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VESTi 1. •nserikanske arme utvider sitt 6ST. Russiske styrker trekker seg sammen

bruhede ved Remagen, den har rykket fram om Gdynia og Danzig. De rykker fram mot

I sterkt kupart terreng og möter hard havnen i Gdynia med store styrker tanks og

tysk motstand„ Fra I morges har ameri- infanteri fra vest, nord-vest og nord og

ke'nerne hatt er framrykking på 1 km, og beskyter havnen med sitt artilleri samtidig

står nå 10 km• dst for Rhinen ved et med at flyvåpnet hindrer evakueringen av

punkt som ligger 2 km. fra autostradaen byen, 3.000 tyskere falt i går, 1.000

Kdln-Frankfurt a.M. Det reser voldsomme fanger ble brakt inn og 52 tanks ddelagt.

Kamegr i Monnin-gen, og tyskerne ar prak- Slaget om Danzig närmer seg nå sin avslut-

tisk talt drevet ut av hele Honnef. ning.

Vest for Mosel rydder avdelinger av 3. Lenger sör.samler. marsjal Sjukovs armå seg

amerikanske armå.opp i d gjenvärende til et nytt framstdt mot Berlin. I KUstrin
--

3 lommer, de tok i  14  om lag 7.000 tys- ble det tatt 3.000 fanger, deriblant

ke fanger. sonssjefen.

På Saarfronten ' ,r amerikanerne hatt god I Ungarn forsdker tysker.a. fremdeles tren-

framgarig i snye offensiv, og de ryk -. ge fram til Donau, de tapte i går en mengde

ker fram r en 18 km. bred front. De mann og 85 tanks,

har nå,4, et punkt 15 km. dst for Saar- DET FJERNE USTEN. I Burma har indiske trop-

h- .g.etter å ha erobret 13 byer. per fullendt innsirklingen av Maridelay cn:ed

LUFTKRIØEN I går angr:ep MosqUitos mål erobringen av hyen Maymye,40 km. fra Man-,

Öst for Rhinen og ddela en mengde vogner dalay. Maymye var tidligere,hovedkvarter

Borken. Britiske bombefly satte i går for japanernes 18, armå.
store deler av Regnesburg i brann, og Flere hundre superbombere angrep i går

röyken steg opp til 5.000 meters hdyde. Osaka, Japans nest storste by, og satte

De amerikanska fly har fortsett med sine med de 2.000 tonn nedkastede brannbomber

dayIngrep på tyske mål, og over 1.250 hele byen industriområde i brann. Andre

tunge bombefly, ledsaget av 650 jagere, superbombere.angrep Hanoy og Haifong

bembet oljeraffinerier i Nord-Vest-Tysk- Fransk Indokina.

-/and, jarnstöperier i Hildesheim.og båt- I det japanske Overhus ble det i går blant

ster i Yimujdon i Nedarland_ annet uttalt at brannvesenet i Tokio i'kke

har nok mannskap og utstyr.

VEST, Brufestet v,d Remagen blir fremdeles DET FJERNE OSTEN, Amerikanske tropoer gikk

utvidet. Det meldes om framgang til 1 1/2 i går i land på dyene Romblon og Simara,

fra autostradaen Kdln-Frenkfurt a.M. 0t. for Mindoro.

amerikanske armé har nådd elven Saar Det amerikanske flagq er heist på Iwajima.

- vest for Saerbourg. Endel jaoanere gjdr fremdeles svak mostaad.

LUFTKRI,SEN. Britiske fly kastet i går
NORGE. Det meldes at Hirdens Bedriftsvdrn

10,000 tonn bpmber over T skland for förste
ved sine undersdkelser på Oslo gater har be-

gang. Blant målene var Bielefeld.som lig-
gynt med en ny framgangsmåte. Et par sivil-

.ger.på linjen Ruhr-Rhin-fronten.
hledte hirdfolk stiller ag opp på gaten

mosquitos bombet i natt Berlin for 23. natt
et stykke fra det sted hvor undersdkelsen

på rad.
foregår. De utgir seg for jdssinger og ad-

bST, Sor-vest for Kdnigsberg falt i går
varer hviskende folk om visitasjonen, Hvis

,L000 tyskere. 2.000 fanger ble tatt.
man da forsdker å forsvinne i en annen ra

ning, slår hirdfolkene kloen i en,



TSJEKKOSLOVAKIA.
----------------

Det er dag 6 år s den tyskerne ryk- russiske regjering om at ministeriet Ra-

kot inn i Isjekkuslovakia og erobret he- despeu i Romania ikke eveet'å helde ereen

le landet uten kamp, Tsjekkerne 'forsto de russiske linjer, og da det dess-

at det ha vårt det rene selvmord uten hadde faseistiske tendenser, måtte

på den titd å sette seg tiJ motverge mot, en  ny  regjering utnevnes. General fadeseu

den mektige tyske hår, og Hitler kunne no-

tere en ny politisk seier. Den 15, mars

1939 holdt' »iteler sitt inntog i Biihnens

gamle hovedstad Praha - på årsdagen for

inntoeet 1 Wien - men denne gang ble han

ikke mddt av et esblende folk. Tsjekker-

ne  v1ssete hvilken skjebne de nå gikk

mdte, de.k.jente den nesisctis'ke voldspoli-

tIkk og den :tyske imperialisme, soM ikke'

kan tåle at andre folk får leve sitt frie

najonale liv,

6 „ar er ikke en lang tid for det

tsjekkibke rulks »esueca.Gs hEstorie, men

disse 6 år Mar satt merken otter seg som

seint eller aldri vil bli hvisket ut.

Den nasjonale utslettelsespelitikk som

tyskerne så planmessig har gått inn far

i Ddhmen og Mihren, kan neppe finne sin

like i verdenshistorien, og den er for

det tyske folk en skamplett som ikke vil -

bli gtemt.

hadde siekt tilftukt hoe den britiske ut-

sending, og da det ikke er grUnn til å

tro'åt han personlIg hadde forbrutt seg,

vil han få esyl hos briterne. I Ronarie

er det 3 bitiske og 2 palestinske a cs.

kornespondenteie fog  russerne.har

streng'eensur.

På'et spdrsmål fnå et av bedlemmene

om det var grunn tro at Vatileunste

ten s'kjultb 1cr'afsforbryte-re, svarte Edon

bene'ktende. Det er for,övrtg denentert at

det er "o'repta\t fnrhamdlineer mellom

SovSetunIoon aog Vitiksristaten.

Et rdraM av Und:e set som spurte

Ed'en hvorredes det- bli peAtt team mot

Mussolinis tid ligere utenniksmLnister

greehi Gn>andi, fikk—til svar at Gramdl ak-

ke st-år oppfbert noe Stied sen krIgsfo t

ter.

Statm'iniseer Cmcfehell meddelte kJset

at hdyst 2.:100 hellandSke ba.nead gangen

Men trjss i alle lidelser og tyriken- vil få beSdko England. Barna ska1 PRP-

nes forfdI, L er av al/e tsjekkiske patri-' holde Seg i landet i 2 månedee; cotest 1

otar har dette felket holdt ut letere å leir og Siden i'pricate famelPera De

bdya see for de tyske overfallsmenn. Den fdrste 1,000 barn er alleredå kenmet,

tsjekkiske motstandsbevegelse er sunn og Lord TemUelwood.se i en tale at 2ct

sterk, og den har gitt kraft tii andre trenges'en manr  0,1  fiansens stme,1ng for

undertrykte folk, å få Eunor_ på fote 1gjen,

Våre tanker er i dag hos tsjekkerne,

dette frihetselskende folket som har KINA,  

kjent d,n'tyske jernhel kanskje i en kraS-
Verdens stOrste :demn4ng blir nå an-

sere form oo en lengere tid enn eoe an-
lagt i Kina, Den skal bli bygd ved a

net folk. Tsjekrne hadde bare hatt na-
ningen av Yangtse-Kiang I nbrheten av

sjonalt selvstyre i 21 år, de viste da at
ChEingkl;g. Det regnes at 25 mellionor

de hadde evnen til å styre sg lede en de-
hektar land vil nyte godtaav demningcn

mokratcsk stat,
cg kinesiske ingenibrer orke Hror at dc n

; N'år Ty'sklad har tapt krigen, vil
vil forebygge de svåre oversvdmmels_r ag

tsrek'kerne igjen bli nnerer i sitt e.get
redde millioner av menheskem fh, b  de t-e

land, og vi vil da håpe at detteefolket
ge hungersnb' d son ofte fulgte versvdmm:e1

s'om nå 'har hold't så tappert ut, sn'art vil
sene, Demningen å ggdre oe dkat

.oveh•Vinne k.rigens og etterkrigstidens
skipsfaet på selve eles og man

vansker -op komme. over i fredelige og sun-
mener at skip på 1,000 tonn vil kunnu

ne forfloqd uten for mange Indrepolitiske
meklo'm Shanghal og Chungking,

stritdigneter,

HOLiAND,
ENGLAND

. vel få et lån pe 1,000 fle
I Underhuset meddelte ienriksnPiM s=

dollar i Amer1ke, eg amerika iske av ser
ter Ed'en den 14, mars at den britiake re-

,Eeteegner det som IneJedemSngen til et rylt
gjererg haede fått undorretning fra den

kap-itel i finamevesens histerCe
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