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titsdag 13. juni.

ORD 7012 DOGEN. Grunnlovens § 1051 "Pordrer Statens tary at noen nå avgi
sin riir1i^e .en er urørliza eiendom til offentlig bruk2 så bør harena
erstatning air statskassenl: .
En zrunnlovsparazraf sard den mezet :-rann1ovihteresserte herr Quisling
apenbart må ba oversatt. •

ITALIA TILIV,E13 TIL DEMOKRATIET

Den politiske utvikling- i italia -er terd et nærmere studiumc I tid-en fra
rtalie s samli onkring 1860) til ferrige verdensksl_g dominer-L den .så-
kalte L'Italietta-pelitikk (L'Italletta det lille Italia, var et-skjells-
ord netstan k:rne nyttat) Den var båre t oppe av snåboiyorlisc, katelske
-cretser og av pengesterke handels- industrikretser. fl dias statsform
-7ar illiberal n , men sterarneretten var ceget innskren'ket den politiske
kars deminert av de hsyere klasser, 'L'Italietta-politikken var ne.;ct for-
siktis; lite evant”rlysten, Met den stod .aktivistene san på den ene aiden
ville ha en sterk nasjornlpolitikk, (:•6- på den anneo Side kraftie sosiale
aefarner. ..ktivistene var rekrotert fra aristakratiet

arbeiderklassen. 3 esia1dumo1Cratiet stettet i arene ør v:r2rdonskrigen
-likevel D'Italiatta-politikken.
Det vikajste trekk i den politiske atvikling etter ferri.:;e verdenskriz
var den valdsatonma aktivisme de to yttirlt::gående aktiv-istpartione viste..
Fascistene kan i mentalitat foras tilbaka til lekale stridsfeTbund son
.kjen•pet r !talias sanling i fj_r sta halvde 1 av det 19, århundre. Gren-
sane slike stridsferbund ev, rune rniverbander var ofte s=t flytende

ad sToffelsen over det karigen brakete Italia; fkrte nange tidligare
I'litalietta-kratsor over i armene pa faseispen.. Og høy1apita1en stCttet

opp den av redsal for det annet yttorparti. kommunistorie,_ .semeved___
fabrikkbe settele ene viata sea, å IS±te- reane
ned,..Sent p Yals±en 1921 kon Musselinis limarsj. til Rom",, Victor
Znanuel ble t vfictir redskap o bc M. 3.anne en regjerin: sym i første
onzang bli en rderat saralingsrelerina.. Rarlamentet za den vidtc;ående
fullmakter. skalle za tre samnen i 1924 for å r:-odkjenne
rin mns ar2;eid. Ved farskjellige fiks-;fakserier . fikk M majorttet :ved

diamentsvala:et, knuste opposisjonen ajenneartrorte den fascistiske
revulesjon. - Staten ble opp ne;:et autaritært med Ma som dan-sentrale
inakt , Det absolutto førei prtnsfpn '51e zjonnomfewt Faseismen .ejc:rde utvid •

endcl indt f-)r Italla i materiell henseende. Lndsli\ret bL. solv-
: jeCt.- feraerket slik dat a4tid må 151:1 i en stat aer enkelte menn har tatt

see• ansvaret for statens .styre ste1.1, •
Men utviklin•den i kat diktatar følzer visse lover - det må folde sez ut,
-dat er dynanisk av- ktrakter. Det ane tiltak trekker det annat etter sez,
T Italia trakk aute rkipoliti kken ideierialismen etter seg , Etiopia-folt-

cot kern - folke ferbundsuclitikeren farsv ant oc: ble erstattet av in-
•-,eratoren. Italia ble sam en følge av sin ezen drevet i armene

Tyskland s' det slett ikke haddc• sterttpå. "fkfft irot med, Da Tyskland
fin.4eryde sla til seg østerrike alt(Se• i 1934 DoLfuss,
st fCf ntecl, sitc divisj'ener ved Drenr.ir Sa ned. -
Man 2 r etter kam aksen Rana - Berlin, c_: tesen oi de ur c ltvskrafti :e
stater n?-n nattå ha ron, Italiat fikk Etiopia az kastet sea inn i det
spanske eventyr. Spania ble fasetstisk, o; aksens seierstog bee-Ynte.
fl minnes det faScistiske Italias ";-'1_orverdige'' innsats i denne kric2en,-

langfrodaz 1939, averfallet,epa Hcllas der det ronersko -ineeriun
le tren,:13 Dnt inn i .,lbania, Libya-krigen, der Gnizianis sterarne ble

tilintetyjart av dG militært uforberedte englend era og der bare Ro:r
nel a: hans arne far en stund kunne holde noderla=;et borte inotil bent—
e:daerys seic=arsj fra El ilamein i nt:vember 1942 til lan:at GP;i i Sør—

F-45:7tlia Ct r atter. Da hadde meget nendt i RTalkets rep--
Jtter fred var ':litt stadig sterkerO, De railitære hØykapitalan forst,

hari.:en rr tant r fant hverandrt; i en opposisjon . far redde sine ka-
ntalinteresser, svi:rersønn greir Giano bte satt n av
rin :en sisjonelle tilbeivaligheter. l'fien i juli 1943 seiret oppe-

.2 sombandskontorer



siajonen • moit Ikøriert? vigi• Jvi EiInatada .Åbebs orar er• • W dosno
kpm. Allerede fra første da‘g aV kreyet  folket fred og on demokratisk
regjering. Freden kom, men Victor  LManuel sem hadde st r del av ansva-'
-retlfor Italias ulykke, ble sittende.. De allierte hadde øyensynlig ingen
tro på at de demckratiske kreftene kunne greie administrasjonene på egen
hånd. DerfTa-- ble Badoglio-styret sittende, sem on slags "regjering av
dyktig.e, ansvarlige folk", noe sonf spøker i hodet hos mange når talen
kommer inn på gjenreisning etter krigen. Men det italienske folk var
lei av å leve under formynderbkap. I don tyskokkuperte delen w r  Italia
viste partisanstyrkene og streikebavegelsenekvor levedykti,re og vel er-
ganiserte de demokratiske kreftene var. I april. lovet Victor 15manuel
å gå av, og samMidig ble Badoglio-regjeringen omdannet i mor dcmokratisk
retning. Og da general Clark rykket inn i Rom; holdt Victor umanuol sitt
lonfte o. abisere. Marskalk Badoglio gikk av som statsminist2r og den
demokratiske politiker, sosialisten-Benomi, har fått i oppdrag å danne
den nyc regjoring, Den italienske aktivisme har utspilt sin rolle og
etterlater seg at ødelagt Italia. framtica vil vise om det demokratiske
Italia makter å innfri de forhåpninoor verden setter til det ved oppbyg-;
ningen av en fri, demokratisk verdon.

Nyhutene  fru Pendon mandag kl. 18,30.

Invas, inen. Tyskerne melder selv å ha rømmet Caronten, etter at de forst
meldte aflroppene var trukket ut i omegnen av Carentan for ikko å bli
utsatt f  T  dot engelske marineartilleri. Da Carentan ble oppgitt av tys-
kerne, var byer nesten mnringet ayamerikanere. Amerikanere på høyn
flCy trenger fraM syd for Isigny mot St. 10 og over Cherbourg-halvcya.
De amerikanske tropper lo=st nerd-vest på halvøya har passert Montebour
og er 50 km, sy4 for byen Cherbourg. Amerikanske tropper i Oerisr-
siccgen har avskåret hnvedveien mullom Isigny cg St. P0  og besatt hcle
skogen. På •venstre fløy raser ct heftig ranserslag ved Titc sur Seul,.
der tyskerne egså har satt inn store flystyrker. På enkolte punkter
har de alliertd her måttet •opp4 noe torreng, men bruhodet over Orne-
kanalen holdeS. Te amerikanske tropper snn er lengst fremme, ar 27 km.
inne i landet.. De allierte har idag satt inn det største antall fly
som neen gang har vænt satt inn på en enkelt dag. Cgså den tyske luft-
motstand er i4ag betylelig storre onn den har vart på lenge. Do franske
ueriljatrnpper har øket sin aktivintet over helelandet eg hindrer på en

effektiv mate du tyske strategiske beveelser. Inatt har tungegengelske
bombefly bombet.jernbanemål i Nord-.Vest:Frankrike, bl.a. byene Nanies,-
Evreux eg Tours. De allierte satte  iffir  iland flere tropper cnn sammen-
lagt undor hele operasjonon tidli:ere, og Rommel har diri efert 3 nyo tyskc
panserdivisjonor til nmrådet ved daen.
Engelske mosquito-fly har-inatt bembet Perlin og lagt ut miner i finsko
farvann, og idag er bombet ferjer:.yed Seine-munningen,

Italia. Den allierte framrykning i Italia fortsetter fta kyst til kyst.
På•vest-kysten er kontalto inntatt,- og troppene rykker nu videry mgt Or-
betolle,cg Porte S. Stefano og er nu cver 120 km. nord for Kora eller
mntrent halvveis mell2m ioma og Liverno. Inne i-landet er troppene nu
like ved Terni. På,østkysten er sydeiden av elvenPescara ronset for
tyske treprer. Italiensko friskaror spillor -en viktig rolle ved å for-
styrre de tysko retrettbevegelser, scerli; i området ved Toscana. En
regner med at tySkerne ialt har hatt et tap på 70.000 mann i falne,
fanger og sårede. Kesselring har dirigert 3 nye divisjonur sydover,
2 av divisjonene kommer- fra Nord-Italia  eg  1 fra Danmark. eot- er nu
bare un divisjon igjen til å bekjempu friskarenc i Bord-Italia.
Amerikanske bombefly stasjonert i italia og i Russland har vcd pondel-
flyvninger bombet miål i Romania, Jugoslavia Bulgaria, Bl.a. byene
donstansa cg Giiurgiu. Ialt savnes fra disse oporasjoner 17 fly, minst
19 tyske blo skutt-ned.

Russland. Det meldes om hurtig russisk framrykking på Karelskc NeL;set.
Russernehar allerede rykket fram .24 km. på en 40 km, bred front eg
crobret byon Terioki.• Framrykkingen går så hurtig at finnene ikke'engano
hnr fått tid tl å e bruene bak seg.. spren-o e

Nor.ge. Minister Blehr er avsatt , -- r -erstattet med minister Det
korrupte gassgenenturstyre sen ble avsatt av Blehr, er nu :jeninnsatt.


