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1:22 -2.7,2J2 øSr22: Rasultatet av s1aget utenfar Midway i Stillehavet ble at
den japanska flåte ble slatt på flugt. Den aåarikansko overstkonnanderende i
Stillehavet es;lyste i et kommaneik i aag at fienden synas å væra på tilbake-
toc, den ksm ut av syna i natt. I kammunikiSet heter det videre at det ble gjort
ner skade på 2 fientlije krYssare. i japansk dastroyer ble senket  oc  De For-
ente Stater mistet en destroyer som ble senket av en undervannsbåt Man hat
annå ikke Lått alla enkeltheter om slaget, men det framgår tydelig av adniralens
kommunikblat japanerne her litt et kraftic nederlag. Ifolge de offisielle kon-
nunikéer har j-penerne hatt folcende taåå 2 hancarskip som sikkert ble senket,
og kanskje også et tredje  semen  med alte flyana ombowd. 3 slagskip ble skadet,
det ene av dan gansk- betyelig 4 aller  6  kryssere ble skadet, to av dem sterkt.
1 destroyor bla senkat. 3 transportskåm fikk en necet hård medfarto - Admiral

-Kinc, sjefan for Da Forente Staters flateoparasoner, naddelta å  Går  at en flate-
trefninger under utvikling i det nordlice Stillehav,

LIBYA: I dagens briticke k‘rreanik fra Kairo hater det at de frie franske
styrkar har sLått tilbake et an6ren ved Dir Kachein. Britiske kolonher har nn-
gWepet fiendens forsyningslinjar :Jed-godt rasultat. Eritiske flystyrker heter
det videre i kommunikdet, rettot negat vallykkede angrep not fiendens troppe-
samlinger og forsyningslinjer. flovedslaget ilnnar sted i et område aellom de
tre punkter flualeb, Harnes oj Rnightbridge, De to siste stedene holdar bri-
tiska styrker, sam oeså har basatå et punkt vastenfor Hrans. Herfra ble den
21. tyske panserdivisjon kas•et ut av britiske og indiske tropner. Da alliarte
styrkar truer santidig fiendens stålling elualeb. - General Ritohie har sendt
denne dacsorden til den 3. arnéz 2;ere har gjort et codt arbeid, Hold fram
slik  og  vi skal klare ham. Alt det vi kan sette inn, må vi sett- inn nå. Vi
nå-cå .utrettelig  oe -håwdnakket'p2,  sa  vi kan vende strommen å retning av seier.

Veret er blitt kjoligere og siktbarhetan er blitt storre. Dette her fort
til øket aktivitet fra det britiska flyVåpens såde.. Hele dagen igjennon er
jagere og bombefly 1 virksomhet over hala elacfeltet,  oc  retter angreo etter
angrep mot fiantlice tanks'oc forsynihger.- telagran  frå  Aloxandria melder
at don britiska flåte opprattholder stark pstruljevirksombet utenfor kystan.

aUSSLAND• I Russland holder eat utvikle sec voldsonne kamper rundt
Sabastonol. I de siste 5 dage.har tyskerna satt i canc kraftice angrep både
av land og flystyrker. Dacens rwssiske kcwx..:unik nolder at disse angrep er
slått tilbake ned svære tap. 38 t;rske fly er blitt ofielact i kaaiper son sto
på i 3 dage. Disse siste angreeene er cio voldsonsta tyskerne har satt i gang
siden do kostbare offensivar i hovember  ec  desenbar.

nord p. Lanincraåfronten er det atshillig virkso•hot. Sonnonfor Leningrad,
rundt Ilmensjcan, fikk to fientlige bataljoner en hård medfart da russerne
cjenerobret to landsbyer. I uken som gikk mistai tyskerne 520 fly, nens rus-
serne ta7 var 151.

Vt.52.iFROP:I= laritiske fly av jecerkcremandoon angrep i natt
fientliwe flyplasser oc andre mal i Hederland oc ::tred-.3rankrike. Fly fra kyst-
konmandoen gikk til angren pn fientlin\e skip utenfor de Friziske oyer. e;t nel-
lonstort skip ble bombet oc truffet nådtskips. Alla da britiske fly kom til-
bake i God behold.

I ettermiddac kunne maa se er stor styrke av britiska fly sou floy ovex ka-
nalen i retning av Frankrike.

Fra London ble det i etterMiddag kringkastet en advarsal til alle franskmenn
on a forlate kystdistriktana, _tet  ‘cr  mecet sannsynlig at kystomridene i okku-
:e2t Frankrike mer og mer vil bli skueeglasoen for wilitære oparasjoner. Hen
som rimelig kan vore er deb vanskelig I ci flczr $3,:; hvor slike omerasjoner vil
liena stad. i vil derfor oapfordre alla frahsknenn son bor i de forbudte kysl-
områdene, son benyttes av tyskerne, til a flytte unda s2 fort son nulig. Man
har gan nang v.2ft vidns til hvorarii 3ivilbefolkningen la,gger hindrincer i
vaien for tro:peaksjoner, soelic n.or Cissa trop -ona er  velkomn,. For dem som
ikke kan rois_ vekk, sior advarslen vidore, gjantar vi utrykkelig de instruksar



som vi har gitt tidligere: Det du i eyeblikkat skal gjore er å screa for din
agen sikkerhst. Frihetsarm(!ene har bruk for deg. Vi forplikter oss hoytiaelic
til at du dkal bli underrettet når det rette tidspunkt er kommet for dez franska

å yaa 3dn hjelp. -

011-Vell dsn britiska minister for krigsproanksjon, som nd ar i ano-
rika, har besokt Fords nye fabrika:er for boabefly cr,:; Cryslar fabrikk,..r i fetroit.
Hall sa at vi nå kan se frau mot tonpsn av  den  britiske produksjon, isen for ds
Yo:enta Stater det ineen naksinuas,rense.

SCRICd: Den svenske forsvars.sinister har holLt et forearau der han bl.u.
sa at Sverice onsker fred, m.en ikke  pa  bekostning av landets frihet. Forsvars-
ninistarens uttalelse frankom i forbindclsa nsa ds hyppigo tilfsllor der tybke
ffy nylig haade floyet over svensk oraas og de proteeter mot Lette som var kor-
.eet fra forskjellice grupner av arbeiders. Forsvarsministersn fortsatte: Vi
kravar at de kriGforende skal respekturs Vdr naytralitet og vårt territoriun i
luften. e nå vits at de scur argrinsr oss blir butraktet son våre fiendor  oc
sverfor Len vd1 vi forsvars oss ac all vår makt

vVv  m-

:71 gjengir her den tale Kronnrins Clav holdt i kringkastinuen fra London dan
7. juni:

Landsmsnn:  Jeg  er glad jee har have til å tale til dere i aag, den 7. juni,
;J:.  37 å2sdagan for fullforelsen av frihetsverket på ehdsvoll i 1814,  oe  for  2
arsdausn for beslutnincen om at Leree, i sansvar med det noroke folks onsko,
skulle fortsette å kjennn  videre  noz overfallsmannane, som ot selvstendig  ou
suvsrent rika  ou  at vi lkke skulle boye oss for maktens og brutalitetans for-
kjeMpere, men mad alle til rådighe stående nidler, on i noye sanarbeid med vå-.
ro  allierte fortsette kanpen til seiren en eang er vunnet, og rett  oc  rettfer-
aiuhst og frihst atter kan h srske i vårt land son i vorden forovrie.

Ser vi nå stillineen i dag  oe  hvorleaes den var for to ar siden, så ser vi
h;ror uendelig maGet sterkers vi står  tiL  ann den gancan. Italia k2m da ann i
kr ia:en og Prankrike var slått ut. f.ussland hadde vennskanspakt nad ,7yskland
oc..ilemeriaas Forente Stater sto avventande  oc  tvilenda. - L dae er billedet et
halt annet. Det britiske inperium står sterkere rustet  ou  kraftigero ann noan
sinne for. Russlcnd kjanpor aktivt MeC stor dyktighst og . ta-:nerhet not våra .
fellos fiender.  OG  hartil koEmer De Forente Stater,  son nå fbr  alVor setter
alle krefter inn for sine iLealer  oc  tradisjoner.

Jeg er natto2p koamet tilbake fra en raise i "J.S.A.hvor jeg hi.a. i  3  uker
rUnLt i veststatene og midtveststatone,  0  eg hadde der hove til å tala

til st neget stort antall an arikaner- og fortelle dom om 7iorge og om vårt folka
deltagelss i krieen.

Semstiai,r  fikk.jog se an del av Let i sannhet inponerende arbeia son allersau. G
.32 blitt ntfort å kriRsindustrien. Tiat emerikansks folk er i daG fullt krius-.
bevisst, cu:; går inn får sin D- )Walle ned all sin aneri og det stiller hels  sin
erfaring ca produksjenens ourke o, siL praktisk tals ubegrensede tilgang  od
.ractoff  oc  ra=eske-esateriell, til  ads posisjen i krien og krissinaustriens

-  har sett flyfabrikkr og skipsverft son i dåc leverer fullt fercåge
fly  oe  skip, hvor dat for 8-9 naneder siden bare var gronne encer oG jorder.

skapsverft som jeg beschts, leverte nå to skio i aken oL hvert skip tok 5c)
deen å. bygge_fra kjelen ble strukket. Dett,: veri-tJt nåvat en gång i juli mened
detts jr g nå o- i tre skio om uhen, nen er etter meldenger som er kom:Let IDAG
EtTli!T2' o-yos i dann_ produksjon. ,n ster ny Ilyfabrikb soa skulle vsre ferdic
i juli/augut, er allerada meldt i full nrcduksjon, ned de forsta fly levert
sist å mal.

Dette er bars nosn snreate eksampler på tenpo o onfang av det amerikanske
folks kricsiansats, jeG hunne nene lignende ting på aIle  orciar, 121_in det
viåle fore for lanut a relne a.;:to-pu  alt sannen.

Over alt hvor jeg vcr i Statene og fra alle anerikeneres side ble jeg nott
red en enestaende intsresse oe syrerati for ^Sorge o dsts folk i cets hsltemodige
kaå a . Sarlig V= C.3-11 hje=efrentens holdning, og a i hoy grad hirkens oG sko-
leni menn swe va:cte den storste beundring. Cen oGsd dat frie  T.Jerges aktive dal-
tc(alse krigen ble krafti understrekst i aviser oG taler ved oaage anlednia-

' - i-åsc ts  cktivt o,  passivt  ev'vin-,r a---1.4'rflaa rn, r2sn,b-1: oc_ , å_ s ue
beund.rång, stterson tilen Går er forståslsen av vår hafln både hjeesue ou uta
blitt ne• o, reer levende for den og blitt as_srkjent av etaaig flers og flere
alerikanare. (7i avslutsar talen j naste nwaler.
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