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Russland. Dagens sovjetrussiske kommunike melder at den russiske offensiv
fortsetter i retning mot Kharkov. Også dette kommunike omtaler tyskernes sto,
tap. Tyskerne hat under von Bock's ledelse satt i gang en motoffensiv 130 km
sydøst for Kharkov mellom Izjum og Bardjenkovs, DE raSserne-kjemper nå for
å avverge dette angrep som truer de angripende russiske styrker i flanken.
Imidlertid frangår det av de siste meldinger at russerne fortsetter å rykke
fram mot Kharkov og at de har bitt sez fast Ved tyskernes viktigste sambanda
linje idet de har tatt en ariktig stilling ved landeveien til Kharkov. Tysk-
ernes defensive kamper er nyttelese, og spesielt frykter tyskerne den rUs-
siske artilleriild, som de karakteriserer som "en dansende vulkan". Times
skriver idag at hensikten med Timosjenkos angrep mot Kharkov er ikke først
og fremst å lage et gjennombrUdd med tanks i dette avsnitt, men å ødelecge
de tyske styrker systematisk. - Det fortsetter kamper i omegnen av byen kerti
melder et russisk kommunike idag, Dette kommunike kommer et par timer etter
en tysk aermelding som forteller at hele Kertsjneset er erobret av de tyske
tropper. Et tysk kommunike meldte igår at 17 ruasiske divisjoner var til-
intetgjort på Kertsjneset, Man finner det imidlertid merkelig at russerne

På Kertsjneste, som bare er en tiendedel av hele Krim, skal ha hatt dobbelt
sh mange divisjoner som tyskerne har på hele Krim. - Ifølge pålitelige
meldinger fra Ankara forsøker tyskerne å skape mistillit i forholdet mellom
Russland og Tyrkia ved å spre rykter om fullstendig ruesisk okkupasjon  av
Iran og Irak. Den russiske amba e sadør i Ankara, Vinovgrad, er frendeles på
sin post tross alle tyske påstander om at han har måttet trekke seg tilbake.
Han fører for tiden meget vennskapelige forhandlinger med den tyrkiske regje]
ing. - Russland har sendt en ny ambaesadj.r til Tokic. En tysk melding for-
teller at forholdet mellom Russland oe; Japan i det siste er blitt mere spent.
En japansk målemann, Hoshio Shiratori, har uttalt at Japan er beredt pA alle
eventualiteter, oA at Russland er rede til hvascmheist. Om Russland for
eksempel hjelper Kina er det krigsårsak.
Vestfrontem. Kraftige britiske bombeflystyrker angrep inatt det viktige
industrieentret Mannheim i Tyskland. I Liannheim ligger den kjente fabrikken
Badische Anilin Iemi e che Fabriken or fabriker son produserer ubåtdeler.
Inatt ble videreubåthavna i St. Nazaire anarepet, og det ble lagt niner i
fiendtlig farvann. Britieke jagerfly var ogsa på tokt over Frankrike og
hederland, 1 tysk jagerfly ble skutt ned, 14 britiske fly savnes etter
nattens operaejoner. I dagelys igår ble det viktice jernbaneknutepunktet
St. Omer i Frankrike angrepet. 4 tyske fly ble skutt nsd, og 4 britiske
savnee. - Tyske fly rettet inatt et kortvarig angrep mot en by'i nordest-
England. Det ble voldt ekade pk liv og eiendoa. Tyske fly fley orså over
noen andre byer i nordøst- og øst-England uten et noen skade ble voldt.
Idag morgee ble en Meseerschmidt 109 skutt ned over Lingland, - President
Roosevelt har opelyst at flere  imprikknske  tropper vil bli sendt til nord-
Irland til forsterkning av de store amerikanske styrker som allerede er der.
President Roosevelt understreket imidlertid at dette  ikee  betyr at man over-
ser kampene i det sydvestre Stillehav. - Den regelmessige rute med passa-
sjerfly mellom Kanada og England somhar vært nedlagt i 3 år, er nå gjenopp-
tatt.  2aiten vil bli trafikert 2 turer hver vei i uken.
Libya. Det meldes on øket fiendtlig virksomhet i Libya. En stor tysk kamp-
grupperer observert på vei sydover, og i søndre sektor er fiendtlige Panser-
avdelinger i virkeomhet.
Det f'erne østen. Et japansk forsøk på A trenge inn i Yunnanprovinsen'er  av-
verget av kinesiske styrker, og flere fiendtlige stillincer er erobret til-
bake. I det sydøstre Kina er kampene blusset opp irjen, og japanerne har
gjort et angrep  rek  kineserne 200 km. eer for Shanghai. Det er konsentrert
store japanske styrker i dette område (Chekiangprovinsen). I Burna cr 4
fiendtlige fl ødelagt på bakken under ct flyangrep not Akyab, Kampene er
hårde i nord-Burma, Ien øverstkomaanderende under det amerikanske flyangrep
mot Tokio og andre japanske baer nylig er tildelt en æresmedalje for mot og
tapperhet. Flyene fløy umiddelbart over takene i Tokio, og cjorde stor skade.
Ved togoya ble Japane sterste flyfabrikk angrepet med hell at de aJurikanske
bombefly. Ingen fly gikk tapt. Angrepet fant sted 18 april.
Frankrike.  e  personer er skutt son repreesalier for at to tyske seldater ar
blitt angrepet, Fra Vieny inngår meldingen on at et jernbanetog mellom
' antes oe La Rochelle er slirpnt i  i nf 4nr rnd r:: nnr.11-„„n-r,


