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De siste månedene har nasistene brukt alle
krefter i propagandaen for å  vise  oss hvor stor•faren er fra øst.
Verdensbildet skal forvrenges. .vi vet 06 vi skal alltid huske
at det er tyskerne som har berøvet oss frihetert. De vil gjøre
oss til en vasallstat. Bare gjennom Tysklands nederlag gjenvin-
uer vi vår frihet. Bare ved en alliert seir kan vi igjen med
stelthet sette som 1. paragraf i grunaloven; "Kengeriket Norge
er et, fritt, selvstendi6, udelelig o6 uavhandelig rike.-

:Ihetene til og med.fredaL.
aften innledet de allierte en

offensiv i Tunis. I sør begynte  den  8. arme en  voldsom  beskyt-
ning av Marethlinjen, i  Midt-Tunis  fortsatte amerikanerne fram-
rjkningen mot Sfax som de da sto 100 km. fra.. Amerikanerne tok
dened, 110 km. fra kysten o6 senere erobret de byen Maknassy.

er vesentlig italienere i dette avsnittet.  1.000  italienere
overga seg søndag uten kamp. Ved•Marethlimjen  mztte  britene
hefti6 motstand, særlig ved den del av angrepet som er satt inn
pa  Mareth1injeus hovedstilling, fra kysten o6 10 km. inn i  landet.
Aksens  stillinger ble her bombet,sønder og  sammen  avarteltleri
o6 fly. Britisk infanteri stormet sterkt befetede høyder og gjorde
enda på mange maskingeværreder. Det tyske motangrep Som ble
iverksattbtirsdag resulterte i at de britiske styrkene som  hadde
brutt inn i Marethlinjen igjen gikk tilbake. Toredag ble det så
meIcit om øket kampintensit,et. Marethlinjenble etsatt for kraftig
artalleriild, og fangeta1let  ste6 til 5.700  mann: Fredag rykket
den 8. arme •ram ved 1areth1injen og fdrbedret stillingenj sine.
Situasjonen i Tunis var da den at aksen sto i usedvanlig godt
befestede stillinger i Marethlinjen. Den'8. -arme sto selv i vel
-Jorberedte posisjoner mens amerikanerne presset på fra don annan
sdo. Maningen er  å  evekjcere Rommel tota1t, og korridoren langs
kysten skrumper stedig inn. Amerikanerne sto fredag 18 km. s.ø.
fcr Makhasty. I nord-Tunis har det hovedsakelie vært patrulje-
ferksomhet. llefsa vest.for Bizerta eleerobrt av de allierte. Hitler
ea i un dagsbefeling  ti1 'homme1 at  Afrikakorpeeta ma vre like
tci pprt som dc:.n6. anne ved Stalingrad. Tyskerne  ma  kjempe_til

mann. Også i luften har det vært livlig virksonhet. Iuft-
elen gar desidert i de alliertes favør. De allierte ilystyrkene

na opererer i Tunis ar de største flykonsentrasjoner som har
Afrika. Bizerta er bombet.gjentagne ganeer. Nesten daglig

ir det meldt,om angrep på .14eapol, Søritalia og Sicilia. Sist
;-edag senket •ritiske fly 3 tropPetransptirtskip mellom Tunis og

Senere ble en italiensk konvoi  angrepet  av britiske fly
e 2elci1lastredet. -ff`roppetransportskip ble etterlatt i branu.

forsyningsskip og et eskorteskip fikk fulltrefiere. 8 av de
ledsaeende fly ble ekutt ned.

lien tyrkiske milit.erdelegasjon i Airika ervreist
fra AZ.guri til den front.

1)1-1  jjke øver5tb.)fa1 har pa en inspeksjonstur
bak1a4:Let see,; o-Jer at de italienske t.bfeStfliabez1e ikke

sterko nok,  'o4,L; dr skal sttos 1 gane  10,z?s,..rt  aibj. die.se



jstfronten:

-

Russerne har cveralt frau6an6 pa nord- o6 midt-
irontun. I Leninradavsnittet Ldr russerne fram, oL 3 tyslw,
ily ble skutt ned her onSda6..Sør-for.Bjulyfer byjr o6 4C

•bebodde st; ø1.r. tatt. Pres-set uot Si.lolu"nsk  bliv av  den.Lrunn sterkere
•o6 sturkere. ,Byen Daracho6o nær Suo1'ensk er sterkt  truet,  06 det
blir kjepet.i.don  befetsede.sone i Smolenskavsnittet.  Russerne
har•V1dere" 'tatt dut viktiLu knutepunktet:Lurövo scm
106 Jii,ist f:or linjenX,Liolunsk-Vjasmå, TYskerne harprøvd
lastin ved Brjansk,,Len de tyske aLLrupene her er holdt
tilbake. P. 5 daLer tyske,rne 7.500 Lann her. Russerne
har bedre-tstillinene sine butydeli L pd den vestre siden av
Dnjepr. Fra  Kursk oL helt øsrover de,tyske  an6rep stoppet belt
opp. 3st for Charkow  har du opp-ftt  alle  vidure  fraustøt:. P
dn

å
enordliLe Donetzfront har russerne  jenerobrot en  viktic

stillinL. lyskerne prøvde her å ta Jt,russisk brohodu pa øvre
Do,letz vestside =en ble  vtst  tilbake. 7.000  tyskeme uistet
livet.pa  4 daer. Yed dut søndr:.; Donetzavsnitt har russorne
erobret 17 buboddex strøk til, ob i Kubariburadet i Kaukasus
har russernu erobret  Slawanskaja,. 70  n.ø.  for Novorisisisk.

Balentzhavet har ruseurne senketen 7.000 tonnUr. -Russernu
oppLir tapenJ sine til 36.opo mann i den tiden,tySkerne_har
foretdtt  sin  motofiensiv.

Tyskernj u,r.beLynt d  befeste randst5tenc. I
RiLa-byLes tankssperrinLer OL  bunkurs i  atene.  MOskvakrint,-
kasteren  beskjeftiLer seL ued  dette, 06 man uener at.tyskerne
Ifykter for d.J.n ventede offensiv av britiske 01 , w:erikanske'
styrker fra •shavet LjennoLl Russland

Vestfronten:
Natt til uandaL ble Marle i BretaLne bombet

for annun. uni, pa  rad. Det er.et.uet vikti6 knutepunkt da
alle transporter fra  BreSt Lar denne veien. I daLslys
bombet.amurikanske flyende festninLer oL  Liberatorfly

Let var ,sti.dledde vær, oL  auLTupet ble  neLet•vellykkjt.
Iyene møtte  sterk motstand av jaLure. 9 av 30 ble skutt njd.

allierte fly 1,ikk tapt. 2 :lotorlektere ble senke.t  ved Dieppe
a.merte -,tLotoriartøyer.ved Lo Havre. bensintanker ved

.1. rest ble satt i brann. Natt  til drsdaL  ble jernbaneilal f.
3retaLne boubut av  Hvirvelvindfly, 14keens St. Nizaire oc
f Ho1land. Ovjr  St.Nizdire ble  det sluppet 300 tunLe bombr.
4-  skip underveis fra.Spania  til Frankrike er dels  blitt oppbrakt,

els senket. Ved den østli.L»  Kanalkyst ble 3 motorlektere senket.
TirsdaL ble  jernbanekonsentrasjoner i nord- oL Vest-Tysand
anLrepet aV'britiske boubefly. Alle flyene kon tilbake.,En  tysk
konvoi ble'ah.lirepet utenfor den hollandske kyst tirsdal,•med
lod virkninL. OnsdaL, ble  5. tyske fly skutt nsd ovur Ent,land.
Latt til torsda,: ble jernbanknutepunkter i n.v. lyskland iLjen
an6reput. A11„: Lyune vendtu tiruake. 5 tyske fly var over
Enjand torsda.L. 8 av dem  ble  skut,t nJd. Luftvernkanonene i En1ni.1
er na 8 ;anL,er sd effektive da de ble brukt i k941.''2Iatt
freda6 rettet alliertu f1y et kraÅi. an,p uot &bivUlc i
F rankrikc; .
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, Britiske rillit‘»rkron,Uzy ~ Opp64e 2,04. rNa
tonn be...ber or sluppet over Tyskiand du siste 10 manenea e

avis.ene har i mattet c.r1k=22-3J.
;:)r i ferd med bryto saraLon. DUtte nol.ios. • det .,;yske

for at det  .ikke skal à ferståOIsen av at der er
raat. :Ven. Larocho i rankrike skai c>Vakue:v.S.A1.1.e huS -1a.P.Ls
strana.4:n i Dieppo er sprent bort a.v  tyskerne for at  do  sltal f
plass til sitt artel1e.ni. Tyske raddslyttere' fikk h.re spren.f,-
ninLono sorl blu foretatt ued vaIi  tysk følsclanet,

Jston;
Japanurne synJs everalt a være pa  defonsivoz.

Britune har hatt ny frauanL. i Burria, -Vud Berri 13a Now Guinoa,
oL, australske. styrker o=inLet OÉ tatt til fano

nele don  jauanske styrke, ialt 1.40C uann. E  1:2-ndre' transper-
fartøyer  b:e sunket på, havnon:' rndor anL:rep a Rabcul av

festninGer lo:Lo 250. japanske fly ovorrasket p. bakkon.
floste blu zdela6. P. tilbakeveien sonkut flyLe-rne• on_
t:uiner utenfr,r iew Britein. .

•
't1or har r:attot si fra 'seL ludl av hæren ob har na evertatt

J.d_T-Sen av uarinon. Fu1d:Jarsku1k Boeck sou i sin tid ble aV- •
uones na for sikkort IGjon a v.ere lued i ii tdskc

4,:A=.1stabs sebtralledelso ettur,at Hitler 1.1atte sl fra sej
o'7orkor:JJandoi:n. Dr. Crdinu, su tale at den 21ir.a.:et

nodbrUtt “).nns talu. D.:11  vurte i L  2inutter ot er den kort-
tIste telen Hitler har holdt siden Lakto=taLelson.

(.truiet SL vesentli,  ei  den 4-årsplan han
.fer e ko ov3 de verste vunsker i tidon ettor

ReLjerinLen hEr utarbeidt tlanur for dnuo tidunfor
ik,>3 skal kol .• bort i, don ao elendt,-het 1-ed  honsyn ti:

zai.uta, arbuidsløshot otc. :30-1 uttur forri_o .  sin  o:aita:e
utfall var han Lterkt positiv, n advarte

ve:?drven kriLens vari: hot. flan uttulte at kris1
odt i 194 sen i 1945 uten der-cd a si at con

ko kan sluto før. Churchill understr,:kot  at alt  1i„jor e
d yto du okaportJ Iand  hjelp4

•Det vi ser soL at bo-vopnbte V ick styrker s kh.o
1::;le i SeL over da tdskuinu oLsa besatte ået  frie -J'rnkrLku
.271er ,uniljakni o.t d- tdsku troppur. Flere franske konsuier

Spania er t,att ovor til Giraud ob har trukkut s tilbake
na sin iirksonhet. - i  Hellas ejæror dot. UnLe Lrekeru drar  til
1,Lls o"£, sLitter sn til  juLoslaverne.

Det har vært avtalc nollo SveriL e o, yskland
a; 'Jroppor fro NorLe  ubevepuot  kuunu sondes ned to Ljenno,_ Svori6e

0:sa inntil 4 fly Kunhe sundes pa s bet ,lser
0v, Sv,3ns:.[ territoriu__ fra Finnland.  Ued  on nødlundinL, viste det
se a e s-224.-t fly haddo  20  fullL bevopnete  soldat-ro.:.bcrd.

oj ,5j0fartstidenue"..n. r tatt saken opp c, Lir
-!or t7:1.1.vodrøronde 14nister »du,Ither.

Iu narsku r-jorine L1tr offenitliL,Ljort  budbettut
-Xor Det or pa 8.375.000 kurs 17.70. Av

forsve.rut, 2,1 ...111, til avdra, på
å_d , t1 5,441( -)1k o_ flyhttInLor

onest u/I, 210. 000 L, prosse-



tjneston  70.000  ;fustis4opartomntet ,5,eve o resten
=dre lOrmal. InntektOn blir iovod b_ret av hande1sflaton

Over , tockhoh. moldes t sabotasjohandlingen
pa  Rjukan bOvirker en'stopp  pa 5 maneder. Do 5 -seL  utførte den
er,ikke funnot.. Du ska1-vTro tr,tt opp av britiSk:fly, Tyskno
:tuir  s-±ndt forstorkniL,eril .tjukan„'Ovor Svorige sololdes obsa
at for on tid siden Llo ot tysk skip boskutt av tysko batterier
pL iti.L.el=dskystn. Skipt ble rari_et og matte suttes pa .ana.

daLer senere blo flure tyskore beLravd i ›:':andnessjøen.

Nhetene 1.2.2.1isøndau
De enLelske og amerikanske styrkene  fortseter. . .

frykningen i Gafsaområdet. Disse styrkere- har nådd fjellee
vest for Gabes der de har befestet seg. Tyske metangrp

er slatt  tilbake.  Den 8. arme har omgktt Marethlinjens flank
36 rykker fram mot Gabes. El Hamma, 40 km. iun i diarethlin;en
3g 0  km.  vest for  Gabes  er okku.pert„ Det raser svære kam.

E: Kammaområdet, og tyskerne trekker seg tilbake. I .mid,%-
T"anis har det vært rolig mens det i nord har vært utstX'ak
E;eidervirksomhet, og tyskerne er tilføyd tap.. Det har vffit",

aktiv flyvirksoMhet over hele den tun-l'siske front, og i . ,.e.bes-
,;hrådet'er fienden tilføyd tap  av  tanks og motorkjøretøye.t.
Jernbanekonsentrasjoner på er angrepet av fly fra Malta,

3iessina ble angrepet meg.A kraftig av allierte fly
rJeneral Gartroux er kommet til Algerie. - General de Gau:le
1,ar kringkastet til det franske folk.  Han sa at de fransketyrkene
skal samles undea' en ledulse for å øke deres slagkraft. Videre

aan at general Giraud er en ster general og ot edelt og
!,3dt menneske. Et sted like i nærneten av Roma er-bLit:E fårdt
ad-g,repet av allierte fly. 1 britiskx fly var over Roma, men

ikke meldt om at det kastet bomber.
Britiske bombefly rettet natt til lørdag et

:raftig angrep mot Rhurdistriktet. Ingcn fly gihk tapt. Natt
søndag var Berlin gjenstand for angrep av britiske bombef1y.

Ily gikk tapt. Det var klart vær. Angrepet var det 8. og
:Lraftigste som hittil har vært mot Berlin i denne krigen. Det

dobbelt så kraftig som det kraftigste angrep tyskerne har
-2T±,t tå London. Det har ikke vært tyske fly ovor England i helgen,
:tysk fly ble skutt ned. over Kanalen. Eanadiske flygere er
•:;:wdet til England uten tap eller uhell. iSamtidig kom on stor

tirgort amerikanske soldator. Lette britiske sjøstridskrefter
tysko transports14p ved den hollandske kyst. 1 ble senket,

anet skadet. Briteni3 hadde ikke tap.
Kampene i Russland er overalt slappet av. Rus-

inQ bar hatt ny framgang i Smolenskområdet, der byen Daraci^_ogo
Dyske ang1'eb,1 yed. Den,tz er slått tilbake, og rus*-

remdeles fotfesbe på vestsiden av Donetz. I Kaukasus
er dot -amgang. -54 tyske ily ble skutt ned i dette området,

li japanske  fly  er skutt ned over Burmafronten.,
1 holladskåt har sonket et japansk forsyningsskip pa 4.000

har operert før langs Miadelhavskysten og ved
fl4 utmerk.ob 2.'osultat. •

';yrk',,ske .forsvarsminister er kommet til
på 'aen xbtalt'e at i uikp.tt mollnm

eg uyit


