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DUITSLAND AAN EET EIND VAN ZIJN KRACHTEN. Terwijl de geall,aan alle kanten oprukkend, de
het laatste Duitse verzet breken,wacht men
af wat de volgende stap van Himmler zal zijn, Zal hij de onvoorwaardelijke overgave aan
alle drie de mogendheden,aanbieden,of besluiten hardnekkig vol te houden? Zijn laatste
aanbod maakt de geruchten bewaarheid,dat Hitler niets meer te zeggen zou hebben en
dat alle feitelijke macht bij Himmler berust, Van Soering en Goebbels hoort men niets
meer on van Hitler doen geruchten de ronde,dat hij zwaar ziek zo niet reeds gestorven
is.ln San Francisco werd bekend gemaakt,dat het niet waar is dat de geall. een ultimatum aan Duitsland hadden gezonden,zoiets zouimmers weinig zin hebben meer.Men is
vastbesloten toch tods het laatste te vechten als de Duitsers zich niet overgeven.
Onofficiële berichten uit Stockholm melden,dat graaf Bcrnado'tte met onbekende bestemming naar N.Duitsland is vertrokken.Ondertussen dringen de Russen dieper in Berlijn
door;vele Duitsers hebben hun uniformen uitgetrokken en verbergen zich in kelders.
De Russen maakten in de laatste twee dagen 51.000 gevangenen.ln het noorden veroverden
zij Anklam,Amer,troepen drongen zonder tegenstand te ontmoeten,MUnchen binnenjOberammergau werd veroverd en zij rukken nu op naar de Brennerpas.De Fransen staan op 20 km
van de Oostenrijkse grens
BEVRIJDE DWANGARBEIDERS. .Sinds begin April hebben de geall.roods 1 mi11 ,800.000 buitenlandse arbeiders bevrijd. Hiervan zijn 120.000 Fransen,7ooo Belgen en Luxemburgers en
5000 Nederlanders al gerepatrieerd.

IS PARIJS COMMUNISTISCH? In do verkiezingen,die voor het paryse gemeentebestuur worden
gehouden,hebben in alle o districten tot nog toe de communisten de overhand.De uitgebrachte stemmen zijn echter nog niet alle getold»
MOLOTOV HOUDT VOL. .Op do conferentie te San Francisco hooft Molotov er nogmaals op
Lrongon dat het Lublincoraité zou worden geinvitoerd.Volgens
hij.Ook had Rusland erin
.fspraak van alta aws dit de bedoeling geweest, :
op
Argentinië
nodigen
uit te
toegestemd
voorwaarde dat Lublin ook con invitatie zou
ontvangen.Engeland en Amerika tlijven er echter op staan dat er eerst oen democratisch
Poolse regering,op bredere basis dan het Comité,zal worden gevormd, Eden en Stettinius
hebben daarom ook ge^veigcrd aan Molotov' s verzoek gehoor, te -geven,,

NIEUWE AAN VALLLEN OP JAPAN. .Vijf

dagen achtereen bombarderen vliegende vestingen nu

reeds vliegvelden op Kioe Sjioe.Van deze vliegvelden
stijgen do Japanners op om de Amer^op Okinawa aan to vallen, Hoewel de Japanners vaak
zware verliezen lijdon,moet men toch niet denken, dat zij volkomen ongeschikte vliegers
zyn.lntggendecl zij zijn zeer bedreven en vervuld van een ware doodsverachting,De A
piloten komen in o-en luchtgovecht dan ook vaak voor hete vuren te staan.Hun overwinningen danken ze aan het betere materiaal»de apanse toestellen doen-wat qualiteit
betreft onder bij die van de Amer.
Jok in Birma gaat het plotseling zeer snel.De Japanse tegenstand neemt af. an trollens laats o berichten staan do Engelsen nog slechts op 90 km van Rangoon,

BEVRIJDING VAN INDONESIË. Do bevrijding van Indonesiëus van beslissende betekenis,
zowel voor de Indische bevolking als voor het Nod. yolk.
Op grond hiervan moeten zowel do Nederlanders als de Indonesische volken de gelegenheid krygen deel te nomen aan do bevrijdingsstrijd.Hiorby mag geen onderscheid worden
naar ras en nationaliteit,doch alleen gelet worden op bekwaamheid. Wij worden verbonden door fate t'vertrouwen,dat bij de beslissing over de toekomstige structuur van het
Koninkrijk.,de Indonesische volkon in eon toenemende, vrijwillige samenwerking en doelgenootscrian tussen het Ned. yolk en hen, de beste waarborgen zullen zien voor het herstol va»-hun vrede en voorspoed.De ontwikkeling van de techniek,de economie on de
wetenschap hebben het lot van do volkeren der aarde nauwer aan elkaar verbonden.Beaan
band tussen Nederland en Indonesië ligt zowel in deze lijn,als recht wordt gedaan
de gevoelens van verbondenheid,die in de loop dor eeuwen zijn ontstaan.
van 24 April, Het stuk werd
. (Zeer verkort overgenomen uit F«vt ParoolNederland
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MUSSOLINI -MAITRESSE TER DOOD GEBRACHT.I

cachi
ox-duce met 17 handlangers tor dci
Dit waren bijna al de loden van het cabinet, dat hij in N.ltalië had gevon
bevonden zich o. a Pavo lirJ. _en Mussolini's laatste vriendin.De lijkan
:x jk>on gesteld op de plaats waar onlangs 15 patriotten waren neergeschoten.
Do geall.troepen hebbon Como bozot.Vorder braken zij door do Adigc-linie hoen en
rukken snol op naar Venetië,welke stad voor een groot deel roods in handen der patriot-
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PRES. TRUMAN DEMENTEERT VREDESGERUCHTEN. 3e president ontkende-, dat er vrddermet de Nazi's
ij zoide echter niet» dat Himmler
besloten
geen aanbod aan de westelijke mogendheden had gedaan.ln Stockholm werd verklaard dat
Himmlc-rs aanbod door bemiddeling van graaf Bornadotte, do vice-president van hot lateKruia,was gedaan.De berichten,uit San Franeisco afk
n het aanbod zijn gedaan,schijnen van iedere grond ontbloot
aan allo drie c
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DE VERKLARINGVANDE STUDENTEN-CONTACTGROEP.
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