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GEALL.TREKKENTUS CHENMALMEDY

EN ECHTERNACH TERUG
Versterkingen

aan beide zijden

Von Rundstedt werpt eteeds meer
f
troepen en materiaal in den stiijd,
die den oorlug weer buiten de D.
grenzen moet brengen.Ach x ei het
l'ront zijn de wegen vol en de geall.
luchtmacht maakt een dankbaar gebruik van haar overwicht,waardoor
gisteren 95 Duitsche tanks bui wen
gevecht gesteld wei den.De Amerikanen trekken langzaam teiug ovex een
80 km.breed nont tusschen ïvialmecly
en Echternach.Hei. schijnt,dat ze
ongeveex 25 km,ter rein hebDen prijs
gegeven.Ook achter het geall,front
wemelt het van vexsteikin-en.
Generaal Eisenhowex heelt, 'bepaald,
dat ex voorlopig geen geuetailieeid
nieuws van het front mag worden vermeld.De óiegx'riedlinie-stad Dillingen is nu. practisch van vijanden ge
zuiverd.
GDYNIAAANGEVALLEN

Na de uitschakeling van kiel en
V/ilhelshaven heelt de Duitsche
vloot haat toevlucht gezocht in de
jpoolsche havenstad Gdynia,waar o.a.
de vestzakkxuiseis lutzow en Von
Scheer en 4 kruisers liggen.Gdynia
werd. doox Ang«bommenwerpers giste-

Dagelijksche editie
AMERIKAENDEPOOLSCHE

KWESTIE
Be Am. Minister van Buitenl.Zaken
.heelt een verklaring aigelfjgd ovex
het mi»standpunt ten aanzien van
het Booiseho probleem.Be V.a. zijn
van meoning.dat grenskwesties tot
na den oorlog moeten woxden ui 'e gesteld, hoewel dit een regeling
door middel van vxiendseiiapuelijEe

besprekingen en overeenkomsten niet
ui tslu.it. jELs de betrokken landen
het eens kunnen worden over de
Boolsche grenzen,zal de Amerikaansche regeei ing liiex tegen geen
bezwaar hebüon,Zou Polen Ln verplaatsing van bevolkingsgroepen

toestemiüen,dan'zal Amerika Bolen
hierbij helpen.De V.fcs. handhaven
hun traditioneels politiek,waarbij
zij weigel en,te paalde grenzen to
garandeer on.
HET LAATSTE NIEUWS UIT

GRIEKENLAND
Er is weer huv.it; gevoohtoja in de
Gilokscho hauldstad en omgeving»
De besprekingon ovei de instelling
van een re^antsehaus worden voort*

ren zeer zwaar gebombardeerd* Volder weiden spoorwegemplacementen en
fabrieken in künohen,uoblenz,Keulen ,Bleohhammer,Udenthal,Gxaz en

gozet.het schijnt evenwel,dat de
Gxleksche rcgeoring ais zoodanig
daaromtrent geen voorstellen zal
doen.Dauruit zou men kunnen afleiden, dat er in het kabinet geen
eenstemmigheid heerscht over oon
eventueel regentschap van den Aartsbisschop van Athene.

Nederland weiden de V-II startplaat-

JAPANSCHE VLIEGTUIGVERLIEZEN

Sopion onder handen genomen.ln

sen bestookt.

AMERIKAANSCHE ONDERZEEERS
INACTIE

Am.onderzeeërs heboen 33 Jap.sche-

pen,waaronder 1 lichte kruiser en
'2 torpedo jagers, tot zinken geqraeht.

In do aigexoopon week zijn in het
gebied dar Bhi lippijn en x uim '/40
Jan,vlieu tuigen buiten gevecht
gesteld.Bodertdien zijn er al woe,r
48 boven Mindore neergeschoten.
In drie dag^n tijds zijn er in de
omgeving van. Luzon 28 Jap.vaartuigen door boükiunwerp^is tot zinken o elracht.

DE GRIEKSCHE CRISIS
Onderhandelingen duren voort
De onderhandelingen ter oplessing
van de Griekscha or^-üis duren vaeat
Er is nog wel niet Ceel vtortgang
gemaakt,maar het feit,dat er druk
onderhandeld wordt.is taan °en gunstig teeken air zijn tra uwens .naar
de hijzonaera correspondent van da
Times uit .Athene seint,maai- twee
uitwegen : rEe:n aarla % .'die Griekenland-zou ruineoran en haat an verbittering z-u achterlaten,of een
o "''mpr om isE' sKa tuur lijk zal alles in
het werk worden gesteld om tot het
oompremis te komen- ; Ret ideevan een
regentschap van den aartsbisschrp
van Athene maakt verder voortgang,
maar er schijnen bezwaren te rijzen
tegen een regentsenapsraad.omdat

de verschillende groepen het over
de samenstelling ervan niet zee
spoedig eens souden kunnen worden»
De gevechten in en bij Athene nemen weer Lh hevigheid toe.De Britten maakten 'op verscheidene punten
belangr ijk en voor ui tgang, o. A.bi _
het station an naar den Eiraeusß

DE LANDING OP MINDORO
De; landing van ia Bm.pp -in lor o is
in hst beginstadium een sucees.Eiet
alleen heelt zij i. feite een eind
gematikj; aan de campagne op leyte,
dio nu nog naar van secundair belang Is,maar zij maakt bovendien
goede vorderingen
..Re groote stad
Ran jose op Mindoro is veroverd,eva
evenals het vliegveld bij
stad
en in totaal e ij: da (Ba-EO de
km. van
3e kust opj j: ...
Japan werd weer gebombu'deer.E,
AANSLOWAGKRCEHNS
Het leger van Gentel int
wski 'heef t
op eer. derde punt de
zuidelijke
grens van Slowakije
bereikt,nl -ten
Ilw*yan Eiskoiosz.in hea dal van de
riYxer de Saio.Dit oprukken ven de
mussen langs ie geheele zuidelijke
grens van Slowakije trekt
minder de
aandacht dan de strijd om EudaPest,Hiettemin is het van groot le_langomdat het da B,treeeenmacht
in blovara;e,die nog
verder naar
net u. staat,in gevaarbrengt.

;

NA DE VEROVERING VAN
FAENZA

Italrd ad ;n I'; gpall.-trcepen
de
na
verovering van Eaenza onmid<*
-in

deliiag

verder opgerukt.De ter-

reinwinst ep den weg naaZ' Bolcgna
bedreeg gisteren meer aan lo km.
STEUNVOOREUROPA.
Be EügeiSühe dndei--i«iinister van
BuitenEmdsche Zaken,Kièhard Aaw,
is Zaterdag met eenige ambtenaren
van zijn ministerie en van de Mi-

nisteries van oorlog en Rroaaceie

in Washington aangekomen om besprekingen te voeren over steunverleening aan de bevrijde gebieden In
Europa.

LUCHTACTIVITEIT
Be R..Ü..E, drong gisternacht diep
in Buitsehland door met een aanval
op Ulm aan de Jor.au, tusschen
St-uttgart en Eünchen.Ret was da

eerste keer,lat ulm,verkeerscentr-am en industrie-stad,werd gebombardeerd.Een paar uur later cwobardeerien Lancasters ïlünchen en1
gistermorgen bombardeerde Be RAI
Rovend: en nog Buisburg in hst
Roerge. 'rad.

EVACUATIE VAN WALCHEREN
Wij hebren reeds gemeld,dat de
ergst overstroomde gedeelten van
Walcheren op het oogenblik werden
geëvacueerd. Een bijzondere oorr«spandent van Reuter meldt daaromtrent RE e Britsche marine heelt
speciaal 18 reoeaings boeten van
schepen uit Eng» voor dit doel
naar Walcheren gebracht,leze booten wórden hier oemand door plaatselijke schippers,die de situatie goed kennen.rok sleep'booten
en Tugs helpen mede.Op die manier
worden er ongeveer öüü personen
per dag weggehaald.De geëvac,
bevolking wordt allereerst na^x
een school in EElael'burg gebracht,
waar zij door l^den der Eng.
vro uweli jk e h alptr o e^ en(E ederlaar
der B., die i-u Eng.zijn opgeleid)

.

'

en Rederl. verpleegs-.ers verzorgd '» d.n
wer den .Ra ui na worden zij overgebracht naar E.-en Z.-Beveland',waar
ongeveer BÜüü pers.onderdak kunnen
vinnen,.'E-na een geheele ontruiming
van Walcheren is geen sprake."

