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organ for helmefrontena

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

-tterea -v1 sendte ut forrige nyhetsmelding ( 9/4) har de-rdli-
tære beg4venheter-1 Tunis utviklet seg raskt. Etter uopphørlig-hom-
hing fra laften,0g heftig artilierilld ble tyskernee venetre-flanke
i Sør-Tunis gjennombrutt. Tyskerne måtte trekke seg tilbake 1 all
hast med-Mentgomerys armå hakk i hml. Sfax ble inntatt løndag- mor-
gen. Søndeg kveld.ble det meldt at den 8. arme sto 80 km. fre Scuese,

I.Pieobon-området har frengangen også wert merkbar, og mange fenger
og meget materiell har vært tatt. I nord har den 1. brittiske anme
gått frem 4--Medjez El Bah-området og står nå ea. 35 km,-fra Tunis.

Nyhetene-den 12. april 1943.
- •dag-morges ble den viktigste havn i Midt-Tunis, Sousse, inn-

tatt av den a.arme. Igår ble det viktige veiknutepunkt Kairouan. 40

km. lra Souasel. inntatt. Derned er hele Sør- og Midt-Tunis ds
alliertee-henuel. En hadde antatt.at Hommel ville stille seg til-an-
grep:aøa-for.Sousse, men på grufin åv tairouans inntagelse måtte-den-

tysk-italienske arme trekke se6  tilbake hurtigst mulig for ikke å-
bli avskåret-. Roamel er således på uopphørlig rettrett. Hans tropper
bombes fra.luften med den 8.arme hakk i hml til tross for sprengnin-
aer og terrengvanskeligheter. 'ez El Bab-området meldes om -
jevn fremgang. Igår skjøt fly ned 31 store ju. 52-(tran-

sportfly). amerikanske flyvende festninger bombet havnen i Tanis i
går-og fikk-fulltreffere på flere skip. Trapani og Palermo på

og byer.og havner Italia ble bombet. Etter disse opperasjoner

savnes-14-fly: I alt skjøt de allierte ned 41 fly igår. Lørdag ble
581: flyaskatt ned, derav 40 transportfly. Det meldes at luftoppera-

sjonene-foregår- i øket utstrekning. Nattbombere og nattjagere er i
virksomhet, Amerikanske flyvende festninger har senket krysseren
Triestai-Madalenas havn. En annen krysser ble aterkt skadet..Den -

høye,pracentsate av italienske fanger skyldes at Rommel i -stor ut-
strek~ har besaaglagt italienernes transportmidler. De 1-taliens-
ke-faEger-uataler sin forbitrelse mot tyskernes fremtreden. S.B.C.s
sjømilitare medarbeider uttaler at nedskytningen av 61 fiendtlige
transaortfly på 2 dager viser Rommels transportvanskelia,hetera I
Middelhavetahar brittiske undervannsbåter senket 8  forayningsskip --
eg-skadet 7. - De første fanger var vesentlig italienere, så øster-

rikere^adernest tyske socialdemokrater, og nå tas vesentlig nasister
til fange.-Den.tyske presse er alierede begynt å forberede-Stalin-
grads-ånaen. -

Fre. .i4uselend meldes at tyske angrep i Balaklaia eraslått- til--
baker-Rueserne-holder sine brohoder. I Bjelgoradavsnittet hararus-
serne bruat inn i tyskernes forsvarsstillinger og tatt mangeferZger
og rikt -krdgebytte. Nerd for Smolensk er en høyde inntatt, Bak-de
tyske linjer ble en transport på Dnjepr angrepet av geriljatropter.
200 tyskere ble drept. I Kuban-området har det vært artilleriduel-
ler. 8 tyske fly skutt ned. I forrige uke skjøt russerne ned 117



tyske fly mot-egne tap på 4.
Store-formasjoner russiske bombefly angrep natt til idag-,

Kønigsberg. Store branner ble sa t i gang. Ingen  fly  gikk tapt.
Igår ble-jernbaneforbindelsen mellom Moskva og Stalingrad gjen-
opptat4.--

Bri4,tiske fly bombet igår og natt til idag mål i Belgiar
Holland og-Frankrike. Miner ble lagt ut i fiendtlige farvann.
ever Frankrike- tde 1 fly skutt ned. 2 bombefly og 2 jagere eav--
nee otrter—d4eoe angrep.

---F4-‘a-Stioekholm melder et øyenvidne fra bombingen på Essen-at
virkningen kan, en ikke tenke seg nuligh-Jten av. Mellom-Kruppvwr- -
kenos-bygninger var oppført  svære  joravegger, men de kunne like
godt ha ~t-oppført av papir. Det scm er igjen er 2 fot rampcnert
jern og oement.--

- -Den-brittiske finansminister Kingsleywood uttaler at
krligslritgifeter beløper seg til 15 mill, pund prIdag.

sunde og gode. Den hjelp Stor-Brittania.
yter anUre.najoner er like stor son den  hjelp  Stor-3rittania
mottar Formannen i Arbeidernes faglige landsorganisa-
sjon i William Gren, uttaler at  produksjonen av  de vik-
tiste  krigsvapen  er blitt 4 doblet på ett år.

Vi gjentar: Vp.r forsiktig.


