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MADAGASEAR: Vinhys_befaishavende i Nord-Ladagaskar har overgitt seg.

Dette ble opplyst av statsminister Churchill i Underhuset i ettermiddag,

Flåtestasjonen Diego Suarez reg byen Antnirane like ved er på britise

hender. Man antar at den britiske .flåte_ør—g&tt—im-i,havnen Diege^Suarez

ettermiddag. En protokoll blir nå satt opp mellom de britiske offise--

rer.eg Vichyoffiserene. Da Churchill za disse opplysninzer nm den hur-

tige  oz vellykkede avsluttning på operasjonene sa han: For så vidt mulig

å undgå blodsutzytelse satte vi inn en stor styrke av alle våpenarter.

Det ble gjort forberedelser i 3 måneder på forhånd. Sov allerede meldt .

ble landzangen gjennnmfort med held?„ Innen tirsdaR kveld var våre tropper

i kontakt med Vichystyrkencei og fwan Diego Suarez og foran oddene ved

£:›.ntoirane. 'Det første angrepet mot Antsiranentillinzen ved deagry i  går

ble slått tilbake og briterne tapte kanckje litt over 1,0oo mann. Men

zeneralmajoren nom har kommandoen over de britiske trr-pp',3-r på ..gdagaskar

anarep igjen i går kveld og okkuperte odden ved Antsirane. Churchill

fortsatte: De franske offiserer, båe i hær oz  marine overga se.  Byen

Diezo Suarez ble ozenå okupert. Tidllg i dag morges ble det gjort ennå

,et angrep mot batteriene ved Orancia ved inngangen til havnan. Disse

stillingene har nå overgitt seg ig en protokoll blir satt opp mcllom begge

patters offiserer. Minefeiere som utgjør en del av ren kraftize deknings-

flåte, har allerede begynt sitt arbeide. Statsminister Churchill uttålte

til slutt: Disse operasjoner som var fPrbundet Med risiko av forskjellig

slas, ble utført med kraft oz dristighet. Franskmennene kjempet

med tapperhEt'og disiplin. Vi belazer det blod som måtte flyte i en

strid med tropper fra tn land som i bund oz •grund kjemper en felles

fiende.
EUROPA: Enda har ikke det britinke flyvåpen slått løs på Tyskland

slik det:vil komme til. En militær sakkyndig uttalte i Lordon i dag at

disse  t^ktene som nå hadde pågått uavbrutt i de siste to måneden, bare

Nrx" en forsmak på det som ville komme. Det ble 0Qså meldt i London i dag

at amerikanske bombefly sim tar del i operanjonene mot Tyskland fra bri-

tiske baper vil erbeide etter en felles strategisk plan. Amerikanske mie

litærledere skal også være med på å avgjøre spørsmål av taktink betydning.

Himmlers trofaste tjener Heydrich er nå kommet til Paris.. Semtidig

blir det meldt at lo franske gisler til blir skutt i deg, ettrat 4r

sisler ble skutt i zår. Påskuddet for Keydrichs besok i Paris er at den

nye tyske politisjefen i Paris kulle settes inn i sitt eMbede den den

virkelise hensikt er å innlede en ny periode mcd samarbeid mellom Gesapo

Frankrike og politier under Lavals kontrnll. I de tre selste dage har

95 franske patrinter falt for tycke kuler. De tyske myndigheter i Brest

truer i en proklamasjon med å erklære beleiringstilstand I hele distriktet.

Denne trussel er resultatet av den rolle franskmennene spilt i St.ibzaire

i det britiske strandhuaget for en tid siden. Heydrich kommer til Paris

fra Tsjekkoslovakia, hvor han bar skaffet ses et mørkk rulleblad. I denne

uken er 34 tsjekkere til blitt skutt, meh som i Frankrike cr ånden ubrutt.

Fra Prahla ko,nmer dette Vi står.fast nz vi hilser mcd elede all

den skaden som briterne gjør med sin bnmbinz av Skodaverke:-.L. - Den fient-

lige innstillinzen mot tyskerne i,hele det okkuperte Polen er nå helt fa-

natisk. Over alt blir det tyske politi anarepet av omstreifende flokker

av bevepnede polakker. - Brusselkringkanteren meldereet det i ïår var en

voldsom Eksplonjon i en belgisk fabrikk. L5,n sier gt eksplosjoneen skylles

gasser som ble utviklet under vulkanisering av gummiringer. Tet ble gjort

atskillig ratericil skade.
Britiske bombefly rettet i natt et kraftig anzrep mot. fabrikker i

Stuttgart i Syd-Tyskland og u-båthavnen ved Nantec. Dette er tredje gang

på rad britiske fly har vært over 5tuttgart. Andre industrimå1 i Syd-

Tyskland ble også bombet. Tyske flyplasser i okkupert område ble anzrepet

av jagerfly og bombefly. Fra disse toktehe var det 7 britiske bombefly

som ikke kom tilbake. - - Det var ikke nnen tycke bombefly over Storbritan-

nia i natt, men tidlig i da morges foretok  21  tyske jagerbombefly ansrep
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mot sydøst-Znglam.ds. Det ble gjort sk3de på en villa, ,sen det var
noe tap-av mennesktiv. - I går forertayk britiske fly 6 dastokter over
Frankrike og bombet kra_ftetasjonen fLYplas,ser ved St.Domalre
•a dn'sker og jernbaner ved Ceelais. Bare en aang motte des-noen motstand
av  fly oa en tYsk jager ble skutt ned. Britcrne hadde .insen tap av bombe-
fly under disse dagtoktene, me( et britisk jagerfly ble tvunget ned av
luftvernilden. - I apri1 slapp det britiske flyvApen flere bomber waer
Iyskland enn noen  måned  tidligere.

RUSSLAND: Mens tyskerne framdeles snakker om sin lenge bebudede of-
fensiv er en av  Stalins  nye vårdivisjsner gått til aksjon på midtfronten.
Disse friske  russiske  tropper brøt .lennom de tyske defensive stillinger
som  er sterkt beskyttet av miner Ia'bss elvebredene.oa tilføyde de tyske
tropper tap ,some-kom opp i 12.000 falne. De nye russieke divisjoner ut-
ajor en del av de store reservearmeer pLmill1oner.av mann som cr blitt
trenet og utstyrt i løpet av vinteren i Sibir. På Leninsradfronten her
russerne drevet.en klle mellom to tyske grupper_os omrinaet en tysk asade-

ling. "Den Røde Stjerne'' skriver at russerne erobret et knutcpunkt som
tyskerne hadde holdt hele v1nteren Ca avskan dermed forbindelsen melloM
de nordliae og sydlige tyske styrker på denne fronten. I Berlin ble
nzytrale korrespondenter i går underrettet om at tyskernes mål nå cr å
jevne ut sine linjer for å skaffe seg utgenaspunkter for sin offensiv,
Tyskerne sier at deteennå er mange 1sUssiske grupper som må utslettes i
den tyske frontlinje. Etatysk forsyningsSkip på 'j,oeo -aon er senket av
russitke krigsskip helt i nord.

MIDTCSTEN: Dagens Kairokommunike,7. forteller et briterne fortsetter sin
patruljevirksomhet i Libya. Sandstormer her hindret større operasjoner.
Maltas luftvern skadet 1 går 2 bembefly og et jagerfly i en del mindre

fientlis angrep.
DET FJERNE ØSTEN: I Burma har japanernes hovedstyrke bøyet nord-øst

oVer mot den  kinesiske  grense. En kinesisk målsmann opplyste-1 dag at
japanerne har inntat Wang Ching på grenSn mellom Kineeog BUrita., Vea- T-Beirma-
veien  12o km. fra Lashio. - Amerikanske flygere,, hsr vært meget aktive på

denne fronten. Både britiske og kineiske armeer i Burma står fremdeles
ingod  kontakt med hverandre. De er helt underlegne i antell. Det bri-

tiske flyvåpen dekker tilbaketoget for de britiske styrker i retning av
Indias grense og har oppnådd fulltreffere p'L japanske troppelekte/e på
Chindwinelva. Rangoons flyplass er blitt bombet for tredje natt på rad

av amerikanske bombefly. Fra F11.1.pinene blir det meldt at amerelkanske
aeg filipinske tropper gjør kraftig motstand på Mindanao, Panay, Luzon
andre øyer. Den filipinske festninaen Corregidor som ble lnntatt av ja-

Panerne for 2 dage siden har utholdt en belelring som varte i l9 dage.
Denne seige motstand har vaTt av stor militær betydning, Corregidor ble
erobret fordi garnisonen var fullstendig utmettet oa fordi fienden hadde
så langt flere styrker os mere materiell. Etter en kamp som hadde vart
149 dase, led festningen av manael på ammunisjon, mat oa lesemidler os meget

av forsvarsverkene  var  blitt fullstendig ødelast.
vVv

LOKALT: Geiteborgs Handels- och Sjefartstidninaafor 2. mai skrives
under artikkelen SITUASJONEN: -Månedsskiftets viktie-Leste og mest oppsikts-
vekkende nyhet er budskaget om de 18 henrettelser i Norge. Endog det tyske
militærbefal må vel være på det rene med at .Set er nyttelost, noen steds I
den siviliserte verden, å finne forståelse for denne framferd. Den eneste
"forbrytelse" disse 18 har begått, er et de forsøkte å slutte seg t11 de
menn som kjemper for sitt lands frlhet. - Dest er endog ikke dødsstraff
em krigsfanger rømmer fra fangeleire for,å slutte seg til sine. Hvis slike
rzmlinger skytes under flukten, ansees det for en beklagelig nødvendiahet.

Men disse 18 ble  ikke  drept under flukten, de dømtes oe henrettedes lenge
etterpå. Ytterligere en arunn anføres av tyskerne: at to tyske pelitimenn
var blitt drept.  Men de  ble drept av andre menn enn de henrettede. -

Skal  dette være svaret på Riiser-Larsens versihjertede henstilling til de
tyske offiserer?.
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