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T U N E S l' il. Byene Turis , Jhzerta 'g P J.1.tdu Fahs er erflr.'ret av de
i11ierte.Dermed er 'let Sill::;-:: med akdAI:lak::cne i Afrika.Det italienske
imperium er ikke mer .•De:n sis'~e 1;~ke2krigshandlinger har i;æ:r-tdisse:

Det 2.æwrikanske arm..,korps fred.ag hurtig ,"st')Yer<)Kl)12
nådde det Ferryville S.2J'rflir B:tzerta ..U-j'e:ln.uling tøy'~de d.et al" :Jg gikk
rett mot Bizerta.Det t:Lengte in.:r: i bye:-1som r.,le tatt k.l-lS.Byen har et
meget sterkt forsvarss,'st(;m Ewm sso..rJ.:Lgbestår av blokkhus .•Det t:)k noen
tid før amerikanerne h:lddo n(;dkjempe'~; de:i.1siste m,tst8J.'ld.

, Nøyaktig pa saume klokkeslett trengte avdelinger av l.
brit.arme inn i Tunis.'De lIe mottat-t med jubel av befolkningen.Tyskere
strømmet fram overalt 'ned hendene i. ',ære-c og så seg (lm etter Iloen å OVf,r
gi seg til,Folk nyttet an~edninge:l t..::"å avlive en del q,uislinger i al~,
stlllhet.Havna var aldeles rasert yc.::l f:'yangrep. Ikke et eneste havnehwl
stod igjen. Ikke en båt, fl ..,,·t; lenger~Men selve byen var hel t uskadd.

En del akse-tropper har fJ.yktet ut på halvøya lue110mBi-,

zerta og Tunis 7 men hoyeds·t:y:rken har ·':::r-..::.kketseg nordvestover oa~de Eg._halvøya med de allierte hakk i bæ:l.~'Ve :;:Jc-'xernok håp om å bli e~-r uert
men det har de ingen s j ar.SE; tiL,De .:i:.lierte flatestyrker har dradd e::L
ring om h(J'le halvC'ya og 18T;:'~er~leppe i'ienden noen ~ulighet for å korm1,

vekk.De bombarderer fiendtj 'Lge tropper f'ra sjren.
Franske <lyde]',nger har erobret Pont du Fahs"I l.apet av

onsdag fredag og lørdag ble de-t; -'-;al-~:>pp 50,000 fangercLuftwaffe tra1.:J
seg hel t ut av striden1 og O':re~::lot-:~;Topre:1e'ci.: e.eres skjebne.HvordarJ
denne skjebnen _er a."1.c -<;e:'lkese~ r .9.'":.' G: .•. hcY'Lera·t; i løpet 9,V de 36

timers offensiv -som førte ttl byer..es t'aL., ble det gjort 4500 u'GfålL,
Den panse~aydtlir~g som f.0'Y~'it na.:110 fraJ:1 til TlL."1.is bestL'Q

av 400 tanks. Også pa s jn'en gikk det hett t'or seg: 42 skip ble senket,
og 3 italienske destroYGre E:om var f'u~.last:et meG.tropper i gikk også til
bunns .•Blant fangene bei':tnnr:.l~seg C ge:~le~'3.1er"Enstor del av offisers
korpset er evakuert pr fly>

Palermo ble rjoobet s~.iag oorgen i dagslys aV' 400 amerik:
bombefly og j agere-"De-j-;e ':--elet støx~·t~e ~..lI..grep som hittil ej; u":.ført fra
basis i Nordafrika"Røyk og bra."'JT.e:rgjør det hel t umulig å kon'3ta"'Gere
resul tatene.Flyplasser. pa øya P9J!te] Jar-is. ble samtid-~g .3.Ligrepet B.V 100
fly. --------.-

s O V J 'E T. Luftoffertsi-, ('.m er yoldsor.l fra begge sider .•Fcrrige uke skjøt
russerne!l8d 930 fly [lens de s jøl mi8~';et 236.

Sist torfdag melå.tes at 23 steder var tatt i avsnittet 7ed
Novorossisk",Russerne·tå::- 8 km"f'ra l:Jye~1.,.Ifølge gårsdagens neIding hE"lf::
russerne-cia i 36 ti~e:!'.' be *utt ·leD.ar.''::''3ntyske forsvarslirJ.je om bye/j.,
Jet betyr nok at russ:'~ske s :;yrker s::::.art går til stormangrep o

I fjor had.de .:yskerne 750,000 T:1annvasalltropper på øst····
fronten.De aller fleste a''- disse e:r' Lå trukket tilbake til sine res~'pi
tive heirnland.Det står bare r.OJOOOa dJ..sse igjen~Det hersker inge!'" t
om at tyskerne er a','gj ort sv-akere i år.
L U F T K R I G E No Natt "':i1 tor;:,lag ble :Dortr.1Undutsatt f("lr et g~,'''' "
usedvanlig voldsomt og kon~entrert an~rep .1500' tonn bomber ble sl1.:._1-1.-"
ned over byen. Utfalle·t ble gjor-~ a':' det StørSt8 antall firenotors .•...·01 ue'
fly sorn noen gang har star-"ei; fra S-~orori tannia. 30 fly gikk tapt ~

Det går STore ord om ~10squito··'flyene~Et av deD
fløy til Malta fra Storbri .J-:anx ta på eD ettemiddae, uten mellomlar..ding <

Et annet fløy til Russlar..j on fon:lid1agen og ven~te tilbake etter m::'c:ia,C2



T~~esflMoskva-korrespoDdent fore~a Stalin tølgepde to spøre~ål:
Ønsker den russ~ske.regJering et sterkt og uavheugig Polen?
På hvilket grurr~lag bør forholdet mellom de to læ1d ordnes?

Stalin syarte på første spørs~l: Ja,uten tvil.PA, det an..'11etsvarte han:
Det bØT grunnes på baEJ,'::iav fredelig og godt naboskap, og,OD Polen ønsker
det,på et godt og gjer-siGig naboskap.

Forskjellige ny~~;Over tusen personer er arrestert i Sofia etter
drapet på poli tis Jefero ' •

Italia feiret Imper1ets dag i ~år.
Giraud har 500)000 mann franske tropper i Nord

Afrika"En tredjedel a"'l den kan disponeres til invasjon.De er fullt
t:tstyrt I'!ledamerikans}:e uåpeno

Seyss-Inquart har erk~rt beleiringstilstand i

Nederland"ICrigsloven er t1..ått, i kraf~~ ....,Kruge~ - sjefen ~or SS og Polizei i Pqleti - er
drept i EM Krakau.Han re~~es som en av de verste krigsforbrytere.

Tyske tropper går gjennom Ungarn på veg til Bul·-
garia"

Alle.fangene i den polske fangeleir i Poveno er
skutt. Under forsøk på å bryte seg ut hadde de drept flere tys,ke voktere.

Likkistene er blitt standardisert i Tyskland.De rrå
ikke inneholde Mer enn 0,12 kbI!latre,ogtilvirkes på den mest enkle nåte.
Ingen utsmykninger er tillatt

Norske nyhete,r.~ '~lkesmann r:Martens)~ordtrøndelag, er avsatt fra sin
stilling etter å væTe anoeldt for svartebørs.

Ved "kirkemøtet~ nylig på Grand i Oslo ble det rekvi
rert vin til 27 pers.og 9 flasker brenne~in.

Ukebladene er blitt påtvunget nazister til å redigere
b arnespalten.

4 filologiske studenter ble arrestert etter 8tu~entenes
aksjon i februar9En kvinnelig filologisk student er bli t"ti'or-vistfra ('
Oaloe

Plak~ter~ Ingen forr€~ningsmann bør ha hengende naziplakater i vinduene.
Forlanger nazistene a';; e.:.'1 skal henge opp plakater, kan en rolig nekte •.
Henger nazistene sjøl opp plakatene,kan en fjerne den når de er gått.
Det fins ingen heineI for å forlange opphengt naziplakater i prvate
forretninger~Og noe~ c:'ek~_am8for forretningen er det jo ikke.

~onten It til'leseren: V::,ninner on at en skal nekte en hver form for
arbeidsI!lobilisering.Dtlandet ser ned ærbødighet på vår kanp not, tyran-,
nlet .•Men lar vi oss 1nnru.llere 1 vår egen fiendes krigsnakt,må fiet ta
seg rart ut for våre landsmenn i England.Fedreland og f:rihet får.vi
ikke fo~rende.Det kcster offer.Og ofret denne gang er: Nekt tvangs
arbeid,og ta'konsekvensene av ditt standpunkt.

SIS T E N Y T T. Fulls-~Gndig gjennoobrudd i de fiendtlige',forsval's
lin jer ved inngangen. til Gap Bon-halvøya. Følgende byer erobret :l!a~mncm
lif,Soliman:Gr'ombalia .•Nye 5000 fanger tatt,derav .00 fra H.GøringdJ'V.
Kysten helt blokerto3 fiendtlige skip senket i Tunistukta og 2 utenf?r
Gap Bon"Messina,Pale:::::'I!lo0e PantelIeria bombet igjen.Framleis tyske t;:-op
per vest for ZaghOU8!hloarmes tap siden 17.aprili drepte) sårede og
s$vnede: 840008oarmes ~ap 20.april - 3øI!lai:2400.U.S.A.s totaltap siden
krigen begynte: 50660" Tallet på fangne generaler steget til 8.
Sovjet: .Alle tyske jerr.ban3knutepunkter fra nord. til sør aonbes,særlig
ved Orel hvor store tyske styrker dras saoI'!len.Megetblodige kamper ved
og i Novorossiskl)Franc:) foreslår forhandlingsfred.Avslått.


