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England.De nye forsterkninger til den kanadiske hmr i Storbritannia er kom-
met velberget fram til britiske havner. Disse troppeç kom like etter avslut-
ningen av de viktige konferanser mellom Marshall og je allierte regjeringer.
Marshall er nå vendt tilbake til de Forente Stater e terat situasjonen over
hele verden er drøftet. Tusenvis av amerikXnske tropper vil komme til Stor-
britannia å delta i de britiske operasjoner, som f.eks. angrepet på St. Nazai-
re. Et nytt armekorps er under utdannelse nettopp for denslags oppgaver.
Amerikanerne sender fly som vil bli stasjonert i Storbritannia. Igår var 300
bombefly og 600 jagere på tokt over de okkuperte land. I angrepet på Augsburg
igår deltok 4 motors bombefly. Disse svære flyene fløy like inn i hjertet av
TYskland. Flyvirksomheten holdes nå oppe uavbrutt dag og natt. En amerikansk
avis skriver at hele det amerikanske folk er oppsatt på å sette alle krefter
inn for krigen. Uhyre mengder av amerikanske tropper, tanks, fly og alle slags
våpen vil nå retts mot fienden.
Det f erne østen. Et japansk komminike meddeler at de flyene som bombet Tokio
p Ptrag om ra 3 hangarskip, beF:k7ttet av 3 krigsskip. Etterat de hadde
bombet forskjellige steder i Japan floy de i retning av Kina. En melding fra
Chungting sier at flyene er kommet vel fram. Tokio innrømmer at angrepet har
gjort endel skade på fabrikker. Angrepet var konsentrert mot forstedene, hvor
det er militære anlegg, arsenaler, fkyfabrikker etc. De øbrige angrep var ret-
tet bl.a. mot Kobe som er Japans største havneby, videre ble Nagoya angrepet
og den nest største byen i landet. Fra Burma meldes at kinesiske tropper  IDS
Irawaddyfronten har gjenerobret en stilling og sluttet seg til de britiske
tropper. Etter to dagers hårdnakket kap slo de seg igjennom de japanske trop-
per som hadde omringet de britiske styrker. Igår ble 17 japandce fly ødelagt
over Burma. Allierte fly har beskutt japanske tropper. Port Claire på Andaman-
øya er blitt bombet.
Rflr'sland. 20de divisjon og to regimenter SStropper har lidt store tap på
Leningradfronten. Russerne har her rykket videre fram i området hvor elva
Volkov rinner mellom Leningrad og Novgorod. De rykker også videre fram nord
for Leningrad. Det meldes om store finske tap. Garnisonen i Sevastopol har
gjort et nytt utfall mot tyskerne og ødelagt tyske blokkhus og befestninger.
Idag ble 14 tyske fly ødelagt. Avisen Den Røde Stjerne skt ver st ingen av de
tyskere som deltok i de første angrep på Sovjetsamveldet er mere. Disse elite-
tropper er fullstetdig utslettet, og de som nå kjemper i Rtssland er fOr en
stor del folk som nettopp er ferdig med sin utdannelse og bare har fra 3 - 7
måneders trening bak seg. Blandt flyverne er de høyeste nå bare korporaler,
mens det ifjor var mange løytnanter blandt de tyske flyvere. Goebbels forkyn-
ner nå at den 35te russiske arme er utslettet, og at mange andre armeer er
tilintetgjort på midtavsnittet. En Stockholmsavis gjør oppmerksom på at denne
melding om utslettelsen av russiske armeer ikke kommer fra det tyske hoved-
kvarter med fra Tysk TelegraMbyrå. Den finske kringkasting er mere nøktern.
I en melding igår ble det sagt at de russiske angrep er blitt voldsommere enn
før, og finnene frykter for at det er innledningen til en voldsom offensiv
Dver hele fronten.
3ulgarias minister i Tyrkia er kommet til Ankara idag. Tyrkerne nmrer imidler-
tid dyp mistro til delDulgarske vennskapserklæringer. En tyrkisk avis skriver
låledes at Bukgaria er en fiende av vårx allierte Storbritannia.
'.ddelhavet o Lib a. Et Kairo-kommunike melder at dårlig vmr har hindret ope-
tsjonene ya. går var det 49 grader Celsius der, den varmeste april man
r hatt på mange år. Det var flere bombeangrep på Malta igår. 3 tyskxtbombe-
.y ble skutt ned og 4 andre alvorlig skadet. Fra Jerusalem meldes at/fiendt-
g skip, sannsynligvis italiensk, fredag avfyrte noen få skudd mot en landsb:
d kysten av Palestina.
ankrike. Laval holder idag sitt første regjeringsmøte i Vichy. Han vil krinE
ste sin erklæring til det franske folk og reiser deretter til Paris for å
1egge rapport for sine tyske herrer. ftPetain uttaler: Jeg vil samarbeide ME
7a1 på Frankrikes gjenreisning, slik som jeg gjorde det de tragiske dager
uneren 1940. Han nevner ingenting om at han lot Laval arrestere i desember
rme år som landsforreder.


