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Slaget i Libya har nå vart  på 3.  uke. Dagens konmunik4 fra
Kairo melder om ny britisk medgang. Fienden gjorde et kraftig angrep mot Eir
Racheim,med tanks og infanteri, men ble sått tilbake. De britiske tankaveelin
ger var meget aktive og ble støttet av flyvåpenet serlig i Bir Hacheim-distriktet .
hvor fientlige troppesamlinger ble angrepet. 1 i[nIghtbridgeområdet var det
liten virksomhet.

En amerikansk krigskorres?ondent gir er skjldring av kampen i heksegryten 1
Libya oE sier bl.a.: De'Ae tanks og ertillerislag overgår i intensitet  ou

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 dat er en kamp som tar tid.
Det britiske trykk fra tre sider av heksekjelen her hatt den tilsiktede virk-
ning, Tyskerne som ar i heksekjelen forszker å undslippe, men smutthullet
østover gjennom stålringen er lukket for iiommel, og han må la heksegryten ko-
ke til all kraften er oppbrukt, hvis han da ikke ereiar å bane seg vei Ejennom
de britiske linjer. Forsyningslinjene selv bakenfor Bommels sikkerhetsventil
blir alvorlie herjet av de britiske kolonners framstøt.

RUSSLAUD: Tyskerne har gjenowtatt sin offensiv mot Leningrad, og har satt
å gang heftiva anmrep mellom Leningrad og Valdajåsene, ca.  13o  km, sydøst for
byen. Russerne gjør kraftig motstand og mår til motangrepo - Russerne feretar -
også kraftige angrep i Volkowavsnittet. - I et avsnitt på Leningradfronten
falt det  350  tyskere. - Under et nnsnep av infanteri og tankg på Kalininfronten
ble 62o tyskere drept, _ .

De russish,E: otyrker i Sebastopot har gjort motangrep-om forbedret sine for--
svarestillinger, melder den Røde Stjerne i dag, Bladet opplyser at tyskårne.i •
5 dage har gått til voldsomme angrep med tanks og fly0Tyskerne kaster.nå nye
tropper inn i slaget, - Det russiske flyvåpen har-fått forsterkningor og retter
kraftige angrep mot de tyske kolonner. Man antar at det er oatt inn  13ec000 .
mann og store beleiringskanoner beskytar de russiske stillinger. Sobastopol
har truet tyskerne i ryggen  i 7 måneder, slik åem Tobrui. har gjort i Libyao
Derfor settar Ritler alt inn på å ta Sebasto2ol, for det nå han hvis han skal
gjøre nye framstøt mot Kaukasus.

Vår korrespondent i Moskva meldto i går kveld: Fra de deler av fronten der
detikke er noe av viktighet å malde, ble minst  4.coo  tyskere drept al1er såret
på en eneste dag. Da tyske artAer forblør seg.

DEN VESTEUROPEISKE FRONT: Dritisko bombefly fornyet sitt angrep mot Ruhr-
områdest i natt. :e]t kommun.:±3 fra luftministeriet melder: En kraftig styrke
av britiske bombefly angrep industridistrikter.e 1 Ruhr i natt© Dokkene i Dieppe
i okkupert Frankrike og tyskokkuperte flynlassar i D-ederland og Belgia ble også
bombet. - Fly fra den britiske jagerkommando var også på togt3 - Et fly fra
den britiske kystkommando onela et fientlig sjøfly over Nordsjøen, 18 britiske
bombefly savnes etter alle disse operasjonene, -

Den britiske marines yngste aktive offiserer var mad i trefningen unrnfor
den belgiske kyst på lørdago De-angren en overlegen tysk Styrke  ou  senket en
torpedobåt på Ooo  ton oe  torpederte en annen. De ,flndte tilbake uten selv å
ha tap, - En 25 år gammel løytnant førte kommandoan over patruljeno og Yngste-
mann med eget skip var 20 år, En av de to som falt i trefningen var 22 åre
Gjennomsnittsalderen av da offiserer som patruljerer på østkysten jager tys-
ke E-båter er 25 år.

Det blir meldt om betydelig forsvarsvirksomhet .11å  den franske kyst, Det blir
foretatt minelegning over store områner og hemmelige festninger blir bymget på
et område som er 40 km, i dybde. Det blir også meldt at tyskerne "bfest2r en
forsvarslinje til mellom elvene Aloppe og Aisne, En tredje forsvarslinje blir
bygget langs Meusea

Den britiske kringkasting ga 5. gdr franskmennens oom bor i kystdistrikteno
en advarsel om at de bor i faresonenc og de fikk det råd å flytte vekk fra alag-
feltet hvor det er mulig. "Reis vekk så snart som råd er;!!, bet det i advarslen,
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DU2 JBRJ 5TI Det blir meldt at patruljer av den ameri.kanske Stille-
havsflåten framdales forfolger den japanske flåtestyrke ”om ble beseiret vod
"Midwayøyao  - ret  maldes ogsJt om en sjotrefning i det nordlige Stillehav uten-
for Alaska. Adroiral  Kine,  overskommanderende for den amerikanske flåte sa:
Det foregir noe i det området, - ellers er dot ihke mottatt nye meldinger
sidan japanerno angrop Dutch Kaxbour på AleCbone,

-Den forsta øyenvidnoberetning  offl  det store luft og sjosIaget utonfor lildway-
øya går ut på at et av de japans t-e hangarskip som bla senket var et 27,coo ton
skip av Carlaklassang den sterste i den japanske flåte. Dat eneste skip i klas-
sen foruten dette, ble satt i brandt, og man menew at aatsanneynlijvis er gått
tapte axerikansk flyger så japanern.e gjøre forevilte forsok på  å  berge dat
store hangarskin, 2n japansk krysset som ikke Lreido å komme nær nok til  å  ta .
opp overlevende, ånnet til slutt ild 7k kloss hold, antakeliefor å.seake det
fortapte skip.

Det blir meddelt at eå 6 måneder kricen i. Stillehnvet har vart har den
amerikanske arm.s flyvripen senket  53  krigsskip av alle størralser so•44  andre
skip. I ein meldte det amerikanska marinedapartamont at en amerikansk
undervannsbat har torpedert et handelsskip tå 5 ocao ton og et krigsskip som
ennå ikke er identifisert.

Sista nytt cm kri2;en i Kina er at kineserna har drevat de japanske tropper,

ut av byen Chuchang, der da hadde klart å få fotfeste i går. Kineserne har
også tatt igjen jurnhaneknutenunktet og flyplassen.

YYSKLAIDD: Javnene  til 7  menn til som ar henrottat fcr forreduri, som det
hater, er blitt slått cne rede oreslagstavler over hele Drlin Ifelge
svenske korrespondentar i Berlin loner antaflat av henrettolser dar sikkert
opp i lo pr. dag, (); autor mnlic at aot er onnå flare: Antallet av doesdommer
er nesten blitt fordoblet siden Eitlers'nlvollige tale-om rttferdif<ht Gen
26. april, aa han ga dommerne ordra til å vare mare hensynsloso, Til trass for
den Hitler - insnirorto terror tiltar opesetsi6heten Met 'clan nazistdshe kriesfor-

sel I Tyskland, •
TSJAKKOSL0VAKI1T: Massohonrattelsen etter Kaydrichs død fortsetter.

kasteren i Praha meldar at l. tsjekkere-til er blitt skutt, I alt er 233 blitt

henrattet,siden Eeydrichs dcd.

IRANS regjerinr har offisielt anarkjett den franske naSjonalkommitc!: ganeral
De Gaules frie franske orcanisasjon . meldte det uavhenesigc franshe nyhetsbyrå.

• V•v
Vi avslutter nå kronprins Olavs krdngkastingstale den 7. junis
Jeg fikkmange bevis hvor høy crad amarikanerne fulgte med i begiven-

hatenes utvikling  oa  hvor Stor dares interesse er for vårt folks skjebna  t  den-
na tidan. ta uendelig mange -Lienn o, kvinner, særlieda fra nem aV norsk byrd
og avsta rming skal jeg denna maten få bringe alla nere.hjamme hilsener og
coda ønsker om fortsatt kraft til å holda ut Oc finne fortrøstn±ne  oe  se fram:
tiden i note.

Jec via  slutte hvor jeu bacynte,  mad  å minne oM at grunnlag,:t for vårt fram-
tidiv liv som folk må være grunnet na.vår tradisjonelle tro pa rutt og rett-
ferdighat og respekten for individets frihat og var rett til selvutfoldolse
slik som disse bagrepene er utformet i Irorges urunnlov. er intet folk
blitt kuat ellar endelig baseiret så large det har beholdt troun på Seg selv
og så det i handling har vist at dot var villig til å ofra  ou  hadde ov-
nen til indre samhold i mon r.mgens dne, slik som dere hjamme liar gitt uendelig
mange eksempler på denna

Vi her ute -er stolte over at dere hjamme holder kLIrdnakket stand . ikke bara
mot de fremmede undertrykkere, men ogsa like overfor bunnfallet av det norske
folk, som etter alt hva de har gjort framdeles vågar å kalle seg nordmenn,

Jeg hyldor da sanna og virkelige nordmonn som holCter fast på sin tro og sina
idealer, ou som for fedrelandets skyld er rede til -å ofre alt for deAte,

Frihatens  oc Sairofla dag vil og skal koehae bare vi alle i ail våx gjerning
viser oss verdige til å opeluva dano

Min hjerieliaste hilsan og takk til dera alle, Kusk at  Cua  ar attåt, og må
3ud bovara Horees land og folko
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