
Nr. 212. DONDOU 2.  årg.
23. april 1942.

FRANKRIKE: Britiske kommandotropper har gjort et nytt strandhugg på
franskekysten. I kveld blir det meldt offisielt at det ble gjort et.opp-
klaringstokt på franskekysten i nærheten av Boulogne tidlig idag. Tyske
tropper som holdt denne delen av den franske kysten ble drevet tilbake.
Med ganske små tap trengte den britiske patrulje gjennem kystforsvaret
og trakk sig tilbake efter 2 timer. Flåtestyrker som ledsaget denne opp-
klaringsstyrken tok op kampen med vepnede tyske trålere og skadet'en al-
vorlig og satte on anneni brand. Marinens tap av menneskeliv  var gaeske
små og ingen britiske skip ble skadet.

Det ble opplyst i London i går at den nye britiske sjef for de kombi-
nerte kommandostyrker som planla toktene mot Brunwall og St. Fazaire er
rådgiver for alle strategiske spørsmål som drøftes av stabssjefene. Han
tok ogaådel i de viktige konferanser som nylig ble holdt med sjefen for
den anerikanske gencralstab, general Marehall.

Lava har vært i Paris og konferert med tyskerne og med sine eane und-
erordnede caislinger, som er bosatt i Paris og står i nøie kontakt med
tyskerne. Laval vendte tilbaketil Vichy idag. Amerikas holdning over-
for Iaval forblir ytterst spent, uttalte utenriksminister Hull i går kveldo
Han sa: Laval-Darlan gruppens opprinnelige plan om å overal. Frankrike
politisk, økonomisk og militært til Hitler synes nå å ligge klar i dagen.
Men det spørs hvorvidt det franske folk vil godta denne menigsløse til-
stand. - En legasjonsråd ved den franske ambassade i Washington trådtc
tilbake i går kveld som en ptotest like overfor Lavals tale. I Fraftkrike
foreligger nye vidnesbyrd om folkets raksjon overfor Lavals regjering.
Meldinger som har nådd det frie franske hovedkvarter i London siden Laval
kom til makten igjen, sier at Petain har mottatt hundrevis av brever gjen-
nem posten med sitt eget fotografi revet over på midten. Over 600 tidli-
gere soIdater har også sendt ham brever snm har inneholdt dercs  krigs--  -
medaljer.

Tyskernes mord på 20 uskyldige gisler i St. Nazaire, efter at de hadde
skutt 30 personer i Rouen, har vist at hvilken oppfatning enn Laval har
om det franske samarbeide med tyskerne, har tyskerne bare ett syn: brut& u
dertrykkolse. I går kvled ble det kringkastet en advarsel fra London
med henstilling til det franske folk om å kreve all mulig beskyttelse met
bombing.

RUSSLAND. Dagens sovjetkommunike sier at i løpet av de 4 ukene fra 22.
mars til 18. april ødela russerne 890 tyske fly eller godt og vol 220 pr.
uke. De russiske tap i samme tidsrum utgjorde 239 fly, Kommunikeet mcl-
der også om erobringen av en viktig tysk stilling på midtfronten.  På.  •
nordfronten er over 2,000 finske og tyske tropper blitt drept under 2 da-
gers heftig kamp mellem Ladoga og Onegasjøen, der russerne har erobret vik-
tige høider. Finnland fikk løfter om store forsterkninger så snart Øster-
sjøen ble isfri, men disse planenc ble.vanskeliggjort veddet kraftige •
britiske luftangrep mot Ilibeek, der en del troppetransportskip lå klar.
Ifølge svenske sjøfolk somver i LUbeek under det siste anarep der, er dot
lite igjen avdenne østersjøhavna. I byen selv cr ødeleggelsen ubeskri-
velig. Det ble moldt fra Kvibichew i morges at flye russiske armeer som
har vært under utdannelse hele vinteren na blir transportert til fronten
Den Røde Stjerne skriver at veien som fører frem til fronten er fullpak-
kede av marsjrende soldater. I syd fører tyskerne frem veldige til-
førslor som transportcres over Dnjeprelva.

MIDTØSTEN: 74 fientlige fly er ødelagt eller skadct under luftangrep
over Malta de siste 2 dagerg

Dagens britiske kommunike fra  n airo melder at patruljevirksomheten
fortsetter på begge sider.

Dot fjerne østen. 2 amerikanske motortorpedobåter har senket en japansk
krysser utenfor Filipinerno. Fra Burma meldes: Efter at britiske og kinc-
siske tropper har gjenerobret oljebyen Dhenanaaang, ved Irawadis øvre løp,
har de rettet et nytt angrep mot de japanske stillinger syd ogvest for
byen. Lenger øst ved Sittangelva holder kinererne sinc stillinger ved
jernbanan som fører fra Toungoo til Mandalay.
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1 ey1est r- or Ht  _l tVb5  V 1te VLd  Siårse  erense, kIne-

serne påferer jepenerne ee_et store
I len Benjelske Bumt  (1)  dcle ouetrelske destroyer "Ventire" gått tept,

men nestepnrten cv besetnine;en ble redlet.
Det blir meldt fro Japefl at sjefene for forsvaret av Toklo vil bli stil-

let for krlEsrett son f Ilee  av luftenm,repat lerdac. Det var flere luft-
elerner 1 Jcpan 1 Jsr , moa det ar ikke muldt on nye luftengrep.

Oberst Lculs Jehnsen opplyste ve s' en pressekonfercnse 1 Dehli I ,
at nmerikanske tropper ellerele béfinner sem i India  oR  det er flere un1er

Ve1s. Obersten, som en president Reosevelts pereonlige representent ut-
tnite: Mitt land er frst beeluttet på å gjore motstund mot fienden hvor
han enn måtte gå til arnerep, ce; hytte ethvert mulid heve til å anripe
flend.en. Ut fre et slIkt  eyn  er forsvaret av India noe som engår De For-
ente Stater, Oberet Johnsen unerstrekct at enda Amerikh vil senIe all
muliT hjele til Indla, vil Mse på irreen måte blande ser: 1 Indies enlIggerlu

Den 16. april krihke;stet vi en eeldinm, fre Rio 1e Janairo, SQ: :Ihk ut
på et en tysk un1ervennsbåt ve:r blitt senket cv det norske sklp "BLlibeek",

Det v1ser eem nå et denne me111ngen Ikke holder stikk,
En flymedarbeier 1 Daily TCle:rn-phjJkl a iver at en alliort bolrbeetyrki-

som er ster nok til å jevne halve Tyskland med jorden, snärt vil opprere
fra flyolesser i :Aorbritannia. Stcrbritannia vil sncrt bli verdens stC.rSt

flybesis, et utmenspunkt for britIske og amerikanske boMbefly 1 en så sten
målestokk et man hittil ikke her tenkt  ses  muligheten av det. Den bret,teke
bombekommando som ellerede nå er betrektelig, blir stadic forsterket ev nye
typer av fly, enkelte av don like kreftlege som 3 av de gamle typene.
Amer1kanske tun:e bombeflv som kommer tll Storbritannia, Innbefstter noen
av verdens storste og benL, c dc er kl4r til  å  settes I tjeneste med en
gang de kommer frnm. DeesUten sender ,;merika elle typer av middelstunge
bombefly og stuphombefly.
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I tille:spreet tn1te Nordahl Grieg om jegerflyene.
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LOKALT: Undersdeoren fra Toneberg, fhv. sdvoket Thomss Thorsen, nå

N.S.avdelinmssjef i Oslo Ko-MMune eg sekretær hos ordfcrer Jenssen, til-
brag,te nptten til 21. epril i fylleerresten på Mollergata 19. Dette bring
ger i erindriny lov av 1, epril  1942  om eksklusjon av N.S. av medlemmer
som viser seg beruset f)1 offentlIge steder. HIttil er loven 1kke bramt

onvendelse, skjent det har vært tallrike anledninger. Men, det vnr v '
en sprilspok.

•
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Mere korrupsjen: De euiclinm hadde dårliy råd måtte hnn selge •cen

msler1er for å klare utgiftene sine til å forberede sitt lhndsforroderi.
Disse  ts,,Clerier ville hen nå mjcrne he tilbake legjen. Staten skulle betelo
oz det er pcst å fore summene opp på. Denne geng, sem så
ofte ellers, er let 16-r) enfoldie ordferer Fritz Jenosen sem må t11. Det
ble 1 dolgsmål utstedt en sjekk til direktor Slefrid Stephensen på
kr. 185.000,-  oe  en til lirektor Gell pA kr. 85.coo,-. Mellommannen ver
den kjente spion  oe  engiverske fru Dollis,

"2recgeven" er nå hånet epp  i 2 en fredloses bollm Gimle på ByGdey,

•
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uislins budytt viser fel:ende: Statsrådlonnin:ene kr. 247.5oe,-

R€presentasjon kr. 41.o0o,- „elelinms ville på  Byzjoy  kr,  55o.000,-
N.S. sviscr kr. 1.8oe.ono,- Propejendh kr.  8.000.coo,-  Nhsjonale
festda;:or kr.  1.5oo.000,-  Kulturtilstelninger kr.  45o.coo,-  Tilstel-
nineer til utenlnlokekelturpersonlIgheter kr.  5o.000,-.  Statsbud-
,:ettets underskud1 er nå nåGd 423 millioner kroner.
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