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London, 12,3.1g45, kl, 18.33.

VEST, Britisko commandos f.r.retak sent i nes bare 3 bombemasklnue.

går kveld en lardsetting . på den hrlland- 55 byer ' Ruhr ligger nå i ruiner, .og d,t

ske dy Schouwen, nsrd fur Wal,•beren. samme er tilfelle med 3/4 av Hanbbrg,

I Weselavsnittet f5res det fram store bri- ÖST. Marsjal Rokossowskys styrker strammer

tisk-kanaliske forsterkninger fra vest, stadig ringen om Danzigområdet og står

det finner sted rasende artilleriduel- 15 km. vest og nord-vost for byen. .27.0

ler g*er steder ble tatt i dette enråde i

Store:amanikanske forsterkninger stremmer 51 lokomotiver og 12 jernbeneto.g ble.tatt

over khinc og inn i bruhodet ved Renagen. som bytte.

.går kvello ,y1C,,et I, alerikanske armå Russerne hold,r nå en strekning på 200 -km

fnar 400 meter slik at bruhedet nå'er 15 langs Pemmernn kyst, Kolberg ryddes etter

ganger 5 kM. Det er senere blitt ytter- hvert. 1.600 tyskere falt i byenn 6stlige

-ligere utvidat, Amerikanerne har inntatt del i går, Mellrm Stettin og Danzig og.

noe hdytliggarde terreno hverfra tyskerre foran Stettin og Kolberg står marsjaI Sju-

har foretatt nbser:vasjaner, men tyskerne kovs troppor innviklet i voIdsomme kampe-.

holder fravdales en dl bakketopper. I Unge rn er de tyske forsbk på,å brjbe.
Amertkane-ne mater bare lett artillerimtt- gjennom til Donau fra -hradet nordTbst eg
stand, ng Jeres ja2re avpatruljerer av- 6st for Balatonsiden blitt slått tilbake

snitt-et mers -rr afly foretar raids - nrot med E-cre tap, 162 tyske tenks og 2.000

det . bakonfggende amråde. er tatt.

Koblenz ble or tys's lomme DET FJERNE 05TEN, I Nordr-Burm.a er kinesis-- -
rYddet i dag, 14 byer inntatt og 2.001 ke styrker rykket 8 km, fram fra-LaShe..

fi.njer tatt. Amerikanerno holder rå hele I Mandalay mdter de allierte'Veldsom mot-

Mtsels nordbredd med unntak av en strek- stand under angrepet på byens fort„ Det.„

11ng Pa 25 km, ble i går foretatt at mislykket a/nig-reP mot

FT K R1 EN  I da q har 1.350 tunge smeri - fortets nordmur som artilleriet hadde - brutt
ka:nSke boh.befly, ledsaget av 750 jagere, hull 1 på 3 steder,

angrepet militåre mål rg flåtebaser veo På Filippinene har de amerikanske tropp'er'

Ustbrsjoen og 6 jernbaneterreng mellom som er gått i land på Mindaneo, od fraer

Frankfurt am Main .j Ruhr. 650 av bombe- gang og står "utcm. fra Zamboanga En mih:
fIyene delt-Jk i angrepet mjt, Oatersjsbase- dre flyplass er tatt og.brukes allerede

Etter alle gårsdagens britiske ope- lette jagere, På Iwojima er don japan,j

rasjer, hvor aver 1.200 fly deltek, sev- lomme på nordkysten skrumpet inn til 1

Loncion, 13,3,1945, k1,6.10,

5 I r
Tirsiag, den 13. mars 1945.

VEST. I det ferste samordnede allierte an- Ower 1,100 tunge britiske:bombefly kast2t S,

grep 8st for Rhinen rykket ellierte styr - går 5,000 tonn sprengbomber over D rtmund-.
ker går fram 2 km. fra Renagen-brufestet i det kraftigste dagargrep under kragen

og erobret 2 layer. 8rufestet er nå17-km. 05T, Marsjal P kossowskys styrker har- brtu
langt og 7.km. el:pt. • i gjennom til Danzig-bukta og sPlittet de

3. amerikaeske armå har tatt ytterligere tyske st.yrker i to. .0ver 100 steder er tat

30 Steder slik at dee strekning tyskerne Tyskerne hslderjna bare en smal kyststripe..
holder,på er-redusert til 15 km. ved Mosel. Marsjal Sjukovs armker har inntatt Kdstrin,

IDITKRIGEN. Oyer• 5,000 allierte fly fra det store stdttep.unkt 80 km„ dat for Berlin- --
vest cg sor_har rbet tyske krigsmål, fra under voldsom tys.k motstand. De russiske

skiftetomter i ves6 til oljemål i det.- styrkers framrykkirg mot kUstrin ble st15tte
Ken*nchnnn var et av målene, a* allierte fly,



"HELDENGEDENKTAG" - 11. mars.

I sin proklamasjon forteller Hitler Den norske regjering i England har

068  at han har fått en ny fiende: Ved inngått en avtale med en gruppe amerikan .

siden av den jedisk-plutokratisk-bolsje- ske banker, representert ved The National
vikiske verdenspest her nå også skjebnen City Bank, om en kreditt på 16 millioner

sluttet opp. Ikke desto mindre er denne dollars som skal stilles til Norges d:spo
.flendekoalisjonen  sa  krigetrett at det nå sisjon etter frigjdringen av landet Lå-

bare gjelder å holde ut lit. til for det net har en ldpetid på tre år, og renten

tyske folk, så må det seire. - Hva har er satt til 2 % de to fdrste år og 2 1/2 %

Hitlers frontoffiserer å si til alt dette det tredje. Hensikten med dette lånet  e
hjernevevet7 De"har ikke inntrykk av lette leveringene av forsyninger til Norge .
krigstretthet hos fienden, _om stormer og summen vil bli overlatt til norske for-

herdere på :or hver dag som går. retningsbanker.

En gang Var mars Mitlers overreskelees-

mined: 16, mars 1935 innferte han alminne- MURBREKKERTAKTIKK,  

lig verneplikt, 17. mars 1936 besatte han
Russeele nermer aeg Breslaus sentrum:

den vestre Rhinbredd i den tidligere demi-
med sine rike erfaringer i slike kamper

litariserte sone, 11. mars 1938 sendte
benytter de sir "murbrekkertaktikk" C v shan sine stormtropper inn over Usterrikes
de skyter br,sjer midt i kvartalene, tren.:r

greneer, 15. mars 1939 mersjerte de videre
inn med tanks og infanteri, sleper artilleinn i Tejekkos 1 ovakee. I 1940 ble han for
riet etter, skyter en ny bresje o.s.v

fdrste geng litt  r orsinket, i det hans
Slik borer de seg fram, tvers gjennom dentropper fdrst trengte inn i Norge og Den-
tetteste bebyggelsen, og knuser metodisk

mark 9. april. Temmelig ndyaktig ett år
all tysk motstand under ruinene,

etter kom Balkanfelttoget, Dermed var det

også slutt.
TYSKE eLYKTNINeER.  

I 1945 gikk allierte tropper over på

Rhinens hdyre bredd den 7, mars, 9 år Store mengder tyske flyktninger fr e
etter at Hitlers soldater försee gang velter dag og natt inn over den dal,k tyske

gikk over på venstre bredd. For fdrste grense og sprer seg over store deler av. -

gang siden Napoleonskrigere står allierte Sdnder-Jylland. Majel.teten av flyktninger

soldater på heyre Rhinbredd,  e or fdrste består av kvinner og barn; utmattede etter

gang siden 7-årskrigen står russerne for- de hårde strabaser og nedbrutt av de lieel-

an Berlin. Det'er eesultaeet av Hitlers ser de har gjennomgått. Mange er ogse

"geniale" krigföring, koemet i land i Flensborg etter en reesels

fula reise over Osterseeen, hvor

QUO VADIS. flyvere og miner har gjort transporten til

et helvede utee like. Mange har vere påOagens bilde fra Tyskle-e er mester-
flukt i flere uker, og en stor dellig uttrykav en fransk karikaturtegner:
aldri fram.

Få en dde le,deveg et steds i Piket mdtee.
Denne flyetningestrem kan bare samrento flyktningestrdmmer: Den ene fra Frank-

iet.'e eee øen fra Nore  ez.efuet an der Oder, den andre tra Reankfurt
etter tyskernes ddeleggelsesarbeide eer

am Main. Teksten under bildet er lakonisk:
Det er ikke meget igjen av "herrefulk'"Quo Vadis?"
ever disse menneskevree,

TEMPO

U.S.A,'s utenrikeminister Stettinius

er en mann som i ee lar tiden löpe fra

seg: Etter å ha konfere-t red Molotov i

Moskva tok han avskjed med hum en tidlig

formiddag,  ,e  ble samme dags aften mottatt

ev Haile Selassi i Kairo. 48 timer senere

satt han i fortrolig samtale med president

Vargas utenfor dennes sommerboli: ved Rio

de Janeiro. Neste dag kuree han ta fatt

på sitt arbeide i eashingt.n igjeni

NORSK KREDITT I eMERIKA.

UNDERJORDISKE FABRIKKER.

I Schlesia er ressiske tropper komeet

over et underjordisk Ruhr. Kolossale fe

brikkanlegg var her lagt så langt under

dens everflate at ingen bember kunne n: Til

lagt dem om de ver elitt oppdaget, Fekr

kene kommer nå til å arbaide for rueelsk

regning, idet tyskerne barerrakk å edelege,

ubetydelige deler 3V dem, Store ameenl-

sjonslagre ble også funnet,

VÅR FORSIKTIG. SEND VIDEWE


