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yeetfroaten. Britiske kommandotropper utførte et mindre oppklaringstokt
franekekyeten i nærheten av Boklogne tidlig i dag, De iyake troppene ble
drevet tilbake. Den britieke patrulje trengte gjennou kyetforevaret og
trakk seg tilbake etter to tiMers forløp. Den britiske marines tap av ner-
neekeliv var ganske små, og ingen båter gikk tapt. Dette angrep, likesom
angrepet på St. Nasaire er organieert av Lord Lountbatton, spm er rådgive:
for alle etrategiske spørsmål. Lotd"Lountbatten deltok 2. alle konferanser
mellea den amerikaneke øveritbefalende, general Darahall og de allierte re
gjøringer.
Diffiakrike. Laval har vart i-Paris og konferert med tyakarne og  sine egne
måningefeller. Hanentee-tilbake til Vichy  i  dag. Amerikaa holdning over
fer Laval forblir.spent. LaVal-Darlan-gruppens opprinnelige planer om å
overgi Arankrike politiek, militmrt og økonomisk til Tyekland ligger nå
klart i lagen. Det foreligger nye vidnesbyrd om det franeke folks reaksjo-
overfer Lavalregjeringen. Petaln mettar hundrevis av brev med sitt fotogra.
rovet istykker. Tyskernee mord på 2o uskyldige gideler i Amiene og 3o i
Reuen itter Lavals overtagelse av regjeringen har vakt den sterste avsky.
Ruesiand. 2t sovjetruesisk kommunike melder at 891 tyske fly er blitt øde-
lagt på østfronten de fire siete uker, fra 22. mars til 18. april. Det viL
ei at tyekerne gjønnemenittlig har tapt mer enn 220 fly pr. uke. Russerne
tap i eamme tidarom var 239 fly. Det meldes at rueserne har gjenerobret e»
viktig stilling på midtfrenten. På nordfronten er over 200 finske og tysk
soldater drept mollom Ladoga og Onega, og russerne har også her inntatt en
viktig stilling. Finnland var-av tyekerne blitt lovet store forsterkninge:.
når østersjøen ble  isfri. Ken diese foreterkninger ør ennå ikke komMet.
Avsendeleen av dem ør blitt vanekeIiggjort ved det stors angrapet på LAbeel:.
Båter med fersterkninger til linnland lå klare ved havnen i Lfibeek. Denne
store.østørsjøhavn er det nå meget lite igjen av. Ved samme leilighet ble
for øvrig en bedrift midt i Lfikeek, an av de største impartører aV evenek
jernmalm, fUlletend1g ødelagt.' Ruisieke kommunikeer melder at nYe ruesieke
ermeer nå blir traneportert til frentene. Det er de store reeerver som har
vert i trøning hela vinteren øet forSoskva. Avisen-Den Røde Stjerne ekri-
ver at veiene Som fører fram til fronten er-fullpakket av marejerende sol-
dater. I syd kemmar det veltiga tilføreler over Djeprelve.
IfItselhavet. 44 flandtlige fly er blitt ødelagt aller alvorlig skadet oVer
Lalta de siste to døgn. Overhuset drøftet i et hemmelig møte i dag Stor'-
britannias nye slageklp. I Libya fertsetter patruljevirksomhaten på begge
sider. Den egyptiske naejonalforsamling undør ledelse av Nahas Pasha har
underflraket betydningen av den støtte Agypt kan yte de alliertee eak.
Nakas Paeja holder seg til den vennekape- og allianeepakt eom er eluttet
mellom Sterbrltannia og 2gypt. "Det er min politikk", uttalte han, "og jeg
ønsker at Sterbritannia og de allierte tropper skal kjenne til dette."
Den egyptiske nasjenalfereamling ga mad overveldende majoitet Storbritandia
et tillitsvotum.
 Det meldee at amerikanøke tropper allerede befinner seg  i  India og
at flsre er underveis. India ør fast besluttet på å forevare efeg hvor fi-
endan går til angrep. Amerikanerne orklierer at de vil sende all mulig hjelp
til India uten å ville blande seg inn i Indias indre forhold.

t n. 2 amarikaneke torpedebåter her senket en japanackryseer
uten ør pp nene,Merat de allierte har gjenerobret Yenangyang, har
de foretatt et nytt angrep på"da Japaneke stillinger syd og veet for byen.
På Sittaagfrenten holder kineeårne mine etillinger mellom Toungoo og
Kimeserne hår påfør% jpanerne store tap, Det meldes at en auStralek destroy-
er er gått tapt, men at mannekapet for etørstedelen ar reddot. Sjefen for
forsvaret av Tokts er blitt etillet for ktigerett eom følge av luftangrepet
på byen lørdieg. Dit har vart fløre flyålormar do siete dager, nen ingen an-
grep,

0.  8, A. Krigerådet for Stillehavet holder for tiden eitt fjerde møte
Washingten. I en emerikansk erklmring heter det at det viktigste politiske
skrit% Amerika har tatt eiden krigene begynnelse er beelutningen on å gå
inn for:samarbeid etter krigen mad- andre land, slik at feen ikke ekal få en
gjentagelse av det Som hendte atter forrige verdenekrigd da Amerikn mfl1(11:,
seg ut aV Do/keferbentet eg røv Wilmons ,yrrIp”r1.,-4- ,


