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Madagaskar. Britiske styrker cr gatt iland vod Courierbukta pa Ladagaskar.
kombinerte britiske sjø- ng landstridskrefter nwrmet seg  øyfi  i  grålysningen
i morges. De siste meldinger om landstigningen blu offentliggjort i middags
KomMandanten for de britiske styrker melder at landstigningen ble forotatt
under dekning av marincf3S, og: at det er neningen at de styrker som er land
satt ved Ocurierbukta skal rykke fram OveT landtangen Dice0Juarez. han
har møtt svak motstand. Imidlortid er de franske ndynniEheter på Sya under-
rettet orn at man ikke tilsikter noun endring i euerenitetsforheldene ved-
rørende Iradagaskar, og nan haper at de frapske myndiLheter vil ta inct til-
budet om alliert forsvar av øyt mot agE:rcejoh frg nu alliertes side. - Det
erklæres offisielt i Washington at landstIgningen skjer nen den arserikansks
regjerings fulle tilslutnin og- støtte. Om det skulle vise suE neevenniE at
hadaEaskar ble benyttet sam Pase fcr du amerikanske stridckrefter, ville ma
ikke nære noen teetenkoltEkleter ved å sende amerikanske tropper til øya. -
Arsaken til landstiu.inEon or at Viehy hverken har kunnet eller villet fer-
svare sine utposter i mst mot aksbnb.aktene.. frot viser tilfollone ned Syria
op Irensk Incokina. han framhaver i. chdbridag dadagaskars store strategis
betydhing. :eadagb.skar ligger ved eiler i nserhuten av tro viktige farldder
mellom vest ng øst som trafikeres av all ierte skip. Om ficnden var i stand
til å sette sog fast pe,  øyn ville dette forstyrre trufikken i disse farled€
Det cr nd kjent at to japanske utsendinger har npphnldt seg en tdd i Viehy.
Det Ejelder generdienc Loejura cg Ade, so:t begge har nrpttatt stare ærosbevis
ninger i Vichy. SærliE se-tura er en rySlitelie herre. Ijet var -natu schf opp-
holdt Rocsevelt j \ashinntan med lØitc3r og forhandldngur meps ftari karepuf
ble ahgroput.
Vestfronten. 2n stor styrke britiske'bombefl:s angt—T inatt etuttgart i Syd-
rlyskland. Ltutt(,art er kjent for sine svwro fabrihkanlegg, skdedes ligger d
kjente koseh og  flriji.er-Denz-fabrikkene har. 1)aimler-enz produserer nå f13;
oE tanks. Sn avdeling Sterling bcdflefly har rettet anerep mot Skodaverkene
i Plzen i ±sjokkbslovakla også inatt. hYlant andre tål var ogsa dokkene i
tes i Itanhrik.:; fiendlig. skipsfart utdrfor borsk:ekysten og den hollandsk
kyst. Dlyplascen ved t_andsel: ble nesså annropet. - het or nettcpp komet mold
ding nf. at 7 tyske fig bld skutt ned Ovor eingland inatt. dn by på eydkystep
ble anArdpot. innel skader ble frovde også ncon offer.
3 av de 7 flyene ble skutt ned rask rekkefølge av en tsjekkisk flygoløgt-
nant i et nurrisanefly. AllJ d3 tro tJke fly ene var av typen keink:01 111.
Russland. fra østfrontenTylds at.dent tvsko våroffensiver. lar vante pd. 9ep
Deen kjente rusfisk e jcsrf'.a4istsnkYfg chis i den russiske kpinE
kasting at den tyske våraffunsiv eS. kontne. neet vi mdå gjøre er bare a for-
endre denne vuraffensiv til on vrretrett:, ca ...:nrenburg. - Dietmar har fått
oppdrag forklare den tysku almenhet hvcrfor dan tysku v7roffens iv lar Ve'r:

pa seu,, nan begrunner det med v;:orfPrholdene bg de lango 4vslander meellop
de tyske tropper og fcrshingsbasenu. Russerne har alle fcrdeler fccei tysk
erne dr langt fr: sine forråd, uttale,-; han. - scvjetrussdske kommuni
melder at det 1k:: er nne nytt a melde fra fronteno idsm. I ot kormeunike ig
het det at russerne på flore steder har utdedret sino stillinger.
Det fdurne østun. Amerfkansku fly scm opererer fra India har rettet et kraf
ig angrup mPt en japaneek flyplass ncrd for Iangoan. :lere fly nb. en hangar
Sle satt i-brand. Tra Chungking blir det uldt at jap.anske trepper er nådd
fram til den kinasiske gruneen lands Burmavditn. _Store, kinesiske forstdrk-
ninger blir ført dram i Citte avenitt. PA gandalayfranten trokker britiske
oE kinestske trepper .9.2y tilbake. Ig:tr var CoreEider LanilaSoukta utsatt
fcr et 5 timers flyan»fsup.
middelhavet. fra Libya er dat intet nytt. nalte. var dsså iger ttatt fr et
angrep fra luftd, eg,  en  del aksefly  ble ECir-ufi  In;c1. -  ki  nlann  noici  er lykkes
å,unnslipbe fga (..rekenladd fortelDur at det yaeur en fdrferddlig inkrfgersnød
i urekonland. sn skive brød .blir betalt med dO kroner, ng et ego me g 10 kr.
Or det kan skafeus. De rreske kvibner dr blicf Påført stare scine"
følge av okfaepasjonen. let er u mulig , -skaffe telk til barna.
USA. Den niterikansku prnduksjan av gren sakfrs or blitt fordcblet med sikte
på det eurbpdiske behov etter at krigen ea slutt.
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