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I løpet av nehne uken har det rast en uavbrudt og.voldsbm kamp på Karkovfraa
Det russiske angrepet scm kom helt overaskende påetyskerne ble ført fram med
volds'm kraft, •g russerne har over en 2oo km lang front rykket i en dybde a-
6- - 2o kM. tTå etter en og en halv ukes kamp er det blitt stille på frnnten
Timosjenko'befesterulå de stIllinger han har erobret og forbereder seg til n:
framstøt. Tyskerne på sin side fører freM undsetningstropper fra alle kante:
samt1d1g med'at general von Bock foretar fortvilte motangrep mot russernes
flanke.ved Isum, ca 13b km sorøst for KarkoW.: T11 å begynne med hadde disse
motangrep 1.11rt framgang, men i de siste'dager av uken ble tyskerne også her
slått tilbake med svære tap. Under kampene'er:der fra begge sider satt inn
veldige mengder av tanks som tørner Miammend-hvad korrespondentene kaller

verånshisterlens største .tanksslag". En melding fra Stockholm sier at von
Bock allerede har mIstet over 9oH tanks:eller med andre ord over to hele ta]
divisjoner i antall.- Russerne hevd'er at deres tankstap er meget mindre ann
tyskernes. I luften er russerne overlegne, noe sbm også bekreftes av tyrkla
korrespondenter, Det er blandt annet fra russISk side satt inn veldige meng
StormCvick stupbombefly og •spesielle tankødeleggeffly. De s1ste skal ha en
vesentlig el av de ndelagte tyske tanks på sin samvitt1ghet. Da de russisk
trapper ELkk til angrep mottnk d8 en dagsorden fra.Timosjenko, der det bl. a
he-tm"Dere begnner na den offensiv sem tilslUtt skal feie nazipøbelen vekk
vår russiske jcrd.T Russerne'har I denne førete framrykking tatt enorme men
der tysk krigsmateriel1 som bytte, - Pd,:kertjhaTvøy er kampene nå slutt mel
24/5: Etter ec. sste vol-dsomt motadgrep fra russernes side, hvor tyskerne
kastet tilbaae. evakuel,te russerne Sine-ætyrker natt til 24. På denne måtçi
undgikk store styrker å bil: fanget. Det meides ffra Moskva at de tyske ta
fanger langt everskrider dot s=lede. antall av russiske tropper og civile
befandt seg nå bniv3ya. På LenIngradfrenten har russerne vært de angripen e
og når det hevdes fra ysg.hrld a rusniske 1.1njer der skal være gjennembrie,in
sd er tlet frItt cppapind for A berolige bp1ndonen,i Tyskland.- Russerne-Viss
at tyskerne på Karkewfrontan fOrte traurveldlgeemengder av krigsmaterlell
en kamuflert lagringsplass for snarks, å begynne Sdn offens1v2 men samtidig
russernes offens1v aom dem 1 forkjøpet:angret veldige styrker russiske stup-
bnmbefly den tyske lagerplams Gt; ødnia veldlge mengder krigsmateriell. Det
meles_at tYskernerpå et avsnitt av-P:arkowfronten har hatt 5o.000 fålne
frndag 1 forrige uke; På et annet avsnitt'av samme front har tapene vært av
4o,000_ •- Barentshaeeb.har russiske ubåter i lnpet av uken senket en tysk
destroyer, en mineføier:eg ot stort transportskip.
DET FJERNE ØSTEN Det har ikké keMmet Inn meldinger om vesentlige hendelser
løpet av uken fra det fjorne derten, Det hår Vært relativt.stille på frnnten

Burma hgor .begge parter forbereder seg tIl neste stere slag, De britiske
indiske tropper utbygger sine sti1lingdr langs den indiske grense Mens japan
samler og forsterk-er s/ne styrker som nar litt store tap. - I øst foregår k
pene i grenseemrådene mellem Burma og Kina. Etter den siste japanske framry
ikng har situasjonen bedret seg litt li det siste.for kineserne. Gjentatte j
eriske forsnk på å gå over Salweendlva nord.for Burmaveien er slått tilbake m
store japanske tape ' Syd fnr Burmaleien har kineserne gjenerobret 2 byer på
Burmas side av grensene Britiske offiserer har organisert:geriljatropper
hlandtvårmas befolkning, - Det har hver dag lnpet av Uken kommet melding
em tIldels kraftlge allierte flyangrep. Akyab pA Burmas vestkyst er blitt a
goepet 6 dager på rad. L1keledes har.er. Lae på norcløStkYsten av New Guinea
Ulitt angrepet fiere ganger. ne allierte styrker har under disSe angrep hat
svært emå tan; tilde1s nar de under angrepene skutt ned langt flere japanske
fly enr de har mistet sely: Dessuten er-en rekke jananske fly blitt ødelagt
på bakken, eamt1dig so-:1 fulltreffers er notert på flere japanske ng
Ieetrnyer. Uader ..panek8 angre0 på Pert Moresby på New Guinea er et stort
antall japanege fly nlitt ndelagt. Utenfor den Nederlandske ny Amboyna er
japanske tranSbortsL1p blitt æenket av allierte ubåtår: 22/5Meldes at alli•
erte ubAter har senket en japansk krysser på 7.000 t. Samme dag ble det
at franskmennene mintet. 4 kridgssklp; under kampene-bm Madagaskar, derav 2 des•
troyere, Japånske flåtestyrker hn,r ikke vist seg I nrheten av. Australla et
slaget Ved SaIomonnyere. Det er tydelig at de der led et-j kraftig nederlag.



LIBYA: Også fra Libya har det vært lite nytt å melde denae-uen. Det har vært

kraftig patruljevirksomhet, men ikke mer omfattende kamper. Engelb.k»TærtatuJej,er

har gjentatte ganger angrepet og spredt fiendtlige styrker. En patrulje som--;

var rykket særlig langt fram tok en flendtlig arbeidsavdeling tilfange. Det

meldes fra London at man venter en tyskitallensk offensiv snart. De stadige

og tildels voldsomme angrep mot Malta har vært avledningsmanevrer Zer å avlede

oppmerksomheten fra transporter med forsterkninger til Rommels arme. På sin

side har de britiske styrker ført fram store forsterkninger. Det er blandt

annet kommet noen amerikanske avdelinger til Libya. Britiske flystyrker har

foretatt gjentatte kraftige angrep mot Benghasi, Derna og andre Libyske kyst-

byer sem tyskerne holder besatt. Angrepene mot Malta har fortsatt kostet akse-

maktene store mengder fly. Det blir skutt ned gjennemsnittlig lo fly om dagen

over Malta nå. Men de tyske og italienske fly får utrettet forbausende lite.

Den britiske krysser Penelope er nå kommet til Gibraltar etter å være angrepet

av tyske cg italienske stunbombeflyj5 dager på rad i havn på Malta. Den ble

dessuten angrepet uavbrudt på veien til Gibraltar. Ikke en eneste bombe hadde

truffet krysseren, den var bare lettere skadet av bomber som hadde falt i nær-

heten. - Engelskmennene har fortsatt rettet angrep mot Cicilia hvor flyplasser

og havnebyer er blitt bombardert.
DEN VESTEUROPEISKE FRONT: Det har vært litt mere stille denne uken på luftfron-

ten i vest. Været har for en stor del hindret operasjdmene. Det har derfor

bare vært et stort angrep mot Vesttyskland denne uken. Mannheim ble angrepet

av store styrker natt til 2o/5. Men dagangrepene mot franske, nederlandske eg

belgiske kystområder og mot skipsfart utenfor den europeiske vestkyst har vært

ført med stor kraft hele uken. 17 mai ble Den tyske  lo.000  t krysser Prinz

Eugen angrepet av britiske fly utenfor norskekysten i nærheten av Stavanger.

Britiske Baufort torpedofly fikk inn 2 muligens 3 torpodofulltreffere på krysf.

seren, som siden er kommet til Kiel hvor den er lagt i dokk for reparasjon.

3 transportskip er meldt senket av britiske torpedofly utenfor Nederlands kyst.

Under dagangropene har Dieppe, Calais, St.Nazaire, Le Havre og Abbeville vært

hovedmålene. En ny type amerikanske' n Boston" jagerbombefly har vist seg å være

et fryktelig våpen under disse angrepene. Tyske fly har praktisk talt lkke

vist seg over England denne uken.
KRIGEN TIL SJOSS: Foruten angrepet mot Prinz Eugen og senkningen av den japan-

skh krysserewier det denne uken blitt meldt at over 2o tyske transportskip er

blitt senket i løpet av 14 dager på ruten langs norskekysten til Murmansk.

ESmorikatblir dot nå satt 2 nye handelsskip på vannet hver dag. På denne må-

ten vil akseubåtenes senkninger bli mer enn oppvelet, og skipsbyggingen vil

etterhvert gå ennå fortere, Det meldes videre at Amerlka vil sjøsette 4 35.00c

slagskip til iår foruten 2 som allerede er sjcsatt. Videre •r 6 45.000 t. sla€

skip og 5 57.0oo t. slagskip, begge typer med 35 knops fart, under bygging.

Videre vil 5 27.000 t. slagkryssere (35 knop), 8 kryssere (17,000 t.,35 knop)

og et veldig antall mindre kryssere, destroyere og ubåter bli sjøsatt 1 USA 1å/

England pd sin side yil sjøsette bl. a. det 5 og 6 hangarskip av Gloriousklas-

sen iår. 170 destroyere og 12o korvetter som skal brukes i kampen mot ubåtene,

er under bygging. På aksemaktenes side finnes det praktisk talt ikke andre

nybygginger enn et stort antall ubåter. - Aksemaktenes ubåter senker for tiden
mange skit for de allierte i Atlanterhavet. Men det viser seg at praktisk tal-

ingen av disse senkningene foregår på engelsk side av Atlanterhavet. Amerikan-

erne som foreløpig har mange vanskeligheter med ubåtene, vil etterhvert som

deres erfaring stiger og metodene i ubåtbekjempelsen forbedres også kunne nyt-

tiggjøre seg engelskmennenes orfaringer, og man venter at det snart vil bli en

betydelig bedring i situasjonen, Amerikanerne har forøvrig gjort enrekke storl

forbedringer av marinons antiluftskyts, samtidig med at de har konstruert nye,

helt overlegne stupbombefly. R2sultatet av dette arbeide viste seg tydelig i

slaget ved Salomonøyene. Tilsvarende forbedringer har også engelskmennene gjo:

Det vil 1 det hele vise seg også tilsjos etterhvert at de alliertes flystyrker

nå blir tremaktspaktens helt overlegne.
FORSKJELLIG: Det opplyses at de allierte nå fabrikerer 8600 fly om måneden mot

fiendens 4loo, og forholdet vil stadig gå mer i de alliertes favor. Tyrkiske

korrespondenter melder at det tyske flyvåpen er klart på defensiven 1 Russland

- I Frankrike er 25 gisler benrettet denne uken, og i Belgia og Grekenland har

begge steder 15 ofre falt for de tyske henrettelsesplutoner. Iholland er 27o

Offiserer blitt arrestert og sendt til Tvskland sammen med 5oo andre gisler.


