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Yestfronten.
"Det t'oc for sag ubehacelfge amerlkadske rram-

ststet'ved Remagen hor mistet sne far1igettrakk,"-var herr Max Krulls
nJe forbløffende• onpsummertng av. sttuasjonen på vestfronten tgårÇ. Tysk-

re forsøker A.gt det utseende av at opprettelsen av brrnodet var et
sdupeLeld for emertkanerne or dekker cver at en høverestående affiser
t det avgjørende øyeblikk mis-tet besinnelsen og becikk en tabte som vil

verdenshtstortsk betydning: Har rlemte,før han flyktet med stne trop-
per,å trykke på den knapp som skulle bringe den undermtnerte brua ved
Remagen ttI å rå t luftenloc ca dermed amertkanerne en chanse og et
sprircbrett,som de tkke var sene ttl å benytte seg av, Tysketa:e ble
så bestyrtet over-at amartkanerne var kommet over Phinen at de ikke fikk
summet seg og følt fram .reserver som kunne monne noe,før etter to dag-
ers forløp. år de to dEnzene ble skiebnesvancre.

AME.rtkanerne. er allerede iferd med å eliminere
den siste tyske motstanden 1 Honnef,8 km:nord for overgangsstedet ved
Remagen, Foruten Honnef soM er den.stflte by hitttl i bruhndet,har
amerikanerne tnntatt-ytterld.Cere 8 byerj.voriblant Linz. Bruhodet er
dermed 15 km bredt og.5 kM dypt. Amartkanerne har fordrevet tyskerne
fra de omlIcgende høydedrag hvorfra de kunne følge 1. armes disposi-
sjoner og opplading omkring ovarcangsSte4et, Etter å ha forsøkt flere
dager i trekk å ødelege brua ved Remagentfoholet-Luftwaffe seg igår
helt. passiv.. To mindre forsøk fra det tyske. adttileri på å få hull på
bruhadet,strandet. Man venter tmtdlertid at kampene med det førsto vil
blusse opp,da tyskerne fører tanks og fo-sterkninger i betydelige mengd-
er ttl brufestetlog amertkanske transpopter antar mer og mer overveld-
ende dtmensjoner. (ippladtn?jea i defte område fotbindror imidlertid tkke
de allterte i nårsomte1st foreta en ny landganc på et av dem selv

• planlagt sted,hvor de har samlet slne hovedstyrkr. Brufestet ved Re- -
magan'Yt1 da bonyttes som-frtøttepunkt ien gtganttsk omklamringsbeve-
gelse. Dermed vil "Skjebneflodens" saga være pete for denne gang,

1, ad. arma arbOider Ikke bare ved Rhinen. T
trekanten Phft-Mosel har 1, og 5. am, arme tatt 14 byer oc tnnesluttet
.05 000 tyskere,som de Er ifor4 med å Itkvtdere. De aMertkanske styrk,
ena stAT umiddelbart foran Koblenz oc har kontroll over hele Mesels
nordite bredd,

De allierte holder helo Rhinens v,:stbredd i 700-
km lengde fra Ebblenz til dielmecen. Ph4nalacet har.hltttl kostet tysk-
erne mellom 150 or 180 000 meem. 5 000 . uterlanasks tverssarbeiderc . er
befridd i le erobrede områder. n kOrrespondent skrtver at det var en
opplevelse å se dre-e få sttt første.orGertlige mAltt'd på flere år.
Luftkricen.

Natt og dag tiordiner allterte flystyrker ovor
Tyskland. Frontan i vest licger som under.en paraply av fly. sådelegge,l-
sene er fryktellgure enn men kan forestille seg.,En alliert fly-kommi-
sjob .cPplyser at i ot område av Ruhr på 1 g00 km- fins det ihke en
fabrikk eller en by som ikke er totalt ødelagt. 2/5 av
ger i crus. Harliparten av ,:bra_eund oc Oberhausen cg 65 andra byer'i -
ruinJr, 4/5 av Bocbpm er ødelagt og 8/10 av Køln. Kraftist bombet av
alle tyske byer er Ramburhvo,av dtt gjonstår.1/4 og-Berlintsem igår
ble bombet for 20, geng pa rad..

• Dct .vtkttce jernbaneknutapunktet Essen(med Krupp-;
fabrtkkene) er prakttsk talt opphørt-A eststereletter at det igår ble
utsatt for det h4tttl voldsomste daranrrep undel; krtgen. Pk 30 min.
ble det kastet ned 4 500 tonn høy-ekspiesive bomber. med den-
ne sort bomber er å ødplegce terrenhst,hvtlket o,så lyktes til full-
kommenhf.t. Svære bombekratere umultggtør enhver form fortrafikk. Ned-
styrittede bygninger Uccor som kjempemeastco .crushauc:er over da tyske
sambandsltnjor'bak fronten.
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UbAtverft og oljeraffinerler  1  uambu rg,,; remen og Eiel ble også angnep-
et lgår. Ijkeledes jernbnnen OR bruer mellom I.1nz 1 nord-østerrike og
klaqenfurt 1 r-eterr'kelnPr det punkt hvoe Ttnl1a, %)sterrike og
Jugaslavjas grensor stgter aaJmåen. Ttaljn-stnsjonerte fly bomher sys-
temat'sk Bresner-iernbanen sdm fremrieles or stent for gjonnom c,.angs-
traf 1kk og andre mAl i fford-Ttal'a.fo'uton at de 1 stadig økende om-
feng yter ruseerne støtte H-rworn  or Tsjekkce lovaki. Føiger man med 1
lultkrigen pA kartet,ser mam nvorl e des onerasjonere mer og mer griper
inn i hverandre,hvon det som før var v1(nt adsk1lte fronter efter-
hvert blir til en samlet front: Pin-en orn Tyskland._
;istfronten:

Rusejske granater feller Dnnzlgs gater, Byeh er
isolert fra Gdynla i vest og rra de tyske st,ukere I ser og forbereder
seg på • beletrins. Uokossovskis tropper har pa fm-mmar&jen mot Danzis
tatt 250 steder,å2 troppetog og 51 1okomotiver. Uordvest for Gdjnia
er kystfestningen Leba stormet,eJeret Stolp ble tatt forleden. 200 km
av den pemmersko kyst er i russernes hender.  r,yon Kolberg.som var den
eneste stOrre by tyskerne hndde igjen pA denne strekning,blir nurtig
renset. - Slaget mot Stettin raser vgdere.  1,å1ssi. ke fly bomber alle
ferler og pontongbrner over Oders nedre løp,de flere ug flere tyskere
forsøker A ta seg t1lbaks t 1 1 ve-Pbredden av elva.

T  Ungarn fortsetter de teftige slag ved Balatonsjo,
en. Tyske fnn6Ter som er bragt inn,foTtel3er at tyskerne har fått ordre
om nA Sonau fnr ehhver pv/s, Det sjelder å forsvare (g)sterrikes jn-
dustrlområder,hvor tysk u mnes bevedproduks:onssontrer,ligger. Vegen til

og Wlen må holees.
i østen. -

Am n rkanorno ee gått i lan på Mlndanno t den nest
stgiste  øya  1  Firrp inone og nmrmer seg den store byen Zambo-angu.
mandry,anrcen kom helt overra s kende på  jaiPa nirne.aom bame gtorde nbetyde-
ljg motstsnd. En flypluss ur sllnrede  1  jaeanernes hender. 00-ex-flt
fiean pkmenn cr arr estert g fransk  Tndo-Cb 1nalhvor japanerne vug et
kupp har innsatt (-u'ait ng-reg1ering,.a de kon under vmr med at fransk-
mcnnene,vilic støtte amer1ketuerne i et eventuelt nterikanek landgengs-
fpT sok, - K Tnesgske tropper g Burma Or rykket 80 km ftam fra iashlo 1
nordgstigg ectejng. Sj'Jfon for 14, br,t 1sku arme r Leuis kountbetten,
har vært på et tre dagers besøk hos Chlaug-fal-Sheklhvor han bl. a.
bie tildelt cLin høyeste kinusicke orden til tnkk for 14. arnes hjelp -
t11 Kina,
Frn vAr ogen front,

Tynkurne blir stad iT  mor utspukulc te.  bet  sintu ur
ut de foran tyskc troppetranSpe Tttog 1 dorgu plas...ror un tgen liten
vogn ktd-ncirskk fdngor. Få toget meMlom Irondheim og Jslo har dette
vmrt praktg serf  allerude ee  tgd, Tyskiree m.ntr de e med 4 forhlndre at
togene blie,soTengt i luften.

Ylero og flere tyske offjstrer j Norge begår selv-
mord. På HoTten har det s'-te to of f isrer skutt seg. Den one på grunn
av de  n ed2lAcnde opnlysen mor kjenmenfra - den annen fordi  han  skulle
unler tiltale foT.n t  foTr ømt s'n -plikt i rorbindeLse med en sabotasje-
handling. Dn den s' e tc'bin begravetlholt en offiser en sTraffetale
ved giaven  oT  ekjelt- avlgie et for en ynkellT felggng.

En  in n. rekke lm?er  i f_røndelag er nå 1 honhold til
den nuisl'n-ske lov om .fommucskonf'skas1on for sLatsfiendtlig virksom-
het;jlegt hvcr on bot på  2  DOC Gemenen er at de har m...ktet å Idttalc
avgifted t 1 1 1Imgeforbuedet.
Fra alle knnter.

T Snumark vbntes masseinvasjen av tyske flyktnirmrer
o, sårede. Mengdevgs av hosp'teler cp pensjonater er nekv1rert. "Desnut-
en skal erekke gvelsesleirer og  E;h-hte.--;_ntennater med 25-30 000 ungdom-
mer av den mest fanatiske surten,overføres fra Schleswig tjl Danuark.


