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Torsdag 15.mars 1945 -
Vestfronten,

Den l.am. arme.som opereror p Øststden av Rbinen,befin-
ner seg nå bare 2 km fra autostradaen Koln-P.a.itfurt am Main. Bruhodet er
rLvidet til 18 km bradde og 11 km æybde, dEerellslt ma1 LeOpold-brua,som
bee erobret intakt for en uke stden,har amertkanske ingentøttropper slatt
en pcntongbrusog en tett strøm av soldater ag meteriell føres-over til
ucts,?den av elva. Tyske bambefly har gjort aforgjeves forsøk pA tilintet-
eUefe bruene, Av de 82 flYene som ble satt inn mot dette viktige punktet

et angreo leår,ble de 12 skutt ned, Det spede tyske forsøket på å gripe
elfektivt tnn t lettkrigen over vestrropten virket fullstendig bage.te11-
messte. Sammo dag opererte nemlie ikke mirdne'enn 2 700 allierte fky over
frentone vest.-

Etterhvert som de alljerto rykker frdm,v:iser det see i
seadle stigende gund bv!Iken betvdnird.df311 rplle f1yvåpnet spiller i
krigsoporasjonene,Gr kin allerede foriengst slå tast at det har nådd sd-
ee to mål: Å 3.-1=e woh-c..teehc bevegelsestribet ved en uoppb.ørlig bombe-
regn over troprekersentrrnjoner og forflytvrenger av menn og meterlell -
-R å lamme kilasproeuksoren ved non-stoo-bombngen av dndustri og komme-
rtkasjonssentre, rat det rørste mål or nådd vlote seg tydelig ved tyskernes

etter opprettfisen av!Pemagen-brubodce, En dafg gikx - to dager -
rfa dager, Oe det tsks" fersvaret gltraret pralCisk talt ved sitt fravær..
Eelvcm motstand2n nå er-hard,er enda ikke no •effektivt motangrep stablat

Ved den knusende bomberegnen over veger og jernbaaeknutepunkter,
et'h tr6pper på marsj og forsynlneskolonner under framrykking,er tyskerne
Lerevet evnen til å reagere burtie på overraskende framstøt. De er,med
aL.5-2 ord,Ikke lenger herre oVer sttuasjonen. Luftvåpnets annet-mål - å

eJte den tyske kriesproduksjonen ved å knuse industrt byenc f vest,har
:PHkrask resultert j at hver by i Re.r.r er knockeel eattalIdre-de før innta-
relsen, Et typtsk okSempel er Krefald,hvor befolkningen da Liendan nærmet
seg,ikke løftet en fineer for å forsvere see. Det or så 13nge siden tysker
re aar hatt kontroll ever s4tt egat atv,at handl.,kreften er beoøvet.
Jors flemmende kamprop prellor fullatendtg av på folk som for måneder og
år s!den har opgitt enhver form for normal Uvsførsel, De onsker bar: eh
ting: Fred.

KrefeldSevde 5 oon av.byens lnevånure bekstavelig
talt und3r jorden. Rlampemessige bunkers var bygd,hver tushvis av menn3s-
ber ble stuet sammen. En enkflt bunker rommet 15 0:)) mennesker. Storpar-
ten var innredet for ctpar.tusen, Et slikt underjordisk. ttlholdssted b)-:
sto gjerne av 4-5 rlelltå-leeter" - dsn ene ovenpå den andre - hver med
rJass til 300-400 persoar, t ott enest svært rom mcd hundrevis av tre-
brtsker sovIspt.ste og opproldt dissc menneekene seg d,t meste av aøenet.-
Rvianer og barn våget se Ofte ikke ut; 1.daguvis,og 1n6en torde
seg langt fra sitt tiffibk-t'sror.

Wens 1, arme rykkr fram 1st for RrInanshar 3.am.aree
ledet ut nytt anerep v,d Seer-:-remsprineet. Gonerâl hattons styrkE:r avan-
serte første dagen 5 km på 18 km br,c front..L') byer ble erobrst og
3 000 tysim:re tatt til farge, De siSte meiejrzer går ut på at tropper fra
3.arme har nådd et punkt 15 km'øst for Saarbourg.

Nord for Dutsbure har pdtrulier fra 9. arme gått over t
Rhtnen. De møtte meget sterk tysk motstand•o% +Pndte tilbalke over elva. .
Tyske patruljer som var over pA vestbredden ble aedkjempet.

• Mål for de allierta flvene det sistk døgnet har bl.a.
vært bensolanlegg ved Gelseaktrcher. Trafikluteptinkret Barr en. har fått
rekordlast av bomber. Trekanten segensbure-M-Unchen=7ten ble ltkeledes
angrepet.
østfronten. - • ..

Etter erobantnedn av EUstrin bereder'flejhkov seg på fram-
støtet m6t'Berlin, Den sterke festntnesbyon var en av de verste hindrin-
ger på vegen til novedstaden,derfor ble don sgså forsvart med fanatisk



-
utholdenhat. Tyskerne hadde hatt tid til A utbygge forsvaret av byen. Hver
gate var barrikadert og forsynt mel tanksperringerlog de russifle krdge-
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veteraners stormløp mot festningsbyen ble et av de blodigste slag- å ost-
fronten. Gate for gate ble rydlet. Tilslutt ble den tyske garnison  r  sp1it-
tet -1 tre kampgrupper og nedkjempet til stste mann. Blant de 3  OCO _anger
som ble tatt var også byens kommandant.- Moskva fetret erobringen av KuS-
trin med seirssalutt.- I og med erobriedgen av Kustrin er kampen cm Berlin
trådt inn 1 en ny fase, Ptkshovedstaden er i fullstendig beletringstilstan.
Bare soldater med militwr-pass kan komme ut av byen. HOvedfersvarsbeltet
som besktter Perlin er gjennombrutt,men dermed er ikke sagt at vegen ltgger
åpen. Tyskerne har bygget et sekundært forsvarsbelte som febrilsk utbedres
og forsterkes til akkompagnenent av bombemasktnenes tordnende drenn. Hver
natt kommer det faste kveldsangrepet,som tgår gjentok seg for  on  gang på
rad.

Mens Sjukov ved Oders mIdtre Imp samler sine styrker ttl
et nytt støt mot Tysklands hjertelpresser RokoSsovskts armeer lenger nord
de tyske stillingene ved Danzig-bukta stadig mer sammen. Tyskerne kjemper
forbitret med havet t ryggen og gjør desperate forsek på a hindre nye inn-
hugg i sine linjer. Danzig står d btann etter voldsomMe luftangreplog c'en
røde hær tykk er inn på byen fra to kanter. Ifelge ubekreftede meldinger  nan
Ser allerede gatekamper i Danzig cg Gdynias utkenter. Det røde flyvåpen
holder et våkent øye med skipstrafikken fra de to havnebyenelhvor evakuer-
ingsfartøyer stadig er ntsatt for angrep. Et transportskip på 12 0O0  tonn
og en patruljebåt ble senket igår.

Ienger sør,ved Balatonsjøenlfortsetter tyskerne sine des-
perate utfallltross yoldsomme tap av menn og materiell.
Fjerne østen.  

Krigstempoet stlger også på den andre siden av kloden.
Iepans tre største byer Tokio,Nagoja Og Osaka har nå fått føle hva det vil
si a ligge tnnenfor de amertkanske superfestningers aksjonsradins. Byene
er som flammende vitnesbyrd om de ødeleggelser disSe luftens slagskip  kan
anrette,
Fra vår e en front.

Si..ste runde 1 kampen kan bli hard. I stigende grad lat-
mes konmunikasjonsvesenet av krtgen. Det gjelder tkke bare jernbaneforbine
delsene,men 1 stadig stlgende grad også skipsfarten. All kystrutetraftkk
mellom Oslo og Bergen er innsttlt. Likeså mellom Ber7n og Stavanger. En-
da traftkeres ruten Oslo-Krtstiansand av en eneste bet og ltkeså ruten
Stavanger-Kopervik,hvor man har satt lnn en båt,som før krtgen .1å i  oppåeg.

som går. Nå
Dermed

Quisling bltr galere og reddere med hver dag
har han forlangt utflyttning fra 54  hus i nærheten av "Gimle"
50 familier husville.
Fra alle kanter,

Det Opplyses at norsk skipsfart har mistet 2
de innpå 5 år krigen har vart, Det vil si nesten halvparten

nasjen som befanib seg utenfor'Norge 9.april 1940.

Etterhvert som fler og fler land er blitt befridd,er de
alliertes forpliktelser til å skaffe fram forsyninger tti dtsse befriSde 25
•mråder,steget, flittil er det utskipet 300 030 tonn ttl Frankrike,Belgia
og,Holland. Grekenland har fått  200 000 tounpmens Ttalia tll 31 dec. er
blitt tildelt ever 1 million tonn,

800 000 tgnin
av den tern-

Churchill opplyste nylig at Stor-Britannia har satt
gapg en hjelpeaksjon for hollandske barn.  2  000 barn av gangen skal
terds som gjester,fSrst i loir og enere i enselske hjem. Den ferste k#n-
tingent er allerede ankommet.
Siste.  

De nye brittske 10 tons bomber ble for første gang dgår kastet
ver Tyskland.- 7 000 tyske fanger er tatt påen dag i Mosel-området.


