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MIDTØSTEN: Slaget i Libya hat nå vart på 3. Uke. Dagens kemmunike fra

Kairo melder om  ny  britisk medgang. Fienden gjorde et kraftie angrep mot Bir

Hacheim,med tanks og infanteri, men ble sått tilbake. De britiske tankavdelin-

ger var megei; aktive og ble støttet av flyvåpenet sårlie i Bir ilacheim-distriktet,

hvor fientlige, troppesamlinger ble angrepet. I Knightbridgeområdet var det

liten virksoMhet.-
En amerikansk krigskorreseondent  eir  en skildring av kampen i heksegryten i

Libya  oe  sier bl.a.: De'tete tånks og artillerislag overgår i intensitet og

bitterhet alt hva man hittil har sett, for det foregår.over. et så lite Område.

Man forsøker å slå hverandre ut med harde slag, men det er en kamp som tar tid,

tet britiske trykk fra tre sider av heksekjelen har hatt den tilsiktede virk-

ning. Tyskerne som er i heksekjelen forsøker å undslippe, men smuthullet

østover gjennom stålringen er lukket for Rommel 9  og han må Ia heksegryten ko-

ke ti1 all kraften er oppbrukt„.hVis he.n da ikke greier å bane seg vei gjennom

de britiske linjer. - Forsyningslinjene selv bakenfor Rommels sikkethetsventil

blir aIvorlig herjet av de britiske kolonners framstøt.

RUSSLAND: Tyskerne har gjenopptatt sin offensiv mot Leningrad 9  og har satt

i gang heftige angrep mellom Leningrad og Valdajåsene, ca.  130 km. sydøst for

byen. Russerne gjør kraftig motstan. og går til motangrep. - Russerne foretar  e

også kraftige angrep i Volkowavsnittet. I et avsnitt på Leningradfronten

falt det  35o  tyskere. - Under et angrep av infanteri og tanks på Kalininfronten

ble 62o tyskere drept.
De russiske styrker i SebaStopol har gjort motangrep og forbedret sine for-

svarsstillinger, melder den Røde Stjerne i dag.. Bladet opplyser at tyskerne

dag e har gItt _tile_v_oldSoza'te angrep mod tank åg fly_.Tyskarne_keister )1,4.11ye

tropper inn i slaget. - Det russiske:flyvåpen har fått forsterkninger og retter

kraftige angrep mot de tyske kolonner.  Man  antar at det er eatt inn  13o.000

mann og store beleirineskanoner beskyter derussiske stillinger. Sebastepol

har truet tyskerne i ryggen  i 7 måneder, slik som TObruk har gjort

Derfor setter Ritler alt inn på å ta Sebastopol, for det må han hvis han skal

gjøre nye framstøt mot KaUkasus.
Vår korrespondent i Moskva meldte i går kveld:. Fra de deler av fronten der

det ikko er  noe  av viktighet:å melde, ble minst'4.00o tyskere drept aller såret

på en eneste dag. te tyske armèer forblør seg,

DEN VESTEUROPEISKE FRONT: Britiske bombefly fornyet sitt angrep mot Ruhr-

området i natt. Et kommunik4 fra luftministeriet melder: En kraftig'styrke

av britiske bombefly angrep industridistriktene i Ruhr i natt. Dokkene i Dieppe

okkupert Frankrike og tyskokkuperte flyplasser i Nederland og Belgia ble oeså

bombet. Fly fra den britiskejagerkommando var også på togt. Et fly fra

den britiske kystkommando ødela et fientlig sjøfly over Nordsjøen. 18 britiske

bembefly savnes etter alle disse operasjonene.

Den b2itiske marines yngste aktive offisexer var med i trefningen utenfor

den belgiske kyst på lørdag, be angrep en overlegen tysk styrke og senket en

torpedobåt på  600  ton og torpederte en annen. De vendte tilbake uten selv å

ha tap. En 25 år gammel løytnant førte kommandoen over patruljen, og yngste-

mann med eget skip var 2o år. En av de to som falt i trefningen var 22 år.

Gjennomsnittsalderen av de offiserer som patruljerer på østkysten og jager tys-

ke E-båter er 23 år.
Det blir meldt om betydelig forsvarsvirksomhet på den franske kyst, Det blir

foretatt minelegning over stord områder cre hemmelige festninger blir bygget på

et område som er  4o  km. i dybde. Det blir også meldt at tyskerne befester en

forsvarslinje til mellom elvene Aleppe og Aisne. En tredje forsvarslinje blir

bygget lanes Meuse.
Den britiske kringkasting ga i går franskmennens eom bor i kystdistriktene

en advarsel om at de bor i faresoneN og de fikk det råd å flytte vekk fra slag-

feltet hvor det er mulig. "Reis vekk så snart som råd er het det i advarslen.



D2T 11J2R11 øSiN Det blIr meldt at patruljer av den amerikanske Stille-havsflåten framdeles forfølger den japanske flåtestyrke som ble beseiret vedMidwayøya. Det meldes også om en sjøtrefning i det nordlige Stillehav uten-for Alaska, Admiral King, øverskommanderende for den amerikanske flåte sa:Det foregår noe i det området. .2.1en ellers er det ihke mottatt nye meldingersiden japanerne angrep Duteh Harbour på AleeeneoDen første øyenvidneberetning om det store luft og sjøslaget utenfor Midway-øya går ut på at et av de japanske,hangarskip som ble senket var et  27.000  tonskip av Oarlaklassen t  den største i den japansko flåte. Det eneste skip i klas-sen foruten dette, ble satt 1 brand, og man mener at det sannsynlievis er gåtttapt.  e;11 amerikansk flyger så japanerne gjøre fortvilte forsøk på å berge detstore hangarskip. Sn japansk kryssee som ikke greide å komme nær nok til å taopp overlevende, åpnet til elutt ild på kloss hold, antakelig for å-senke detfortapte skip.
Det blir meddelt at på do 6 månedor krieen i Stillehavet har vart har denamerikanske armås flyvå,pen senket 53 krigsskip av allo størrelser og 44 andreskip. I Eår kveld moldte det amerikanske marinudepartament at en amerikanskundervannsbåt har torpedert et handelsskip på  5.000  ton og et krigsskip somennå ikke er identifisert.

Siste nytt om krigen i Kina er at kineserne har drevet de japanske tropperut av byen Chuchang, der de hadde klart å fafotfeste i Eår. Kineserne harogså tatt igjen jernbaneknutepunhtet og flyplassen.
TYSKLAUD: Navnene til 7 menn til som er honrettet for forrederi, som detheter, er blitt slått opp på røde oppslagstavler over hele Berlin. Ifølgesvenske korrespondenter i Berlin løpex antallet av henrettelser der sikkertopp  i 10  pr. dag, og det or mulig at det or ennå flere. Antallet av dødsdommerer nesten blitt fordoblet siden Hielers alvorlige tale om rettferdighet den26. april, da han ga dommerne ordre til å være mere hensynsløse. Til tross forden Hitler-inspirerte terror tiltar oppsetsigheten mot den nazistiske krigsfør-sel i Tyskland.
ISJ:,KKOSLOVAKI2Ts Massehenrettelsen etter Heydrechs død fortsetter. Kring-kasteren i Praha melder at 14 tsjekkere til er blitt skutt. I alt er 238 bletthenrettet siden Heydrichs død.
IRANS regjering har offisiolt anerkjett den franska nasjonalkommitå generalDe Gaules frie franske organisasjon, meldte det uavhengige fransko nyhetsbyrå.o..-  vVvVi avslutter nå kronprins Olavs kringkastingstale den 7. juni:Jeg fikk mange bevis på i hvor høy .ecrad amerikanerne fulgte med i begiven-hetenes utvikling  og hvor stor deres nteresse er for vårt folks skjebnu i den-ne tiden. Pxa uendelig mange menn  oc  kvinner, særlig da fra dem av norsk byrdog avstamning skal jeg på denne måten få bringe alle dere hjemme hilsener oggode ønsker om fortsatt kraft til  å holdo ut og  finne fortrøstning og se fram-tiden i møte.
Jog vil slutte hvor jeg begynte, mod å minne om at grunnlagt for vårt fram-tedit5e liv som folk må være grunnet på vår  tradisjonel1e tro pa rett og rett-ferdaghet og respekten for individets frehet og vår rett til selvutfoldelseslik som disso begrepene er utformet i  Norges  grunnlov. Lienå ar intet folkblitt kuet,eller endelig beseiret så lenge det har beholdt troen på seg selvoe så lene det i handling har vist  at dot var villig til å ofro og hadde ev-nen til indre samhold i motgangens dag, slik som dere hjemme har gitt  uendeligmange oksempler på denne tiden.
Vi her ute er stolte over at  dere  hjemme holder hårdnakket stand, ikke baremot de frommede undertrykkere, mon også like overfor bunnfallet av  det  norskefolk, som etter a$t hva de har ejort framdeles våger å kalle seg nordmenneJeg hylder de sanne og virkelige nordmenn som holder fast på sin tro og sineidealer, og som for fedrelandets skyld  er rede til å ofre alt for dette.Fxihetens og seirens dag vil og skal komme baro vi alle i all vår gjerningvesor oss verdige til å oppleve deno
Min hjertelieste hilsen og takk til dere allo. Husk at Gud or attåt, og måGud bevaro Norges land og  folko
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