklasaer yjorde. Det er n en gressak,

Kyinnel1g AT er en nacIStIsk Inatttusjon og står eider Imdelso av neat'ster. De bem

steamer bvo di sk h l senJes'kesr, hva du skal lgre og hva du  skal  slIfe. IlsaIpropsgan-

2,en fe.teller deg at kvinnellg AT er hddVenclig  f or å skaff: nsarbeldshelp. Det-

te er ikke rektlg. De»,er  nå  tuserivis av ledlge joisdbrukaaroesdare og jordbruket

hIS bast hjulpet veld a2 denne arbeldskraft blir brukt  i  landets interesser.

Ingen god -2rumann v11 ta imot hjele ev AT, Dek er gitt parole om det, AT vil der-

for bare bi L:n)ttet ao tyakere og nazister. I dc,d-Norte måhte 'a bistå fienden

dan skjendigete krigsforbrytelse som har vert gjort mot vårt iand. Du må vgre furbe-

-edt på at noe slikt khr gjente seg.

AT sender unneomman å lei serh Er du klar over hvor f rlIg dette er 1 år?) Når som

helst kan krigen blessa opp her i landet også, og hva vil C3 be'ey mod ellke jente-

leirar SOm tyskernA og guialingene har myndighet over? Dero kan bli tvunget til å gldre

tjeneste for fienden, med soldet-fCrpleining og i Issarett,,e mens guttene står på den

andre siden.1 våre heimeetyrker og sammen med de soldaZene kommor utenfra for å

hjelpe til med å berri :elorgo. Den sitUaSjon må gere ik,kekommo 11 Nekt å ha nore med

kv inn e 11 g AT å glc,o

hal d. r ti. /to

moont sc- 'ej.mmefrerten. :zku,,des

tiherksrmInde WehrmaLt sendt

0;eves:e2skemmant.er cs a sdrge for å

VÅR STERKI 6.16R ANDRE STERKEI

TYSKWND,‘

Obser,.er et i dc s .or r begrense tallet av "savnete", som 1 de sis-

dagene har man for fErste gang kennel uskt- te ukene erdket med flere hundre preeent.

ta evgjbrende tegi, på Indre sammenbrudy i 1 memge tilfelie er savrote soldator fumnat

Tys kla nd. På tre orskjolligo orn: Ade er , igjen iètrmmUav evakuer',e, ifErt siVIlo

oltuasjencnneger kritisk det er matfor- Makkiren/.r eeså te Zilfel/e ov di-

sys:j - 4.en an.lztare muraI og-innk,isrter- rek.te.,c!Pnet.cm.estsod frh troppenes side:

1 n g en av  . det omr:ngete marlencurg hvor soldater

Fra nosta rasjere 'ngsperiode ekel re- og ucideroffiserhr gjerde opprdr`aot Re

sjonene faststes lokal-  - kas  “striktets hdyere arifisorer',' og i KjEb'enhavo, hvor
produksjon, er en tar 1 bet saktni i at tstecrhke solåtter scm var evakuert fra

sivilbefelknirjens resjoner allereen Narge, gjorde opprör oo hver orden fgrst

lergere ti2 h;r legget på det absåJflå ble gjunopprettat etter 4 timers kamp,

ekais/enemin/mua . kan er lett forect ' /0  Do se hte •  n  on da tor or tilsammen

c^-,seg hva det vel så at ove'rbefolkete-lande rt r e. r4;eVfl'-^n fra de

de2er med ut7:strekkelige matreserver ekel tyske totomCåder. .Darmmd or tilsamys osm,

tilpesse rszj.enenm ettor 'pro^duksjonen f . 4 ml,tlioner tyskeco flyttet "heim ins

Det n‘r u<ssuten her2nokkete rikter ca at Reich". sikkert for å hindr‘

solde-enes casjemer skaL enjrces ned /il de allier‘e i å nytt/ggjdre seg dissa mer-

samme s-n siv:IbefolknIn:jons, neskenes crmcadsk-raft, skriver Observer

MrdIghste-_  Lir cric zkke våget å offent n  videre. Mer gsonson for hva det gjenvgr-

ligg:dre ner , f m:—/rt.ing om detta, men det ende Tyskland man absorbero av flyktninger

sk.,1 hlt  ch  sct mt:<5.11:a ero blant ‘rop m  er alt.overskrudet., den eondelige yeenneske

rern. strdnmen er honvist til landevogen, og on-

Inepccm. tir  ,å  Lå s/e*xt da en sum av lidolse blir på

at Hitler -, . pårdrt .det tysko folk av dets

d allerade tapt krigent

1.noe vil -et "br folk bgye seg

fer d, nezist.ake og fortsetto

den  harldse  kamcD

SENO VIDERE.


