
LO - RALIO

Nr. 84. Manda 4 mai 1942 kl.

Sendingen i aften begynte med en hilsen til de norske lærere fra den bri-
tiske undervisningsminister, mr. Buttler. Han uttalte bl. a.: Vi vil som
våpenbrødre sette inn i striden all den kunnskap og åndens makt som vi er i
stand til ved siden av våpnene. Deres eksempel vil bidra til at den dag kon-
mer nærmere da oppdragergjerningen og kulturen igjen skal få utfolle seg i
frihet og sikkerhet.
Holland. Det er nettopp kommet melding on at dan tyske overkonmandhar kunn
gjort at 72 hollendere ar skutt.
FIyangrep. Britiske bombefly angrep i natt dokkene og skipsbygningsverfter
i Hamburg. Ubåthavnen i St. Nazaire er bombet og flyplasser i Nederland,
Nordfrankrike og Belgia, Det er lagt miner i fiendilig farvann, 2 tyske skip
er skadet utenfor norskekysten av fly fra kystkommandoen, soL også angrep må
ph land. 7 av 30 fiendtlige fly som kom over England i natt ble ødelagt. 5 a
dem ble skutt ned over England og 2 over: flyplasser i Nordfrankrike. De tys-
ke fly angrep Exeter, som var rehlat for det første "Baedekertoktet". En tysk
radiomelding ghr ut på at franske fly angrep England natt til søndag som re-
pressalier for angrep mot de franske fabrikker som arbeider for tyskerne.
til søndag var det inidlertid ingen  fly  over England. Sovjetavisen Den røde
stjerne skriver om de britiska sngrep på vestfronten: på grunn av den briti-
ske luftoffensiv har man ikke sett noe til de nye tyske flytyper over den
russiske front. Tyskerne har måttet sette disse nye fly tnn ph vestfronten.
Meldinger fra Finnland viser stor nisfornøyelse over at de lovede fortterk-
ninger og forsyninger fra Rostock og Lfibeck ikka er kommet. - Enheter fra de-
australske flflåpen opererer nå på Island under amerikansk ledelse. - Dot
meldes at Gneisenau fremdeles tranger omfattende reparasjoner. Den ligger
Gdynia. Scharnhorst ligger i Kiel til reparasjoner. Både  disse skip  og Prins
Bugen vil være kampudyktige for lang tid framover.
Russland. Det meldes om øket russisk aktitritet på  Krim.  Russerne angriper
fra Sevastopol og Kertjhalvøya. Tyskerne forsøker å. gjenopprette sitt harre-
dømme ph syd- og sydøstkysten. Tinosjenko har skutt dype  kilur inn  i  de  tygd“
stillinger i nærheten av Kursk, Kharkov og Taganrog. 25 tyske fly ble skutt
ned mot 8 russiske
Det f erne sten. I Durma kjemper britiske tropper 80 km  vest for Mandalay
for stoppe den ene arm av den japanske knipatangbevegelse. Chungking meldel
om voldsomme knmper 100 km nord for Lashic. Store japanske forsterkninger
rykker. fram i Nordburma. Kinesiske fly har angrepet havnen i Rnngoon. Det brg
ut store branner. Kineserne hnr også foretatt et bombetokt over Lashio. En
kinesisk militær målsmann uttaler at kinesernes hovedstyrke ennå ikke har
vært i kamp i Burma. I de siste måneders kamp er bare 3-4.000 kinesere falt
mot 13-14.000 japanere.
Middelhavet.  Angrepet mot Halta i går var holdt i meget liten målestokk. Et
Messerschmidtfly ble skutt ned over øya. Britiske fly oppnådde fulltraffere
mot et fiendtlig  handelsskip.
Libya. Britiske fly har bombet Benghazis havn og fremskutta fiendtlige stil-
lingar. En fiendtlig kolonne bla ravet opp av britisk artilleri. Daily Tele-
graph betegner situasjonen i Libya med "nervøs stillhet". Aksemaktenes stil-
ling i Libya er nå ikke så sterk som den var før det britiske offensiv satte
inn i fjor høst. Det pekes  pa  at tyskerne og italinnerne nå er mere sammen-
blandet enn før, særlig i de fremskutte områder. En målsmann i Alexandria
uttaler at tyskerne og italienerne har mistet 1.1/4 mill, tonn handelsfar-
tøyer i Middelhavet siden Italias inntreden i krigen.
Frankrike. Møyere japanske offiserer har ført underhandlinger med Laval og
Darlan. I Vichy nar Petain mottatt en spansk utsending. Undar dette møtet
diskutortes spørsmål vedrørende Hiddelhavet. Brlin håper å få både Frank-
rike og Spania inn i krigen. Hitlar nevnte ikke disse to land i  sin  tale,
men det er sannsynlig at de ble drøftet under møtet i Salzburg.
U.S.A. 6 amerikanske destroyere er nylig sjøsatt. 90 %  av arbeidet  med dem
ble gjort mens de sto på beddingen.
Norga. Etterat Reichborn Kjennerud har trukket seg tilbake, har minister Star
oppgitt å finne noen ny idrettsledar. Stang skal  nh  selv lede idretten.  Ved
sin side har han et råd som Charles Hoffs navn ar fullstendig nokk  til å  kom-
promittere i alle nordmenns øyne.


