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ply=cp. Natt til fredag rettst britieke bembefly kraftige_sngrep'mot Esson. De
fløy ever målet i ti Lormasjoner  oec kastet.1000. tonn bembur på 50 minutter. hvelden .
før  ble Zeiss-fabrikkene og Scholl-glassyorkene-1 Jena angropet av  Mosquito-fly. I
dagslys fredag ble mål ved ZeebrUgee i Neederland bombet. Lørdag sonket britiske
marincf1y 6 fiendtlige R-båter utonfor 0horbburg-halvøya, 3 andre ble ødelagt. R-
båtene-benyttes både som terpedobåter og til minesveiping. Lnatt rettet store •
styrker britiske bombefly kraftiee; konsentrerte snerep mot Wuppertal i Ruhrdistrik-
tot, tUppertal, 25 km ø fon Dortmund, or ot viktie industricentrum som bl.n. produ-
serer ull, bomull, l og gummivaror. Også IGFarben-kjemiske fabrikker oR Jngers
kulelager-fabrikker.ligger hor..- Samtidig angrep den største styrke amerikanske .
tunge bombefly som hittil har vært over Tyskand etler-tyskokkupert område 3 viktige
ubåtcontra i Frankrike: La-Pallice, St,Dazaire og Rennes (fordelingsatasjen). Tid-
ligere  på  dagen angrop britiske beube- og •agcnfly Gannes i Nordfrankrikc. Fra alle

nevnte eporesjoncr og nndre toktor overvestfrentcn savnos 74 allierte fly.
Ved et enkelt angrop nst 7Ilhe1mshafen forrige frodag skjøt armirikanskc bombefly
ned 7I tyske jagero. Edun uttalte frodag at bombingen av Tyskiand og Italia vil
fortsette uten hensyn fra noe hold om at bombIneen bør opphøre. Sjefen for dot ame--
rikansko informasjenskontor, Davies, gjentok igån disse forsikringer, og.sa det er
påfallendo at Spania aldri fcreslo at bembingcn bunde innstillos uv honsyn til re-
pressaliene den gang tyskerne bombet 7farszawa, RotterdmM, Beograd oller London. -
Fra amerikansk hold ble det også opplyst at doh alllerte. flyproduksjon nu or tro

. Eanger så stor som den tyske. Men bare om en kunne ha 2000 fly evur Tyskland hver
natt, ville det kunne bety en raek slutt på krigen.
Midd2Jhavsområdet. 100 flygende festndnger anerep Livorno iforgårs. De var uton- -
cskorto og-kom tilbake uten å ha lidt noc tap. Ful1treffere_bla oppnådd på olje--
raffinorier og tre skip på havnen, Under dette eg andre angrop eikk baro to al/ierte
fly tapt, mccds 23 fiendtligefly ble ødelagt. - Flyoffonsiven_mot-mål på Sicilia;
Sardinia og Fantelleria fortsotter med uforminsket kraft. Ingen fly savnes etter:
bombing av dokker og  jernbaneanlegg  på du italienske •øyer igår,_- 60 amerIkanske
Libgrator-fly har angropet Foggia; 130 km ø for:Japoli. En gresk ubåt har senket
.to forsyningsskip utenfor Kreta. Det-br1tiske admiralitet opplysor at 5 akseubåter-
i Middelhavet oR Atlantoren de siste ti dager. Tysk radio orklsrte ieår at tallet
på senkut aniert tonnasje nødvendievIs må variere fra tid til annon, - I Roma or
det kommet nye bestemmelser •fOr å skjerpc disiplinen innen dot faseistiske
Medleacer som ikko har pelitisk mot til å gå mod pertImerket, bldr okskludert.
tidligero -tresmedleMmor av partiet er utstøtt, Uye ancemodlemmer kan bare fcreldre
til store helter bli, feruten sårede soldater sem har utvist seorlig tapp.erhet og-
mødre ned minst syv barn!. - •General De Gaulle har mottatt Giraud i Dordafrika. Gi-
raud utta.ler at Den fnanske nasjonalkemite og Dverkommandeen for strids-kreftone I
Afnika cr kommet til.ftalenighet, Alle frie franskmenn har on tanko og ett ønske:
at alle krefter øyeblikkelig settes i arbeide. Tiden kresver ikke talo, nen handling.
Frankrike venter rå oss. - Pon franske genoral G_e,:eo, soldharklart å kommo sog ut
av Frankrike, er nu I Aleor.
Rusisland. I slutten aV uken blusset kampene i Kubanområdet opp iRjen, særlig vold-
:jo-mmc-Wrider pågår Nø for NoVorossisk. I løpet av de sistS dager er over 200 tyske
fly ødelagt her. Det russiske-flyvåpen rettot igår også kraftigo angrep mot tysk-
okkuperte  jornbaneknutopunkter  på midtfronten. Igår natt ble,det viktigo knutcpunkt
Vitebsk, 100 km NV for Smolensk, bombet iejen. Der oppsto store brannor, ammunisjens-
depoter ble ødelagt og fem tog sntt ut av spillet. Ingen russisko fly gikk tapt. -
Idag ble 20 tyske fly skutt ned i rrerheten av Loningrad, - En rusisk ubåt har senket
en tysk  5000-tonner i  Rigabukten.

ARREIDSMOBILI4DRINGEN. Vi gir her ordlyden at et pålogg om å ta arbeid fra eslo
Arbeidskonter. Den blir gltt i henhold til loven cm  dnesjenal" arboidsinnsats, men som
man vil sc cr det Ikke gjort noc forsøk på skjule at dot or arbeid for' fienden det
gjelder:

herr N. N. f. 7/6 1905 Fålegg gm å ta arbeid,

-På vegne ay FIrektoratet for Arbeidsformidling tg Arbeidsløsbetstrygd og med hjem-
mel i forordnine nv D. juli 1941, §1, pålegges Du berved å ta arbemid ved Deutsche Wehr-

' maeht, Artilleri Reeiment Troms$ fra x/x.1943 da De må tiltro reisen i don arrangerte
fellestransport. Klegget ejelder månedor. Det er EItt på disse'betingelser: (her
følger ow)lysningcrem rønn



HVORDAX TYSKERNE BLE TAT• TIL 1,!ABGE I TUNIS, Vd cr 'd.a. d stnnd til å gi ncrmere
dotarSer fra en sos o .ase i friko. e1  ort,  Ifølge en moldinE frn general Eisen-
howor hnr dot samledc fangeantall i Tuals n2Yavorsteget 200 000 mann, dornv nresten
to trodjodelcr tyskore. Dot foreliggor ennå ingon detaljert rappert Over det orebrede
hrignteriell, mon solv den fereløbige antydning 4±tleo ga i Underhuset den 15, mai
gir ot tydelig fingerpek om hvilko verdier dot drodorseg.em, Således tck ongolsk-
menne bnre i hammam lif 5 millionur liter bonsin, og på ot annot stod 12 000 tonn
ammunisjon, - Etter at Londonprossens frentkorrespondontor omsider ur blitt ledo av
å djskutore Afrikafolttogets strategi, baskjeftiger de sog idag vesenblig med nødere
boskrivolso nv hjompebyttet, og gir tildels megot fornødelige skildringor fra de
bevogodo dngor-umiddelbert etter kapitulasjonen, da aksosoldatune ovorga seg .fortore
cnn nv1.P kunno rekke å tel1e dem opn, En korrespondenb fortellor såledeS om hvordan
hver oncste mann som gikk kdodd d-on oflor annon alliort uniferm tok fangor i 1øpet
av disse dagone, Journalister, milibærmodarbcidere, kontorister, ja,til eg, mcd potet-
sksollendo kjøkkonporsonalo, faat scg plutselig oppvartot•av fiender som høflig, men
inntrOngende bad-om å bli tatt-til fange. .Britisko patruijer, utsondt på oppronskflings-
,akajonar, så ofto koller og skopholt springo ut i hvit blomst i løpot av et par sokunder,
hvorotter flokker av tyskore og italionere mad hvito filler og lommetørklÆr på bajo-
nottane styrtot frem og ovorgav seg mer ellor mindre formult,

En hnptein som sammon med ct par tre løytnanter og nocn underoffisor skullo ha opp-
• syn mod on flokk på 1000 fangor, så til sin forbløffclsc atflokken voksto og vokste
eg fikk følgelig i stand ea provisorisk folkotellinE,Akkurat idet han var fordig og
det hadde vist sog at dot var 10 00 fangor han nå hadde å passe på, kan det on Støvet
mo‘torsyklist og rapporterte:"Borte på voion står 65 lastobilor,mod tyskero og italionere
som nettePp har overgitt seg til mcg; Eapteinen bannot oppgitt eg ga ordre om at
lastobilfangene fikk bli hvor do var forløbig. Det fikk jomon gå i tur og orden, for-
klarte han,

Tusenvis av tyskere ankom daglig til fangoleirone uton nocnsorthclst eskorto. Noen
var utmattot otter lange marsjer, andre kom i motorsyklcr og biler. En korrespondent
for British United Press, som hadde hatt et uhell med sin egon bil, b10 fisket  opp  av
on flokh bilkjørende tyskere som edelmodig tilbød ham skyss, bare han ville vise dem
voion til Grombnlia - on rtund tidligero på dagcn var de av tro britiske.offisorer
blitt anmodet om å reiso til Grombalia for å overgi seg dere

Bare ot fåtall av do kompnnior som overgav seg, hadde ødelngt sin utrustning. Do
flosto kastet våpnonn fra seg i store hauger, bare noon få soldater fra J.orman Gøring-
divisjonen knokket gewerkolhenu før do heiste siae hvito flagg som tegn på ovorgivelse,

,En tysk offisor på ot sted hvor dot på et omrado-av 3 kYadratkilomoter befant sog neo
såpt som 6-2 ongelskmenn eg 15 000 tyskere, kom frem-til don ongelske offiseren ng
sa: Jog har mitt kompani her. Vi har vår utrustning og vårt feltkjøkkon i god stand,
1 Wvilken retning- skal vi marsjore?" - På sine steder kunne britone nverta opplag
med krigsmatericll ti1stiekkolig til ot helt feltslag og hvor alt var i mønstergyldig

• nazitysk orden. Tyskorne kjørte selv /ftnge lastobilkolenner mod materiell frem til
fangeleircno. En stor del'av donne trafikk gdkk gjennom Tunis, hvor dot britislce
militarvosens trnfikkpoliti bostod sin hittil.sværoste prøve, "Gud bevaro mog velt;
utbrøt en cocknoy konstabol,,"det kunne ikko vcrt verre om alle Lmodons busscr ver
sluppot løs på Pincadilly2

Dat store flertall fanger, nffisorer så vol som pannskap, lator td1 å våre i godt
humør. Don hatorulle hovmodighet sam tddligore kunne spores blandt tysko fangor,

• er forsvunnet. Spyttor do, så spytter do på marken ogikke i fangevoktornes-ansiktor,
Fer oss or krigen over, or hva du floste har hatt å sd, De som har hatt tid til det,
har pakket alle sino eiondelor nrdentlig sammen og nktor tydeligvis å'ha en så komfor-
,tabel fangetid som mulig. De fleste synos rt de har ærlig fortjent en hvOlekur. Mango
forteller at• de har vært med rk fire lYniskrigsoffonsiver mot svakero. fiencler ng
sonere holdt Tunisiene_ ot halvt år - nå hør de ponsjoncres fcr reston av krigon.
Alle vil helst bli sondt til England, Kanada er do redde for, dcls på grunn av tor-
pederingsrisikoon, dels på grunn av sen repatriering etter krigen. Selvsagt finnes
det også en cg nnnon utilfreds og besværlig krelont blandt fangene, men de blir
gjerne spako hvis de britiske fangevokterne sicr at de aktor å overgi dom til polsko
fdngovoktercl.

leneralmajer Borowitz, sjefon for den 15,•tysko pansordivisjon, bogynte k gråte
bittorlig da han blo tntt til fange av en amerikansk pansordivisjon.  U:ke  uttalte:
."Jkog  er en genern1 uton kommando, JeR har sett min divisjon delt i to deler ng mine
panservegner knust.  Jug  har ingen ponscryogner, intet artilleri, ikke ongang cn soldat."

Litt senerc sntto generalen sog nod eg spiste anmmen med t2 amerikanske oberstor stek,
spinat og potetor, servert fra ot feltkjøkken undor ot kamuflasjenott.


