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Siat lørdag kunne avieede bringe to furste-

sides nyheter. Den ene var en 3.1%04 110tie fra

Kohere $S om at fem terrorieter anr dømt til

døden og dommen fullbyrdet. De  ver  enklaget for

a «ville overfalle en ung neødmann for myrde

ham. Det var fem ganske unge nordmenn, som ettr

.1dersoppgaven-i notisen delvis var gjort ti år

oldre enn de virkelig var.

På samme førsteeide ble det meddelt det ncmk

f)lk-med stort utstyr nt politiinspektør Gunnar

IindvIgs begravelse i RIngebu gamle stavkirke

hle en gripende høytidetighet. "Ket. biskope

' aga'forrettet og sa bl. annet. uSom den offer-

villige idealist han var stilte han store krav

til seg'selv,  eg  han gikk til sin oppr3ave med

rene sender og rent hjerte". Nå ja - den døde

var dad, så 1a ham hvile, man forrest i sørge-

skaren satt Johaa Lie, de to politigenergler

Marthinsen eg-Olbjørn og an rekke Haupt-, Ober-,

og OntersturnibaMiførere fra der høhere SS. Da

-ispen var ferdig; grep alle disse, med hender

som ennå dryppet aV fem unge nordmenns blod,

sine kranser for å legge dem på båren med hyl-

dest og takk.

Den dystert-makabre seremoni ble om mullg

Onnå uhyggeligere ved bispans bana1e hjerteeukk

• Hva er livet?

et pust i sivet.

Et veld aV krefter

som higer ofter

en evighet.

Et veld - av rene hender.

FRITT

KONG  HAKON  var onsdag.den 7. juni mresgjest

et møte i den utenlandake preseeforening I

London. Kongen holdt en tale hvor han pekte på

hva hver enkelt av de små forenede nasjoner har

etydd og betyr for den felles kamp, og framle

hGldt for Norgea vedkommende særlig handels-

flåten. Vårt folk erkjenner at det ikke kan ve

de tilbake til en isviert nøytralitetepolitikk;

v1 må atå eammen med andre frie nasjoner til

vern om frIheten etter krigen, og vi må ta del

de byrder dette Innebærer. De små nasjoner v

kunne yte I.etydelige bidrag ikke bare d forsk-

ing og på kulturelle emråder, men også polittk

og endog militært. De små nasjoner som ble renit

overende foreinket HItler 1 hans angrep. Vi er

villIg t11 å la stormaktene spille den ledende

rollei men vi insisterer på den lille nasjone

suverenitet og likestIllethet. Våre synspunkter

bør høres før det tas en avgjørelse.
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Den altovettkrggende begivenhet I siste uke

er naturligvIS ItYssjenen. Etter års forbered-

elser og månstene spent Venting er bistosløns

størete militnre opernsjon innledet ved de al-

liertes landgeng d BSymandie. Dermed er kr1gen

gått inn i sdn eluttfase; Be kommende uker og-

måneQler blir uhart apennende; nå er det av-

gjørelsen det kjempes om. Man må imidlertid være

klar over at det ennå bare er første akt teppet

er gått opp for, og at operaajonen I Normandie

kanskje vil viee seg håre å vese en detalj

bildet. De avgjørende slag kan komme til å

utkjempet andre ateder i Frankrike, på øst-

fronten, på Ralkan eller 1 Donan-dalen. Det er

generalangrepet mot "Festung Europw" fra veset1

sør og sat vi står overfor.

AV naturlige grunner er de meldinger som

bittil er sendt ut om landgangen knaPne sg sum-

mariske, så det ez ikke lett å danne seg noe

bilde av operasjonen. Men det er iallfall tyde-

11g at det.her ikke er tale om et nytt Dieppe:

Meget stere styrker er aatt inn, og støtten fra

fly og flåte er overveldende. Man kan også

fastslå at første runde i oppgjøret er de

liertes. De har etter alt å dømme kunnet gjen-

nomføre en taktisk overrumpling, og aelve over-

farten t11 invasjonskysten har kunnat skje med

minimale tap; selv de tyeke meldinger nevner

licke mer enn ea. 30 senkninger av en armada på

600 krigsskip,;4000 transportskip eg tusener av

mindre fartøyer. Både den tyske fly- og flåte-

motstand og sperringene I sjøen var mindre ef-

fektive enn ventet. Alt tyder også på st de al-

lierte har fått godt foyfeste der hvor hoved-

støtene er satt inn, t Seinebukta mallom Trou-

v1/le o Isigny og på flere punkter langs kysten

av Normandie-halvøya. Ved Bayuux og Gaen står

de allierte 10-/5 km inne i landet, og etrids-

refter som ar landsatt fra luften opererer

mot de tyske sambandslinjer 60-75 km fra kysten

De alliertes nærmeste operative mål må være

å furene de forskjellige bruhoder til en sammen-

hengende frent, ag ved omfatningsmanøvrer fra

og v å avskjære Normandiehalveya (med havnen

Gherbourg), slik at den kan danne en sItge vel-

dlg utlastingsp1r fer Invasjonsfaretegenden.

Men like'viktig er det å holde 'g utvdde området

ved halvoyas basis, østever mot sednemunnlngen,

for å  få tilstrekkelig plass til å utvikle styr-

'ene. Ble de allierte låst Inne på selve halv-

ya, ville deres opérative muligheter I dette

område bli sterkt redusert. Tyskerne trekker nå



til seg resc over for å sette i gang en starre-
motaksjen, ratns de allierte på sdn side pumper

nye tropsestrksr Ja nytt matertell inn i bru-
Soden,, n— ,vskerne hittil ikke synddrlig
grad 1-= kannet hindt e.,  i‘oen avgjørelse i slaget

m Nermendie kan nean imidlertid ikke tale om
:perstivo r-surNar er kawftt inn,

enneL tr. Fteger, Det endste man kan
fastels er at opersajenen nittil har forløpet

fullt tIlfredsstdllende for da allierte, ja
over iorrentnin.t, heleig. Sllors må min mcd
spennn,g allderte landgnnger g inn

russske s(åmmeroffensiv, Sin

r.ikkcot skcl keerdinercs mod de vest-alliertes

tkejenur; uen 31'.7 ncynkti,stidsTtabell ennå or
dkjent,

I hsr de e1liorte› yunnet an stralande
seler u.r_  Rein. Ectsr at den tyske Alba-
nerlisje ver cjs,nn•hrutt lordag kunne do alli-
srte owndeg rykke inn Irbyen praktisk talt uten
.;,otstond, mens b-:tydelige tyske troppostyrker

gør bli.  irskårut- K,,mpune i
an Lsr  ført  til at IJ.  og  14, tyske  alue  er
revet ,pp (tad samleau tap 2 fane, fangar og
såredu spm •ntsolig går opp i ca. 75.000).
Keststrin.:s ..-,Iunværunde styrkcr har innledet en
Uordn nt rt:Jrstt i for Sem og blir ille tilredt

v f1y.
Yce3els dv olfrsmeksporten til

'yer-nd (S/i ae landets ttlftrsler) og; amorik,

av flyi,lassor i Russland for
skytt,lbumtint sv Bilkan fullender nkens bilde
nr al: ert Acnomisk makt-
tonsentrnsj(J svgjørende maneder

NON6N$NYTT,

siate tsIe blu forhanSsseAsurert
tykarno s•u. foret)k en hel del strykninger.

tilImidl,rtid UTB aflerede sondt talen/Svo-
rIge nver dL er blitt ufforfliggjort. Dut vi-
ser sup?. at strykningene vesontlig bested av
/olds  ,se  e"  he s ske utfall met hjemmefrcnten  es.;

)ppott3jun -T ogrbatO3ingatsen ,
Ly,kestrup. er utnevnt til general-

rtirekt,,r fet alleidsinnsatsen,

avseerret fra onsdag morgen
kl. 4, Ftter forlydende skal dette ha sin grunn

at euret:it; s-Judenter ved NTE er blitt inn-
kaldt til _ebaidefermillinn, men er stukket

,etuden,tenN ble 1 slo tid enmeldt til ar-

av roktsr Hotymstnd. Dst var
samtligs skulle

på IU.kk' .r nå fullstundig milita-
v•isert, Gutt.nu latret sit down-streik 0„, nektet

wery d:r i pinn, r, Co. ;:ppttddr1::-å fa pormis j,.n.
,Da dt kom ti:be„cL fant de leiren fervandlet til

n fullss-ndig telitæfleir, Spades mo.d tilbohJr
r lo  an  sil ce gutteno får nå i stedet
t lnkdrsus i vapenbruk og oksersds. Her har

san Cut forsto boyie fur  fl  hjummofrentens pa-
( role •rn boikott sv AT er pruttiget.

stcre brse,:returnerin4-en gikk av
stabelen i Cslo kin det buskjed om at front-'
kjemierne skulle ha kortere ottorpå. De fleste
spillere fortsatte,

NYHETENE FRA. LONDON TORSDAG.
Viestfre,nten. Etter å ha kammet tilbake fra

1andingsområdet sendte Eisenhower ut denne er-
klæring: nMin tilllt til de allierte armeer,
marine- eg luftstyrker under alt dot sdm ble
forCfret av dem har vist seg å være fullstendig
berttiget. De sperasjoner som vår marine har

ferutatt både med hensyn til planlegging og ut-
forulse over,[;år alt jeg tidligere har sett den
gjøre. Den langvarige o(,; storartede innsats sem
luftvåpenet har gjart var nødvendig og at land-
ingen har funnet sted etter våre planer viser
hvor effoktive awepene har værtå General
Mentmery har kommandoen over alle stridskrel-
ter  cg  tropper, som gja; en glimronde innsttel."

5,kommunike fra den allierte overkommando
melder at nayeux er inntatt av vitå trcpper, cg
vtion mellum Bayeux og Caen er brutt på flere
steder. Pramgangen fortsetter. Det pågår vold-
somme kamper mellom pcnser-  og  infanterlayde-
linger. Trepper fra skip 9g luftbårne tropper
har oppnådd kontakt. Det gode vær har gitt våre
fly god anledning til å angripe fientlige veier

og flyplasser cpptil 160 km fra våre tropper.
Tunge bombefly angrep sent i går ettermiddag
flyplasser NV for Loirent og mål i området fra
Bisceya til Seinsh, og bruer og jernbanepunkter
like bak frontun. Allierte bombefly  og  jagere
angrep fra lav hsyde tyske forbinde1seslinjer.
Fly fra kystkommandoen angrep fientlige flåteav-
dolinger i Biscaya og Kanalen. Nye forsyninger
er fort fram til våre tropper. - De troppor som
rykket inn  i  Bayeux ble mottatt med vill jubel
av innbyerne sem flp -Cennom gatene og sang
Gud såva the King. De allierte fly som uten
oplheld b,mbrderer bruor, jernbaneknutepunkter
ee flyplassor i en utstrekning av 240 km fra
bruhodet, møter minimal tysk flymotstand.. Det
opplyses at elliorto fly har opprettet landings-
belter i angrepsområdet. Britieke fly angrep
i natt Kaln uten tep. Slagskibet Rodney har be-
skutt tyskG tropper som khdde trengt de allierte
trappor ut fra småsteder som var erobret. De er
nå tatt .igjen. Under landsetningen var det ingen
flyvirkeimhet. IVian mener at dotte var gjort plan_
messig for å spare fly til donnsrveh:. 1. sen-
ddng av tysko fanger fra Normandle kom til Eng-
land i dag. - Churchill  r.dvarte i Underhuset i
dag mot for stor optimisme eg mot  å  tro at opera-
sjonene kan avgjøres  i  hast."Store farer ligger
bsk oss; en;rme krav foten oss."

arme har erobret Civita Vecchia, 60
km N for R.m. Andre trepper fra 5. arme har nådd
Bracciåna. Kesselrings tidligere hovodkvarter
er erobret, 8. arme har erobret Subiaco,  og
lenraer C prosses tyskerne tilbake mot avezsawa.
1.-liddolhavsfly ,;jprde tver 1.800 utfall onsdag,

ikke‘et aneste tysk fly va'r å se -iver kamp-
fr3nten. 5 alliertu fly tapt. Die Luftwaffe har
latt de tyske 10.  o,;  14. armeer i stikken.
dstfr2pta, Tysk Telegrambyrå meddeler at rus-
Sernf, hur åpnut en effensiv på bred front N f.Jr
Jassy 4g  hatt endeI framgang. Yeldingen er ikke
bekreftot fra Moskva.


