
3NDON  eRADIQ

a .
Nr.  aa.

Afrika, Tunis og'Bizerte er na på de aaliartes hender. Begge byer ble besatt
-aaddagen den 7,mai Tunis av den 1.. britiske arne, Bizerte av amerikanernes . .korps.-
Forut for hovedaksjonen tillands aikk historiens største flyangrep. i 36 timer koM 4
allierte fly hvert miraitt'aver de tyske linjer. I alt foretok det allierte flyvaenet
*506 utfall mot fienden. En del av de tyske styrker har forsøkt å redde seg sjavelen,
men 42 av oksens skap er blitt eanket i løpet av Ae siste 48 timer mellom Tunisia-og
81cilia..Tidligere var det meldt at 3 italienske destroyere og mmnge andre skip er blitt
senket. De alllerte luftstyrker retter forelanig omfattende flyangrep mot alle disse far-
tøyer. De alliårte styrker tillands fortsetter nå med å ødelegge resten av de splitte-
de aksesterker. Størstedelen av disse har søkt tilflukt på Cap Bon-hnlvøve, hvor de
stadighet blir utsatt for de voldsomste angrep fte. luftena 3 stere allierte armeer pres-
ser på mot halvøya. Nord for Tunis har de aflerte inntatt Kaataro e p.La Goulette, og
aksjonen har er nå avaluttet, Syd fer Tunas holder enkelte fiendtlige grupner ennå noen
stIllinger i Zaghouan-fjellene, men motstanden er ikke leneerorganiserta-og kampene
betraktes bare som opprenskningsaksjoner. De spredte deler av aksemeatenes styrker blir
etterhvert atslettet. Minst_20,000 fanger er blitt tatt siden onsdar kveld. Fangene er
i en meget demoralisert forfatninr.. De forteller at mange av dem var kommet over fra
Sicilia bare for tre_dagersiden, og hadde vmmt sik.ae på at aksemaktenes stillinger i
Tunisia var uinntakelige. De alliertes hurtige og evertoldende aksjon hadde fullstendig
overrumplet dem, slik at store lagere av matvarer og andre forråd måtte etterlates i
uskadt stand under flukten. Mengden av erobret krigsmateriell er ubverskuelig i øYeblik-
ket. Da dst siste slag begynte tellet aksestyrkene CR 250,000 mann, bl,andre 3 panser-
divisjoner ng Herman Garing elite panserdivisjonen, Rester av disse styrker under Von
Arnim står na på Cap aon-halvøya. angrepet mot halvdys ledes av de franske tropper, -som
rykker hurtir fram etter erehringen av Pont du Fahs, General Geraud melder at hans styre
ker består nå av en halv million mann mad full utrustninga Utenfor Cap Bon ligger ad-
miral Cunninghams flåte og venter på sitt livs,største bytte, Før det siste avgjørende
alag har aksemakteno mistet 80.000 fangne, 60.000 fallne, oa 7,000 fly, starstedelen
av den itlienske handelsflåte op hele den italienske pansetarme, som besto av divisjo•
nera Deasuten 24 divisjoner av italiensk infanteri som sårt trenges til forsvar av selve-'
Italia, Den italienske regjerdair holdt den 8.mai et møte og rettet en innstandig appeli,
til tyskerne om militer hjelp. DP allierte har vunnet minst 50 verdifulle flyplassera tg
Skapsfarten på alddelhavet til Crienten er gjort betydelig lettere og trusselen  mot  Egypt
er fjernet en rang for alle, I går ble det rettet angrep fra luften mot mål på Sioilia
og 3ardinia og flyelassen på aantellaria,
Rusnland. Russiske styrker har utvidet kileA i de tyske lanjer vest for hrimskaja. Fora-
svarerne av Woverossisk er  na .adskilt fra de tyske og rumenske styrker nord for Kubana
elva dr tussisk artilleri beskyter nå hovedforsvnrslInjen rundt Novorossisk. aravda mel-
der at aan står like foran nye store slar. Resserne nar øket sin lufteffensiv; 350 tyske
fly ble ødelagt eller skadet i lønet av gårsdagen.-
Balkan. aotstanden mot besettelsestrappene vekser i Jellas. Greske friskarer opererer
atodi  he1d i fjelldistriktene. Den greske statsminaster i auislingeregjeringen er gått av
som direkte følge av motstanden mot den sivile mobiliseringen i aellaaa  r  Det méldes
at ta ske tropper har masejert gjennem Unparn, Fra Ankara meldes at den tyrkiske regjering
bar Tunnet det nødvendir a dementere. offisaelt meldingen Pra Berlin om at Tyrkia er
ferd med  a  erklare krig mot Bulrarla.
Palera Den tyske sjef for Gestape og SS i Polen er blitt skutt av polske pearieteri

den fjerde av de ledende nasister i Polen scm er blitt likvadert i de siste dagei
apania, General Franco holdt en tale i Sevilla hvor han pointerte blant annet at den
spealske palitila utelukkende bestemmes av spanske interesser, og at mange illusjoner snarl
vil-briste. I naytrale kretser mener man at Franco antydet at aksemaktene vil tape kriget.
aorge. 17.mai vil iår bli feiret som de aorske nasisters 10-års-jubileumsdar,..Vi må vase
rbrredorne aår foraat for hele tires gjerning.Husk at alle rode nordmenn må holde seg
unna alle festlighetene. Ineen må vise seg på gatene etter k1.13.

Vi minner om boikotten —S)V.Nationalthesteret og Det norske teateret som fremdeles står
yed.makt, Ingen må besøke disse to teatres forestillinger.

7.mai 19e3 aom det ordre til politiet fra "statsråd" Riisnes at alle fanger som sener
straff for kniminellm forbrytelser (tyver, merdere etc.) øyeblikkelig skal løslates og
sendes på arbeldstjenestes Det er stillet fanaene i utsikt at de skal bli benådet når
tvskland har vunnet krigen. Grunnen er manglende.fongselsplass for de langt viktigeae
politiske n f anger  nå  når køen av folk sem nekter å dra på arbeidstjenest vokset. NS,

haner øyensynlip å fordoble mallemstallet ved den foranstaltninr. Like barn leker


