
Tr,236. 2 ål„-s.EJE!DeE: - :TTM
19. mgi 1942.

RUSSLND: Timosjenkos seirrik, troppen forts_etter fremrykningen
farkowoffånsiven, sier rendagens Eeskve_kom)iunike. Idet de angriper på
en omtrent 160 km bred front, bar de trengt inn iddet tyske forsvars-
system opptil 60 km. Kampen foregår ever en bue sodi strekker seg fra
Oskol nordost for Karkow til Krasnograd 9 km sydvest for Karkow. Lt
rusnisk soesialkommunike utgitt tic1l 1F. mandag omymmen onngir resultatene
av ds 5 forste kampdågene, dvs- fre 11. til 16. mai. I dette tidsrom
rykket de russiske tropper frem mellem 20 o. 60 km på forskjellige steder.
Tyskernes tap i soldater er er 12.0C20 msnh. Deres tnp i krissmsteriell
er ubyre. Blant annet er 400 gdelagte tanks og 25 som er intakt. 210
kanoner er odelagt o;=. 365 Erobret og et s':ort antall mcirsere, maskin-
kahoner oz lastebiler ble enten erobret elter satt ut av virksomhet.
Karkowoffensiven begvnte med fmlenåP dagsorden fra marskalk Timosjenko:
Herved gir jeg ordre til våre trooner om å begynne den avgjorende offensiv
aiot fienden, den tyske arm. om å utslette dens soldater og rutninssut-
styr og å reise vårt Trerike scvjetflagg over de befriede byer og lands-
byen Vi er kommet inn i en ny fase av krigen, nemlig befrielsen av
Sovjet-landene fra Hitlers border. - Timoslenkes da.::sorden gav signalet
til to store tenkslag. Mssser av russiske tanks av den store Vorosjilov-
typen sammen med amerikanske og britiske tanke rykket fremover i. svære
firkantede formasjoner. Grupper av tyske-tanks ble kastet inn for å for-
sime å stoppe den russiske fremrykning, men de ble gjentagne ganger
smadret. Den russiSke tankoffensiv ble understøttet aV voldsom artilleri-
ild os bak de russiske tanks kom elltetropper for konsolidere de inn-
tatts cmråder. Sn viktig rolle snillet Stormeraitsj-stupbombefly som
pepret det tyske forsvar oz odela et stert antall tyske tanks.

På Kertsjhalvøya forteetter alvarlige ksmuer. Mandagens sovjet-
kommunike sier at russiske tropper kjempsr i leetslområdet os korrespon-
dsnter sier at der feregår gatekamper i se1.ie byen, - På alle front-
avsaitt slår dot russiske f1yvevåren bardt til, og an Moskva-melding man-
dsg fastslår at 23 fientlige f1y ble edslagt på en flyveplass på sydvest-
fronten. På lordag ble 65 tyske fly skutt ned.

DEN VEST-ENROPISE.E FEONT: Den tyske krysser Prinz Eugen er blitt
truffet av britiske torpedoer utenfor norske-kysten. Her er en. bE'retning
fra det britiske luftministerium om trefningen: Speiderfly meldte igår at
den tyske krysser Prinz Eugen dampet sydbver lsnms norskekysten. Ean mener
skipet har ligget i Trondbjemsfjorder Etter at det ble skadet av britiske
ubåter og var nu sannsyndlavis nå vel til en eller nnnen dokk i Tyskland.
Den britiske kgstkocmando sendte ut en kraftlg styrke med Beaufort;
Hudson og 31enbeim beffibefly SP.MTeD med jegerily, som angrep Prinz Eugen
natt til mandeg 1 nærbeten ev norskekystene Foreldpige meldinger -tyder
på at Prinz Eugen ble truffet av ternsdoer frs Beeefort-flyene. Prinz
Eugen var ledsazet av 4 destrovere oe. avdelinger av jagerfly. Der fant
sted en kraftig trefning bver :Beaufort-flvene tok.destroyerne under
maskinkanonild 07 manse luftkamper fant sted. 5 Ee 102 ble ødelagt og en
rekke andre skadet. 9 britiske fly sagnes, - Eu da Prinz Eugen har forlatt
Trondhjemsfjorden omfatter den tyske marirestyrke 5. Norge slagskipet
Admiral Tirpitz, lommeslagskinet Admral Sebeer, eg Nson store krysseren
admiral Hipper. •Sn såvidt can vet, kør disse skin ikke gjort noe for-
sok på å hindre den allierte konvoytjenente til Ruseld.

Tyske forsyningsskip beetemt, for rord-Nerge og Ishsvsfronten har
lidt store tap under britiske luftanzren. Lan antar st i de siste 14 daser
er omtrent 30 skip for Norse ellex Nordisnavet blitt ødelaget.

Det hritiske flyveruen var uts over franskekysten tidlig mandag
morgen. Tyske flyvenlasser i Nolland ble bombet natten forut av styrker
bestående av det britiske flyvevå-ens nyeste og storste jager-bombefly,
de amerikanskbymzede Bosten-fly.

En neyeundersokelse som er foretatt i London nv luftfotografie/
tyder på at der er 3litt zatt er follsteeliz stonp for krigsforsyninger
fra Nostock eå, grunn 617  s c nylie britiske aogreu.

;IDE-ej.N1Er,: Eandszens br-tiske kocmunik fra Kairo melder om dket
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patruljevirksomhet 1 Libya.Britiske jaserfly hdr foretatt marge tokter
dEr fronten.

Admirel Arden  (n ) som f-rtc kommandoen,cver krysserflåten under

sloact i La Plata-floden, er blitt utnevnt til overstkommanderende i
flddelhavEt. Han avloser admiral Sir Andrew Cunningham som skal til

Wasilmaton,
U.S.A.: Industrien i De Forenede Stater har utvidet prodoksjonen eå

kurtig at man er beaynt å omlegge planene for de nye fabrikker. Den

armerikenske  11 ustri cr forberedt på endalstorre utvidelser i 1943. Forst-

kommende fredag har produksjonsn Eiv handelsZonnasje~t ny rekord. 3k1pd-
verftene vil da la 30 bandeleskip gå r stabelen, for å høytideliaholle

den nasionalc marinedaa, Sovjetambassaddren Litvinov holdt en krinsbast-

inastale fra Washington mandaa og sa blanZ 2nnet at en amerikansk tanhe

fabrikk cr 20 mneder forut for planen og at der blir laget 1.000 fly pr,

uie 1 Dc Forenede Stater. Amerika bygaer nu ubåter i avdelingcr som er

byaget crp etter masseproduksjonsprinsipper. Chefen for det amerlkaneke
marineverfts byrå sjer at disce nye metoder vil sette verftene i staLa til

ferdiabygac en ubåt på 9 måneder.
2;EDE±L,AND: Beydrichs nylige besok i Haag har ført til en bølg„e av

reprbsealier fra okkupasjonsmyndiahctenes eide i. Nederland. Blant annet

er alle medlemmer av det nederlandske off1sers- og kadettkorps ved krLa-

utbruddet mcd Tyskland, i alt over 4.00 mann blitt arrestert oa sendt Zdl

Tyskiandv Dessuten cr• 500 fremtrEdende borgere arrestert som gisler. Den

tyskkontrollerte Hilversum-krinakasteren cr kommet med voldsomme trusler

at 1 tilfelle av fertsatt motstand oa sabotasje 1 Nederland. vll det

kestc disse gisler llvet.
iGEGE Blant dem som er arrestert den siste tid er fylkesmann

?(-_irdong.er,.Hamarr Orunnen til arrestasjonen kjEnnes ikke. I hedmark er

der foretatt en rekke arrestasloner av folk som cr mistenkt for å ha, .
bjulpet russiske krigsfanger.

Polifict i Oslo var allarmert natt til lste mai. Både denne natten

oo natter etter patruljerte eivile polltifolk Oslos 9.ater for å pass.e

rå  om der ble satt cpp illeaale plakater ellcr om N.S.-plakater ble revet
ned

TrikkokOriuktorene i Osio hadde lste mal alle tatt på seg bvite lmer
mcns le d aen etter igjen hadde på sea sine svarte. Som straff for de-

r,onstrasjonen ber de nu mistet sin sommerfcrie.
vvvvvVvvvvy

LOEAL1: Inamehavnsbanen som frakter svovelkis fra Lokken verk til

skipningebdvnen  •hemshavn,  ble for litt over en uke siden satt ut av

drOft ved et dristia attentat. To maskerte menn trengte ved 3-tiden om

nattea mmd. banens anlegs etter å ha 2lått ned  os  bundet vaktmannen da

derne netct å slicpc dem inn. De plaseerte så to tidsinnstilte bomber
under Omformernagrevntene til banen, en bombe under bvert av aggregatcLe.

? omfene eksoloderte med to minutters mellomrom, kl.5 oa 5.02. og cdcla

parcgatene totalt. Banen er derved satt ut av drift for minst 7-3

mAncder, forhåpentligvis  os  sanncerenligvis for minst 1 år.
. devirVVV-Jtvy  d,e'd . ,

Testrenc i Oslo fikk for 17de mal fra Politl upresident" Askvig

t ilsendt felgende forholdsordre for l7de mai:

Dc unlerretteo herved om at det er nedlaEt forbud met på denne dag
å al  ncen forestilling utover hva det cr alminnellg. SAledes vil ingen

:”71.t.incer eller nattineer bli tillatt.
Det cr videre fcrbudt å feire dagen i tale, sans, med flags ciler

hm.ring av 17.mai-21 yfer.
Hvis deminstrasoner finner sted, skal cn av tcatrets funksjonarer, som

på forbånd er uttaZt til dettE, så snart det avtalte sisnal blir ttt av

politlet, strcks sette liset eå, hvoretter teatrets vcdkommende gir

publikum bopt:ut.som på at forestillingen vil bli endelig avbrudt.,- såfremt

ytterilzerc deminstrasjoner finner sted.
Bekjentajsreise i prescen av ovenstående er forbudt.
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GUD .O'EVAFF, HOU-.;EN OG FEDRELANDET.


