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- 1 den moderneS:yjd .6.er ‘3P

\p.ktigste våten..:Har er_de  alljerte n  'c,teirle&2e. De‘;
kriapt..en-4ag.yu:ten-at  brite;ae eller amerikr.k grne  er på t-
tende, . virk4ngpfziLle tok±,er over, Tyx--klan i. eller ckkz:pel't
område,  er: angrez et, koMM,:znikaswene

andre miLi. .tre må/ ;b1.1r lat:t i g.nzs  ai  de engelske
bombeue.  r_1-skerne ynker  seg, beklager seg,'  De har glemt
det 1-ar de  som begycte  luftkrigen.- De har glemt terror2.n&repet
ba R:uterdam il4G da 3. 000  mennesker ble drept. De

nedslaktinEen.av  kvinner og barn i London‘ Nå be de
c:i Ve_rdens rued;sink fordi de selv er'underlegne. Også tyekefine
*-ed ;.:lronten f4.';,f371e .flyenes makt. Tenk bare på hva tykerne

må. igjennom. Vi er stolte over de allierte
er Stt  nve:2  at-.også norske er med. Flyangrepene

vil også stadig- vokse inntil Tyskiand
De spiller en -stor rolle for krigens snarlige

Onsdag var det 25-årsdagen for orprett-
:sn av R,A.I. Rilser-Darsen talte i den anledning og takiet

dette vapens storartede -innsats. Rå.F. var ikke forbe2edt
E,ang i denne krigen,_ men nå kan tyskerne  pa  ;%5stfrorten

tyskerne hjemme sp25rre kameratene sine i Tunis om
-;ehandling de er utsatt- for av RSA.F. De bIir syltet ned.

aurake llygerne har vært på i alt 20 tokter over Tysk12n.d.
2C forskjellige byer. -Det er som en liten takk for Beck,

aiensund, •Molde osv. Det skal komme flere tokter av
nGJçe flyge rne

. Kong Hakon sendte en hilsen til
den ånd og de glimrende egenskaper de britiske flyger..e
vist deres tapre kamp resulttere i seir i nær framt'4."

:. ;.-12.tene til_o_LLmed

Mandag var  hele  Marethlinjen på
o hender. By.ene iJareth, Matmata, Tozjan ble okkupert.

iLorgen rykket dan 8. britiske arme inn i. Gabes. Den
flåten ble her satt inn i kampene, og Rommels tropper

gjenstand for en voldsom påkjenning da de trakk seg
Flere hundre fly var ogsa satt inn i kampen. De

uten opphold de retirerende styrker. Britene fikk
3r,niende mottakelse av de franske innbyggerne i Gabes.

fortsatte framgangen nordover under harde kamper
c;ic byene Metouia, Gudrei og Mamua. Fredag ble meIdt at

hadde foretatt sinkende operasjoner mot den 8. arme,
'.ørdag hadde den igjen hatt noen iramgang. Allierte fLy

arer troppekonsentrasjoner nord for Gabes. I en
,nderh.aset. sa 3hurchill at den 8. arme hadde fått s

bste dppgaver som Montgomery hadde utf;n't ved erobringela
og Gabes. På nordfronten har na den 1. arme

s,4g med. styrke inn i den store ,striden om Tunis. Den ha-2
,leglamama og sto lørdag liL i nærheten av

k:ci,?._p=e3 mJl fra Biserta. Cigså. på midtfronten har de
lbrte ha ,t El 16:r-i.Tyym.,..Aur4fet .:(. ̀"1"r
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gjør en  utmerket  innaats  i Tini.  Tersd,9,6 .nagreD czaJ. _14?z7'
allierte  b..-mlhef.157 med stor jagereskrte „Ys.P~
eg.ga  andre  flyplasser ble  Q6 det ble X.o.reta“  cm-
itende  jagertokter. Pet har :Lkke vært flyangrep mot dell
8,•arme, Dette  viser  hver  vjsrkningsrtlle  ilyangrepene  mc7t
Eeramels flyplasser  har vært. Ç i5 meidarbeider uttaler
jt brdtiske flyvåpens  innsat£: ved El Hamma vil tli graneket
av,historikernTySkerne har al"dri kunnet.oprvise 11'1()
d::=t  britene.  vis•e  der. 411e typer  fly deltek.  Jagerrlyeni;

og skadet over halvprten av.fiendans panserstyrer. -
r. Ording sa  at  Rommel har 80.eoo mann til  sin dispeÅs,jon.

H;blv?rte:: er  italienere. De  allierte har  250.00e. mann. Le
likeens ho:.t  Overlegue i  luften. Remmel  har hatt stere  tap,

men,tendes styrker er enna ikke svekket, så en ma rekne
hard e o=er-framover.  SansYnligvis vil  tyskerne n zke å
danae halvsirkel fra Biserta  til TUnis og  iorsvare  ddnr2

Den er strategisk  viktig med vel utbygde lorsvarsverker.
kLgscversikten lørdag ble' det sagt: Dersom Rommel  velger

fo2:7-aut  kamp i steden  for å trehke  seg  tilbake t:L1 lintjen
- Biserta, vil dette bety at han løper.risicen fcr

ele'Afrikakorpset hans forholdsvis hurtig vil bli revet heL+;
çor Tilbaketrekning  til  linjen Tunis - Biserta vil bare

utsettelse. Pe allierte behersker  lufteb, og  stillingebe
Ids'eta-Tunis vil bli bombet sønder og sammen.

Allierte'bombefly har utført et st:r-
angnp mot den itåliensie flåtestasjonen på Cagliar4 de del
var  samlet en  stor ilåto  handeUskip og andre enheter4-2.7
hane1I'skip ble senket og 56 skip skadet. Dessuten ble

skutt ned.Flyene bombet også iiyplassene på
og ødela mange fly på bakken. Mandag ble det meldt om
tiir i det indre Middelhav. Italienerne mistet 2 mine-
utisere, 1 forsyningsskip og 1  verdifullt  oppsynsskp .

rsog ble meldt at 1 av aksens ammuhisjonsskip  var  spreng
lulTen og 4 andre båter sanket i Middelhavet. Samtidi

nra-,et-på Cagliari ble 11 aksetranspertskdp senket i
ho

En melding fra Bern sierat tyskerne ø.yr
ress på den italianske overkommando for at Rommel skal

r‘;verstkommanderende over den sørlige forsverssonen scz
fatter Italia og sør-Frankrike. Senere blir det meldt  fra

itala at når Rommal kommer dit, vil hau bli rådgiver for den
:talienske wrerkomg.ando. Det er melding om viktge endringer
der italionske ilataledelsen. Det blir meldt at det har

sl: or uro i Neabel. Befolkningen var blitt rasende på tyske;:ue
gjo-r.de- forsøk på å storme hovedkvarteret deres. Fra Lissa=

ir det meldt om stor neisitet i Italia p.g.a. invasjons-
a-3n og bombaanrepene.  Om de  italianske zyone i  Middelha7et

dat at disse er strategisk yikti p3 punkter og -111 danne
u-;me-kede baser fr  irf7abn  på i1kan. Tjskiand har kke,
v3"bikket tilstrakkelige styrker til  a  wrerta  :Lv).003

arbeiC:dre -skal sett , 3  i arbeid med. u t1 •=r—t. ,-:r
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Wetfrelate?.n:• Luftkri
, 1u •k  lyrn Icom  t1.43.)ak.ettt.?r angJ:epet-

på ":3erl.fn siste 1le1gen, i.'te1e de at jrien kuline seE
utp  ved kYste, 4(?0 km. fra.byen. katt til mandi,-16

- St.1\azairj,5nbc.mbei? fly, likeens iettel-n
• oE:Idege.  tirsdg  igjn  Stbre fe.imiaS~r

angrpå-Tyskland. 48 timer e tr
på Be 1n,  ble  den tYske 'Ireyedstaden ang.repet

-paAy-av st&rke  styrker. , Ve4-.±iyangrePene på Berlirr erfaange
.:av iztåtensadministrasjenskomplekser skadet. Fessnten-vr

heyedvannledningene inet, c kommunikasjenana i BerLn  (?,72
delvis brakt •il to.l stans. Det tales i Tyskland cm å -2.7.,ytte

',.levedadmiilistrasjenerffra Berlin.  Samtidig som Berlin
• -angreuat, Var også store styrker overShurområdet,' der.byen

Bechiim var hevadmåret.  Vad  angrepet på Berlin ble skutt
ned;  eg-ved angrebet på Rhur ble 1L ily skutt  ned.
miste fly aangrep ae alliurte Rctterdam og  Abeville i.  Frankrike,

. der Eurepas største  jernbanevognfabrikk ligger. att  ti. misdag
• Ingret, britika'fly Phillipsverkene i Holland, jerntane44
Frankrike og mål i n.v. Tysklnd. Onsdag angrep svære 44Motrs
bembefly med utmerket virkning skipsverfter og slipper Ro-,-
terdam.  Natt til fredag bomt Moskito bombefly  fra Iav
Trier i vest-Tyskland. Andi f.ly angrep mål i Belgia. 4.jager:'-
fly  gikk tapt. 40C akseily er.skutt ned i mars av

egne er  *gått tapt. Natt til lørdag ble Lorient, St.Nazaie
eg jernbanekonsentrasjoher i V-' st•Tyskland og Belgia angre-Le.

pjøkrigen Marineminister  Alexander opplyser  a
de siste 8 ma.,?e=e er bigd 2 mill, tonn mer enn de';

vr senket. Man  bygger ubåt..Drsom  langt  overstiger tapene.
-nfører at tyskorne fremdeles har et stort antall  ubåter i

men det Rår ikke en dag  uten  at de blir angrepet.  Sidez
Ut  er over 8 mill. tonn aksubennasje senket,

lapret oller skadat.
Natt til forrige lørdag gjerde er.

:ettere britisk marfneavdeling Iandgang på Texel ved utløpet
av Z:uidersjøen og tok med sec bi.a. tyske administratører,
la2jere  militære personer, kartor; forordninger o.l.

4 timer i land. 4 tyskerc ble  oc  15 såret. Britoae
ae lett såret. En annen angrep den tyske
:)rlocsstasjonen Zierkiksee ved  Seneldemunningun.  4 fiendtll,ge
får':,Øyr ble sunket. Det var en eel drupte  oc  såreee på

men ikke noe fartøy .gikk tapt. Natt  til mandag var lete
5riiske sjøstridskrefter igjen  pa  tokt mot  de ytre omrader

Zuidersjøen. En franskbygd krysser  pa 2.000 tonn, 1 destroyer
mindre minefartøyer ble senket. Vud flyangrep.ble en

--ansportdamper på 1.500 tonn og en  motorlekter sunket i
›=,,;einumnningen.

.f;37.skE-båt ble senket  Kanalen
å ha pafør rit.xk 3  no.en. sikad -

Ied angrep .australske
.:søstridskrefter en L  -~,3AyLg',. j,3.palisko skip

•.b1e 2,enket.

.;
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Jstfrenten:
I Rus..,1ind. er  det en pzse i katz ,pno. Russ.

gger nå oni fra  vinter- ti 1 s.."13.12i...z9c.;.-1, o dere s
styrker yl. irt gjøre seg .

omradet t4 russerne 8 steder•*på: en _Eyen
• fra  No.v  e.r ei h ct 1 ." :Ty.E.Iwrpe tre

. et framst7(t'fi.a4 Tagar t  Rostow..  En 1v  Jivislc+n rumene::e
falt,..Aile tyske forsøk p. å k‘..min L». ever  ronetr; er
o. det •ha'r vært ub5i5k effenSit,*!...omrad,.:t

• Smonskc£irad,-y'.: •velik.ehcNider 'rusSerne  sitt press.  a:e styrkene
som trenger fr.ei fra s.ø. er koiamet 5-0 ki-a. .fra.,byen.

•o.roir tap i  Vinte-offensiVen
fanger; .5. roo fly, 9.00Ô tanks eg 20.0oo ktp.6ner.

-var de t,. nyli£ et' slag  sen  vart i 1.;
age. '2;yskerne hadde flere aln enn pol.akken. ret b1e fo;:att
rusceei represalier. .Hele landsbyer ble ødelagt- og

L'efo:"..kningen b1. drert.-
• Frihetstropper unclr Mikalowitz angrer, tors.'4ag

(3,g fire Steder -ved grensen Jugoslavia-Rumenia.
ysk offiserer ble tatt til fange.. Senere i uken blir neldt

-?m evære karLip,:r mellcm jugoslavrno og tyskerne. Tyskerne har.i
tkk9katt nöen framgang.

Store orx1rader i det. Sørlige• og østlige England
ska', evakueres. Den engelske kyst skal utelukkende sta til .
dposisjon for militæret.

,Det blir pplyst fraLondon at raids
mef, det ved Florz stadig- foretatt av 1-1rske
12:kcens  t det stac.Ug blir senket skip ved Norskekysten uten

det blir oppgitt.

hno søndag aften
T5ritiske luftvåPen forettk et kraftg ot

sentrurt angrep mot Essen i natt. 21 fly kora ikke tilbake.
te angrep på byen var natten mellom mars da yvez4

tonn bomber ble sluppet ned. "Essener Naticnalzeitu"
eLaet seg for noen dager siden aver at de ikke fikk nok

utenfra kjdexktai etter angrepene. Lørdag angrep brit::9,ke
og jagerfly dokkene i Brest, flyplassen ved Abevil:e

ernoaner i Frankrike og Holland. 5 tyske fly ble ødelat,
br1tiske gikk tapt.

I nord-Tunisia fortsetter, den 1. arme sin
nijkning n. og ø. for Sidininani. Det 2 amerikanske arr -

ko.rpFs har v.innet terronFf østenfor El Guittar. På den 8, a.i.us
fortsatt patruljevirksomhet, TJnder garsclagens

fiJndtlige f1 skutt ned over sai:kgmarken,
a-L11orte tapt 4 fly. Et stort fiendtlig  tanksskip  er sanket

1(-6.pot av mars er 31 italienske skip senkei.:
skadet -ps`å ri til Tunis. Franskraenr,ene har fått advarsel

irrlas-jc..ner. Det e r muligheL for wt tyskerne
fr'; de indx kiti til å rspe seg på donne, måten.

er nye tyske angrep ved øvre
sått I *cn zj1r ris srne f ram mot
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