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RUSSLAND: Timosjenkos seirrike tropper forte,etter fremrykningen i

Karkowoffesiven, sier mandagens Moskva-kommunike. Idet de anariper på

en omtrent 160 km bred front, har de trenzt inn id,det tyske forsvars-

systet opptil 60 km. Kampen foresår ever en bue som strekker seg fra

Oskol nordost for Karkow til Kresnograd 96 km sydvest for Karkow. Et

russisk spesialkommunike utgitt tidlig mandag morgen oppgir resultatene

2Ar el.f 5 ferste kampdsgene, dvs. fra 11. til 16. mai. I dette tidsrom

rykket de russiake tropper frem mellom 20 og 60 km på forskjellige steder.

Tyskernes tap i soldater er er 12.000 mann. Deres tap i krigsmateriell

er -uhyre. Blant annet er 400 ødelaste tanks og 25 som er intakt, 210

kanoner er ødelagt og 365 erobret oa et stort antall mørsere, maskin-

kanoner og lastebiler ble enten erobret eller satt Ut av virksomhet.

Karkowoffensiven begynte med felaende daasorden fra marskalk Timosjenko:

Herved zir jea ordre til vå,re tropper om å bezynne den avgjerende offensiv

mot fienden, den tyske arme, om å utslette dens soldater og rutningsut-

styr og å reise vårt arerike sovjetflagg over de befriede byer og lands-

byer. Vi er kommet inn i en ny fase av krigen, nemlia befrielsen av

Sovjet-landene fra Hitlers horder. - Timosjenkos dagsorden gav signalet

til to store tankslag. Masser av russiske tanks av den store Vorosjilov-

typen sammen med amerikanske og britiske tanks rykket fremover i svære

firkantede formasjoner. Grupper av tyske—tanks ble kastet inn for å for-

seke å stoppe den russiske fremrykning, men de ble gjentagne ganger

smadret. Den russiske tankoffensiv ble understøttet av voldsom artilleri-

ild og bak de russiske tanks kom elitetropper.for å konsolidere de inn-

tatte områder. En viktig rolle spillet Stormovitsj-stupbombefly som

pepret det tyske forsvar og ødela et stort antall tyske tanks.

På Kertsjhalveya fortsetter alvorlige kamper. Mandagens sovjet-

kommunike sier at russiske tropper kjemper i Kertejområdet  os  korrespon-

denter sier at der foregår aetekamper i selve byen. - På.alle front-

avsnitt slår det rUssiske flyvevåpen hardt til,  os  an Moskva-meldina man-

das  fastslår at 23 fientliae fly ble edelagt på en flyveplass på sydvest-

frOnten. På lerdaa ble 65 tyske fly skutt ned.

DEN VEST-EUROPEISKE FRONT: Den tyske krysser Prinz Eugen er blitt

truffet av britiske torpedoer utenfor norske-kysten. Her er en beretninz

fra det britiske luftministerium om trefningen: Speiderfly meldte igår at

den tyske krysser Prinz Eugen daflipet sydover langs norskekysten. Pen mener

skipet har lineget i Trondhjemsfjorden etter at det ble skadet av britiske

ubåter oz var nu sannsynligvis på vei til en eller annen dokk i Tyskland,

Den britiske kystkoemando sendte ut en kraftia styrke med Beaufort,

Hudson o.a Blenheim botbefly sammen med jegerfly, som anarep Prinz Eugen

natt til mandag i nærheten av norskekysten.' Foreløpige meldinger tyder

på at Prinz Euaen ble truffet av torpedoer fra Beaufort-flyene. Prinz

Eugen var.ledsazet av 4 destroyere og . avdelinser av jagerfly. Der fant

sted en kraftia trefning hvor Beaufort-flyene tok.d.estroyerne under

maskinkanonild og•mange luftkamper fant .sted. 5 Me 109 ble ødelagt og en

rekke andre skadet. 9 britiske fly savnes. - Nu da Prinz Eugen har forlatt

Trondhjemsfjorden omfatter den tyske marinestyrke i Norge slagskipet

Admiral Tirpitz, lommeslaaskipet Admiral Scheer, og den store krysscren

admiral Hipper. :e.en såvidt man vet, her disse skip ikke sjort noe for-

sek på å hindre den allierte konvoytjeneste til RussIfhd.

Tyske forsyninasskip bestemt for Nord-Norze og Ishavsfronten har

lidt store tap under britiske luftangrep. Man antar at i de siste 1)4  dezer

er omtrent 30 skip for Norge eller Nord.ishavet blitt ødelagt.

Det britiske flyvevåpen var ute over franskekysten tidlig mandas

morgen. Tyske flyveplasser i Hollend ble bombet natten forut av styrker

bestående av det britiske flyvevå .ens nyeste  os  sterste jager-bombefly,

de amerikanskyazede Soston-fly.
En nayeundersekelse som er blitt foretatt i London sv luftfotografier

tyder på st der er nlitt satt en fullstendiz stopp for krigsforsyninger

fra Rostock  nå  grunn av de nylie britiske angrep.

LIDT-‘2.3TEN: Mandagens brtiske kommunike fra Kairo melder om  3ket



2.
psAruljevIrksombet i Libya.BriLiske jagerfly her foretatt mange tokter
over fronten.

Admiral Arden () som f-rte kommandoen_over krysserflåten under
sleget, i La Plata-floden, er blitt utnevnt til øverstkommanderende i

iddelhavet. Han avloser admiral Sir Andrew Cunningham som skal til
,ass'sington

U.S.A.: Industrien i De Forenede Stater har utvidet produksjonen så
hurtls at man er bewynt å omlegge planene for de nye fabrikker. Den
e::erikanske .ksdustri cr forberedt på enda'større utvidelser i 1943. Forst-
kom-mende fredag hsr produksjonen av handelstonnasje satt ny rekerd. Skips-
verftene vil da la 30 handeisskip gå av stabelen, for å høytideligholde
den nasjonale marinedag. Sovjetambassadoren Litvinov holdt en kringkast-
ingstale fra Washington mandaw os sa blent annet at en amerikansk tanS-

abrikk- er 20 m'neder ferut for planen ow at der blir lawet 1.000 fly pr,
uke i De Forenede Stater. Amerika bygger nu ubåter i avdelinger som er
bywwet opp etter masseprodukslonsprinsipper. Chefen for det amerikanske
marineverfts byrå sier st disse nye metoder vil sette verftene i stand til
A ferdigbygge en ubåt p5 9 måneder.

NEDEELLND: Heydriehs nyliwe besok i Haag har ført til en bolwe av
repressaller fra okkupasjonsmyndiwhetencs side i Nederland. Blant annet
er  alle  medlemmer av det nederlandske offisers- og kadettkorps ved kri.cgs-
utbruddet n d Tyskland, i alt over 4.00 menn blitt arrEstert og sendt
Tyskland, Dessuten erj500 fremtredende borgere.arrestert som gisler. Len
tyskkentrollerte Hilversum-kringkasteren er kommet med voldsomme truser
et i tilfslle av fortsatt mestand og sabotasje i Nederland, vil det
koste diese disler livet.

NORCL: Blant dem som er arrestert i-den siste tid er fylkesmann
Neldanwer, Hamer. Grunnen til arrestasionen kjennes ikke. I hedmark cr
der foretatt en rekke arrestasjoner av folk som er mistenkt for å ha
bjulnet, russiske krissfanser.

Pclitict i. Os*) var allarmert natt til lste mai. Både denne natten
os, netten etter patrullerte eivi]e politifolk Oslos gater for å pasee

oe der ble satt opp .11egale plakater eller om N.S.-plakater ble revet
ned.

Trihk-Pkdnduktorene 1 Oslo hadde lste mai alle tatt på seg hvite luer
mere ds dsgen etter igjen hadde på seg sine ovarte. Som straff for de-
menstres:onen har de nu mistet sin sommerferie.

vvvvvVvvvvv
LOK.aLT: TLamshavnsbanen som frakter svovelkis fra Løkken verk til

skinringshsvnen Thamshavn, ble for litt over en uke siden satt utav
drift ved et dri_stis attentat. To maskerte menn trengte ved 3-tiden csn
ratter Inn p5 Oanens anless etter å ha slått ned  og  bundet vaktmannen
deene red:tet å s7,ippe dem inn. De plaq-erte så to tidsinnstilte bomber
under omformeraggregetene til banen, en bombe under hvert av aggrreatene,
J3ombene eksploderte to minutters mellomromk1.5 og 5.02, og ødela
s57regatene totalt. Banen er derved satt ut av drift for minst 7-8
mcånsder, forhåpentliwsris og sannsynligvis for minst 1 år.

v-7-vVVVvvV e. r
Teatrene i Oslo fikk for 17de mai fra Politi"president" Askviw

tilsendt folgende forkoldsordre for 17de mai:
De underrettes herved om at det er nedlaFt forbud mot på denne dag

gi noen  forestillirg utover hva det er  alminnelig.  Således vil ingen
mstim:er eller  nattineer bli tillatt.

Det cr videre forbudt A feire dagen i tale, sang, med flagg eller
LYering av 17,mai-s1 yfer.

HvLs dsminstrasjoner finner sted, skal en av teatrets funksjonærer, som

pI forh5nd er uttatt til dette, så snart det avtalte signal blir gitt av
politiet, streks_sette_d_vset_nå, hvoretter teatrets vedkommende gir
publikum Oppi=lersom på at—forestillingen vil bli endelig avbrudt, sc-cTrit

tt.crlipxc deminstrosjoner finner sted.
Dekjentgercise i pressen av ovenstående er forbudt.

vvvvVvvvv
GUD .WVARE =GEN OG FEDELLANDET.


