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Organ for heimefrenten

Norae skaI verges med viljer av stål,
her nar ingen ufredens mann noget mål.

Nyhetene 13. og 14. aaril.
Den 8. britiske arma forfølger Rommels tropper videre nordover fra
Sousse og har ercbret byen Enfidaville, og har derefter vært i kon-
takt med Hommels arme mellem Enaidaville os Djebel Bou Hadja.Den
1. britiske arma har ny fre=ang i Medjez El-Bab Nouchar avsnitteti
og presser sig frem langs jrnbane1ijen mot Mateur. Franske styr-
ker har fortsatt fremgang i høidena øst for Oued Sarnath. Tyske do-
kumenter, som er falt i de alliertes hender, viser at tsjekkiske og
østerrikske soldater er evakuert fra Tunis, da de ikke cr å stole på
De vilde hel1er være britiske fanger. Bizerte eg Trapani på Sicilia
har vert anErepet av flygende festninger. Ett handelskip og 1 tank-
skip ble truffet.4 fly ble nedskutt mot tapct av 2 allierte fly.
Britiske ubåter senket mandag 8 italienske forsyningskip. Tirsdag
ble et fiendtlig krigskip sarengt i luften, og et fullastet  4000
tonns fersyningskip senket av on britisk ubåt. Dessuten har an gresk
og en hollandsk ubåt scnket ytterligere 3 skip tirsdag. Vidare er
senket G italienske krigsfartøier, 1 krysscr, TrieSte, 2 ubåter DQ:

3 torpedobåter. 24 forsyningskip fcr aksen er senket de siste døgn.
østfrontem I Wolchewavsnittet på Leningradfronten er tyska angrap
slått tilbake. 8 battarier ble bragt til taushet, og  2000  tyskere
falt. 111 tyske fly skutt ned siste uke. Stillehavet I et større
luftslag mandag ble 52 japanske fly skutt ned. En japansk ubåt er
senket, og dessuten to store forsyniwskip på henholdsvis  8000  ug
1o.000  tonn. Søndag ble 22 japanske fly nedskutt.
Den italienske flåtestasjon i Spezia ble natt til onsdag utsatt for
et kraftig angrep av britiske fly. Samtidig ble mål i Nordvest-Tysk-
land angrepet. Fra disse tokter savnas 3 fly. Norske flyvere har
skutt ned 2 Focker Wulff 19o, og skadet flere andre.
Rommel er kommet til Italia fer å konferere med den tyske overkom-
mendo, iflg. melding som er kommet over Madrid.
Den britiske finansminister har fremlagt budgettet. Det viser 15mi11.
pund i utgifter pr. dag. Det er oppgjort uten økning av de ordinære

skatter. Det bla samtidig opplyst at England hadde sendt fcr 17o
mill, pund i våpen til RusIand.
De hemmelige erganisasjoner i Warsjawa er nu samlet under gn hoved-
arganisasjon.
Den tyske legasjons blad "Tyska røster" er iflg. melding fra Sverige
blitt beslaglagt av det svenske politi p.g.a. en Iøsnaktis artikel
om Sovjetswave1det.
Tyskerne har gjort krav på at alle tariffavtaker oppheves, at akkor-
dene begrenses og allealønninger reduseres, samtidig som arbeidsti-
den blir utvidot til 9>: time pr. dag. Som bekjent gikk en under for-
rige krig den motsatte vei, idet en hevet lønningene og senket ar-
beidstiden. Quisling Co. har intet å si, bare de kan hjelpe til
at "herrefolket ukan leve. Om det norska folk må sulte må de være
Elad til, det er en stor ære for dem å kunne gjøre sin innsats for
sine"herrerV



Arne Ording

Arne Ording omtalte igår møtdt mellem Eitler og Mussolini.
Enigheten har nok ikke viert så stor som kommunikeet gav uttrykk for
Tvertom, M. dr meget nervos for invasjon i Italia og han her gjort
krav på tropper og materiell til beskyttelse av landet, men Hitler
er altfor opintatt på andre iwnter til å kunne avse det nødvendige.
Hun har nok sll interesse av at der ikke blir to fronter i Europa,
men først og fremst må han søke å hindre krig i sitt eget land.
Det ar også blitt kjent at der  i  den senere tid er bygget befest-
ninger langs den tysk-italienske grense, så Hitler har nokk alle-
rede forberedt sig på om nødvendig å la lille bror i stikken.
Som bekjent er der også en ny og engstelig tone i propagandaen.
Særlig er den vendt mot "kommunistspøkelset". I forbindelse med
denne propagande, setter man også tillatelsen til valgene i Danmark
innkallelsen av nasjonalforsamlingen i de baltiske land, og til den
mere forsonlige politikk likeoverfor kirken.

Tunis måtte Romme1, p.g.a. presset mot Kairouan-avsnittet, og fa-
ren for avskjering der, i all hast sende sine panserstyrker nord-
over til unnsetning. TIan hadde da knn infanteri tilbake i syd, og
da den 8. arme merket dette, satte den inn sitt rullende materiell
som laget en stor kile i akselinjene, hvorved faren for omringning
ble overhengende. Rommel hadde da intet annat valg enn hurtigst å
trekke nordover til siste forsvarslinje, bruhodet Bizerte•Tunis.
Tyskerne tok alle kjøretøier, også de italienske. Følgen var at av
2o.000  fanger som ble tatt, var de  18.000  italienare. Der er intet
som tyder på at noen evakuering er umiddelbart forestående. Tvert-
om har der like til det siste stadig kommet forsterkninger, og de
tyske aviser skriver om at Stalingradånden må gjøre sig gjoldende.
Evaknering vil bli meget vanskelig, da en mangler passenda handels-
tennasje. En må da sette sin Iit til den italienske flåte som be-
står av 4  35.000  tonns slagskip, 3  23.000  tonns slagskip, 9 krysse-
re 9  45 torpeaojagere, 15 torpedobåter og 5o undervannsbåter. 2o av
torpedojagerne trengc:s til ledeagolse av slagskipene, og vil der-
for ikke kunne brukes til transport. Hertil kommer at de neppe vil
få et rolig sekund i kampem mot den engelske flåte og de overlegne
allierte flystyrker. (Under evakueringen av Duneerque mistet eng-
lenderne So torpedojagere).
Transportflyene kan en ikke regne med under de nåvE9rende forhold,
da disse er meget sårbare. Søndag ble således nedskutt 31 tyske
transportfly.
Aksemaktene har nu kun 3 flyplasser igjen i Tunis, og deres fly
hoper sig opp der, og har meget liten bevegelsesfrihet. De er g;lim-
rende mål for de alliertas bombefly.
Brnhodet Bezerte-Tunis er megut godt utbygget for forsvar, og en
forsvarer har stor hjelp i terrenget. Der vil nu sansynligvis bli
en kortere pause for å bringe tropper og det tunge materiell i
stilling før angrepet igjen begynner. Den tidligere franske kom-
mandant i Bizerte, uttalte i sin tid, at Bizerte kunne boldes med
en styrke på 25-3o.000 mann, man han beregnet ikke da den innfly-
telse fIyene nu har fått. Det er derfor lite trolig at Bommel vil
kunne holde det gåendo lange.
Der er stor mangel på luftskyte i Italia lialvdelen av aksens fly-
våpen er bunnet i Rusland, og an stor del på vestkysten av Europa.
Hitler kan derfor ikke avse nok fly til Italia. Heller ikke får ae
nok råstoffer til bygning av fly.

Vær forsiktig; Husk at fienden har lange  ører.


