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organ for heimefronten.

Nyletene tirsdag  kl.  19,3o.  

Norge skal vernes med viljer av stål,
her når ingen ufredens mann noget mål.

JP»

6/4-43. Der var inteme Iuftkapper over Tunesia og den midtre d,i
av Middelhavet igår. 53 fiendtlige fly blev nedskutt. Herav var
store tyake transportfly som en tror transporterte olje. En fiendt
lig konvoi i Middelhavet ble angrepet og en destroyer sprang
ten. Andre skib ble satt i brann. Fly fra Malta angrep mål på Cee
lia. Ialt ble der foretatt over 1000 flyturer av de allierte igår.
Egne tap var 12 fly. Lette britisk2 krigsfartøier senket et sidp
skadet et utenfor Tunis, Søndag ble Papoll angrepet 2 ganger,,
re ble mål på Sardinia angrepet. Virksomheten tillands har i
vesentlig innskrenket sig til patruljetokter sisste døgn.

I Antwerpen ble Erla flymoterfabrikker bembet av store styrker t-trg:
amerikanske fly. Fotografiene viste alvorlige skader. Dekker cg
i Brest ble også bombet. 7 allierte bombefly og 2 jagere gikk
De store Renaudfabrikkene ved Paris ble angrepet og også her -kdste
fotografiene at knapt en eneste byggning hadde unngått bombetreff .
En norsk flyavdeling skjøt iforgårs ned 2 fiendllige fly og ants&-
lig 2 til. Igår skjøt norske flygere ned 2 fly og antagelig et tiT
En større britisk eskadre er gått ut fra Gibraltar med ukjendt ho-
stemmelsossted. Der har i den senere tid hersket stor travelhet i
Gibraltars havn. Den har ofte vært besøkt av store enheter og av
over 100 handeleskib ad gangen.

I Sovjetunionen vinner russerne stadig terreng i Kubanområdet trot:
sterk motstand. En russisk kolonne står nu 25 km. nord-øst for Nov;
rossisk. Ved øvre Donetz holder russerne stillingen på vestre brai
Alle tyske angrep er blitt slått tilbake. Sør for IImensjøen har r
serne hatt litt fremgang. På Leningradfronten er i luftkamper
ned 42 tyske bombefly mot egne tap t fly.
I det fjerne østen har allierte fly senket eller skadet 12 skib av
en japansk konvoi på 16 skib.

Den tyake transportvirksoMhet gjennem Sverige har i den senere tid



vært utsatt for en meget skarp kritikk både i engelske og svenske
aviser. Svenske aviser skriver at regjeringen har heln folket bak
sig den dag den nekter tyskerne transitt. Transportene blir nu offen-
tIiggjort. Der går hver dag et tog fra Oslo til TrRlleberg og hver
uke 3 tog Narvik - Tralleborg. Rertil kommer en hel del andre tran-
sporter fra og til andre steder i Norge.

200 fanger er nu sendt fra Grini til Tyskland. Det er den 4. konti-
geLM på 2 måneder,
Cand. jur. Kristian GIøesen, OsIolble arrestert. Ved Nordstrand hop-
pet han av bilen men Ole innfanget av gestapo og skutt på stedet.

Ording uttalte i sin utenrikskronikk at det hadde vist sig at Mareth-

linjen var sterkere enn de hadde trodd. Det viste sig t Rommet ikke -
som oprinnelig anntatt - hadde rømmet øverste del av Gabesåpningen.
han har satt sig fast på et punkt hvor "flaskehalsen" kun er 15 km,
bred. Det ventes at den 8. arme nårsomhelst xAxzmmluast vil gå til
angrep mot den nye tyske forsvarslinje. Amerikanerne presser sig lang-
somt framomer fra El Guettar. Rommel har her gått til motangrep og har
stor hjelp i det vanskelige terreng som bevirker at amerikanerne ikke
kan bruke tanks men mest må nytte infanteriet.Store vanskeligheter har
de videre med skjulte kanonbatterier, maskingeværreder og miner. Også
på midtfronten går amerikanerne langsomt framover i vanskelig terreng.
Ellers uttalte Ording at de amerikanske hovedstyrker ennu ikke var satt
inn i kampen idet de nettop har avsluttet øvelsestiden. I nord rykker
den 1. britiske arme fram under sanme vanskelige forhold scm amerika-

nerne. Rommels opgave er å holde Tunis lengst mulig og derved forhale
tidspunktet for invasjon på "festningen Europa", Det ventes at han ttL,

sisst vil sette sig fast i en halvcirkel fra Biserte til Tunis. Han  v
neppe kunne holde brohodet der lenge da de allierte er overlegen i an»
tall soIdater (ca. 250.000 mot 80.000 tyske og italienske ) og i kvon

titet og kvalitet av våpen og fly. Meget effektive er de nye HUrrican.
tanksbombers. Illustrerende er det at de allierte forleden dag skjøt
ned 14 av 20 fiendlige stupbombere og selv kun mistet et eneste fly.
Under vinteroffensiven erobret den røde arme tilbake 430,000 kv. km.
land og tok tilfange 343.000 soldater. 850.000 tyskere og itallenere
og andre vasalItropper blev drept. At russerne ikke nådde de mål de

hadde satt sig og ikke klarte å holde Kharkow hadde sin grunn i den
uvanlig tidlige vårløsning. En venter tysk offensiv i Ukraina. Tysker-
ne har stablet nye, stor armeer på benene ved hensynsløs moblisering
og på bekostning av tyske fagarbeidere. Den tyske industki er derved
blitt svekket og de nye soldater er hellor ikke av samme kvalitet som
tidligere. Det er derfor usarnsynlig at den tysko hmr vil makte det
i 1943 som mislykkedes i 1942.

Norske arbeidere : Blir dere moblisert for å bli sendt til arbeids-
innsats i Tyskland da er det enhvers soleklare plikt å nekte. Blir
dere tvangssendt, glem ikke å sabotere. Snart blir parolen

Ta ikke lenger med sult tiltakke,
hvem bygger land et om ikke vi ?
Grip spett og apade, ta grev og hakke.
Bli med fra by og fra heim og brakke.
Vi tar vort verktøi cg slår uss fri.

HUsk at fienden har 1ange ører:


