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frunskekysten, I kveld blie  let melt offisielt at det ble sjort ce opp-
klarinestokt på fr,,n'le-kecten i nærhErtee  av aolougne  tjdliri i das,
tropper som  holdt derne delen ev den franske kyst ble drevet tilbako,
Med sanske Små trp trente den britiske petrulje gjennom kystfersveret
os trakk ette/. 2 tmer, FlAtestyrker sorn ledseect deen-, epr-

klcringsstyrkon  tok  epp kmpen uee3 veeneJe tyske trålere o, Skadct

vorlig og satte en annci i brend,  mens  tap av menneske1iv ver een
små og ingen britlske kp ble skodet.

Det ble opplyst i Lonbon 1 går  ,jen  nye britiske sjef for do keeb-,
nerte kommandostyrker plonle tok-tene mot Brunwall o-; st,r zare E.e

rffigiver for alle spe.eel som dreftes av stubsjefen,_,
tok osså del  i de viktjeee konferanser som nyii bb holdt med Sjeien er2

den amerikenske eenerel Merchell.
Leval hLr vwrt ris kenf,,rert med tyskerne o- med sine cerc te:

derordnede ser besett i  Peris og står 5. neye  kent»kt nc

tyskerne.  Leval veidte tilbeke til Vichy i de4r. Amerikas holdnin eve:-
for Laval forblir ytterut spent, uttelte  utenriksminister  Hull 1 eår nv .

Han Sa: Lavel-Drln eruppens opprinnelise plan om å overei
po1itisk, økonomisk oe; militært til  Hitler syncs  nå  å 11.,-/ge kl'r
Men det spørs bvorvi1L det frenske folk  vil godta  dcnne til
stand, - En legsjen_r  åi. ved,den frenske  ambassade i Weshin:t:on teCe'e
tilbeke i Leår kveld som en  protest like  overfor  Lavels tale. - I Freme
rike  forelle2Rer nye vldnesbyrd om folkets reaksjon overfor Lavcle ree::ee3ne
Meldinger som  her nådd det  frie frenske hovedkverter 5. London el'en
kom til  makten  sier at Petein her mottatt hundrevis ev brver
nom posten med site eeet fotoerefi revet over på midten, Over 6no
gerc soldeter har også sendt hem brever som har  inneholdt  deree kr5.

Tyskernes mord,  re^,, 2e uskyldi3e rdsler i St.Nazaire, etter ,t de hfldjr_
skutt 3n p-rsnner i Roucn, 11.r vist et hvilkcn oppfetning cnn
om fransk seeerbcide MW-1 tvF,.korne, her tyskerne bare ett syn: brutel ee
dertrykkelse, -- I  y:.r  kvc1d.ble det krinksetet en elvarscl fre Lende
med til bet  franske folk om å kreve ell muli , b_skyttclec
bombing.

RUSSLLND: Dens eovjetkowunik7 sier et 1 lopet av dc 4 uk:',ne fra 22

Lfirs til 18. apr.3 id(le rlueserne 890 tyske fly eller eojt or v,1 2Po pr,

uke. De russiske t',/) 1 seee tldsrom utejorde  239 f34, Ko=unil5ot
der o.eså om crobrin.en av en tysk stilling på midtfrentcn -
nordfronten cr over 21ono tyske tropper blitt drept n.er %
Ges heftig kclap rellom Lede,;e c Oncgesjøen, dor russern, h r erebret,
tige hoyder, Finnleni. fikk løfter om storc forsterknin:,,r srert
sjoen ble isfri, mcn diec plenenc ble venekeliggjort v ; dat krnft..-c

briticke luftJn;r,p møt Lubeck, en dci. troppotrunsport31,:lp
Ifolae svenske ejof(lk sr-r- var i Lubeck under det sietc nrp der, er

litc lejnn av deenc estc,rojohevn:, I byon e,lv er edolag .,ls
- Det,  ble  nciSt fre Kvlbichew 1 mor.ees et nye rueeleke 'rficer

her vært under u anncl se h vint,ren nå blir transprxtert tfl frrntee,
Den Rcie Bt,yrne el'rlver yt veienc ecm fcr,r fre.-2 til frnten cr -
kedc ee rsjeicnde s:)1/1.,ter0 . I syl, f arr tysk-fl.n, frdr VLldS. -o

fr;rslor aca. tren, ever Dnjcp(re1ve, - =

MIT)TeS(tW: 74 fly ar -elele:t eller sk. et uner
over Melta le siste 2 de.e.

Dr:›ens brit4c1- Lo-funikc . fr._L Kaira ecider at petruljevirkee-hetcn

setter på b, e
Ce'!.1J! 2 eeecrik.:nsk,. ::etcrtorpelobi'Lter 'er

kryscer ut,nfer Fil2nenc - Fre Burmc, mcldes: Etter at bi±t1Cr og 1-te
siske, trnpp,r h r lenrobret oljeeyen ChenLnel.ene, V'. Ir.wqlia aVVC

her dc rettet Et nytt j p nekL etillineEr syd 0- vest fcr

byen. Leneer nst 'ta ittenel.ve holdEr kinecerne eine etillin:Er e"

j(rnb:nen fnrer fra Tou=o til



-2-

I syle 't r et vol-leomt ein 1 tjkl- t Ike  v: 3iir renso, k!

sernc påfcrer jep_nerne mejet st(erc
'en Ben-alske Beeet cr den australske destroyer  "Ventire"  Att tapt,

men mesteprten ev beeetnin.:en ble redlet.
Det blir meldt fra Japan at sjefene for forsvaret av Tokio vil bli

let for krisrett sou f,lee av luften-repet lorda,e. Det var flcre

alermer i Japan i -7.r, men det ,r ikke melr't om nye luftangrep.

oberst Louis Jchnsen opplyste ve1 en pressekanfer-,nse i Dehli i da

at emerikonske tropper allerede befinner see i India or.7 det  er  flero ee. ,e

veis. Obersten, som er president Roesevelts personlire representart

talte: Mitt land er fest besluttEt på å nlore motstand mot fienden hve2-

han enn mAtte gå ttl an-rep, oR rrette ethvert mulig hove til å an.ripe

fienden. Ut fra et slikt syn er forsv ret av India noe som ane:år De

ente Steter, ObE-rst Johnsen un'erstrekct at ende Amerike vil sen»c ell

muli- hjelr til India, vil man på ineen måte blande se; i Indies enli

Den 16.-epril kringkestet vi cn eeldinrr, fra Rio de Janeiro, sc

på at en tysk undervannsbåt ver blitt senket ev let norske skip "B'dbee'-'

Det viser seef nå et denne meldincen ikke holder stikk,
En flymedarbei'er i Deily TeleTraph.ski3iver at en /11iert bembestvek.

som er stor nok til å jevne helve Tysklend med jorden, snert vil operere

fre flyplasser i Storbritennia. Stcrbritennie vil snart bli verlens .

flybasis, et utgenespunkt for britisl-e og amerikenske bombefl i en

me,lestokk at man hittil ikke her tenkt seg muligheten av det, Den

bombekommando som ellerede nå er betrektelleg, blir stadig forsterket av Ine

typer av fly, enkelte av don 11ke kreftie;e som 3 av de gamle typene.

Amerikanske tunee bembefly som kommer til Storbritannia, innbefetter naee

av verdens starste og beste, og de cr klar til å settes 1 tjeneste med en

gang de kommer fram, Deseuten senler Amerike elle typer av middeletunee

bombefly og stupbombefly.
ø.." VVV

I tille.espreeremmet telte Nordahl Grieg om jecerflyene.
ø eø'' VVV •

LOKALT: UndersleReren fra Tensberg, fhv. advokat Thomas Thorsen,

N.S.avdeline:ssjef i  Oelo Kommune (); sekretær hos ordferer Jenssen, ti]

bre7te netten til 21, epril i fyllearresten på Mellergata 19. Dette

erindrine lov av 1, epril 1942 om eksklusjon ov N.S, av medlemmee'

soe viser sc beruset på offentlige steder. Hittil er loven ikke bree;

i anvendelse, skjent det har vært tallrike anledninteer. Men, :Iet var

en aprilspek.
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Mere korrupsjon: De uis1ino, hadde dårlig råd måtte han selee noen

malerier for å klere ut:fiftene sine til å forberede sitt landsforredeP',

Disse malerier ville han nå e:jerne he tilbake Jegjen. Staten skulle

o det gjaldt å finne en post å fore summene opp på. Denne genE, som si

ofte ellers, er  det den  enfoldige ordferer Fritz Jenssen som må til, Det,

ble i doleesmål utstedt en sjekk til CArektor Siefrid Stephensen på

kr. 185.000,- c) en ti1 direktor Coll på kr,  85.aoo,-. Mellommennen ve.r

den kjente spion oe angiverske fru Dollis,
"Aresgaven" er nå hent, opp i cer) fredloses bolic Gimle på Byede.,y

. „- vVv
budgett viser felgende: Stetsrådlenningene kr. 247,00,•

Representesjon kr. 415.000,- åuisline.s ville  på Bygdoy kr, 550,0oo,-

N.S. aviscr kr. 1.800.000,- Propeee,anda kr. 83000.000,-- Nasjonale

f•stdager kr. 1,5oo.000,- Kulturtilstelninger kr. 450.000,- Tilstel-

nineer til utenliel:ske kalturpersonliheter kr. 5o.000, - . Stetsbul-

ettets underskudd cr nå nådd 423 millioner kroner.
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