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Ord for dagen; .Grundlovens § "Enhver Statens'Borger er i
iighetWfrplitét en vise Tid at vnebm sitt Fmdroland,

uden:Hensyn til Fødsol Formuo."
Det har ikkå alltid (vmwttnn selvfølgelig ting at alle Iandets bor;sere
skulle delta i landets forsvar. Også på Eidsvoll var det aue som men-
to at embetsMenn, intellektuelle og byfolk skulle være unntait. Det
syn som det trowte igjennem var toson.om menneskenes absolUtto
stilling, eg det prinsippet er strengt gjennomført i den norske lov-
givning,

Utenrikskronikk,

0a-Franirsikes befrielse går etter planon eller ikke, kan inSen utenfor-
s tående uttale seg-om, flange synes- kanskje at dot går sakte og de land
vinninger do allierte 'aar batt i dc siste dasene er ubetydelize, men en
må huske på at dot er flere faser i en invasjon, •Den første or å komme
iiand den andre -er å sikre brohode os bysse dot ut for senere opera-
sjoner os først som tredje fase kommer fraMstøtet in i laadet: Utbyg-
ningen av brohodet som oterasjonsbasis krever tid og det or den periedo
en nå er inne
De alliertes bombefly og de franske partisaneavdelinger bidrar på Sin
måte til å sikr- br-hodet ved å vanskeliggjøre tyske troppeferflyttin,se
c's dermed on eventuell ty3k operasjon mot brehodeL De resultater som p
dette område er nådd hala sawenfattes i 6 punkterp
1. Fierd-oc syd-vesiftrakrike er skilt fra hverandre gjonnom don syste-
matiske ødelegselse av Seinobroene fra Paris til munningen.
2; De* er opestådt et 160 kmbreat belte fra Køln til Biskatabukta
som -ansler ranerinstasjonere

Uttalliso 1Lotiver (rj oianet -21,11ende JoaturielkordPlaZto
Noon c); tyve jornbaner er satt ut av spillet ved bombing oz deSsUte

dr ausinvis av jernbaner blokert av sabotører.
Hele 1et franske kanalsyst sret som forbandt Ktnalen og Biskayabukta

med Midaelhavot pr satt ut av funksjon ved bembing og sabotasjd. Likeså
Or do to viktise innlandskanalhavner Rotterdam os Duisburi delvis satt
ut av spill,
6n På grunn av manuel på drivkra±'6 o:: gummi kan ikke tyskerne i full
målestokk gå over til å nytte -,Jogntransporter son erstatnins for ac øde
layte transportmillenen -Denne vanske blir ennå større som en følge av
kensentrerte flyangrep på bilfabrikker smrlis i Frankrike,

alt har-Rommel os Rundstedt store vansk.er å kjemte mea under or-
zunisasjonen av fersvaret mot Montsomerys arme, De kan ikke cverføre .
alle disponiblC .troppost:tyrker til Normandie da det er umuli: for dom
å forflytto J_en til et annet sted tilstrekkelig hurtiz dersom Eiscn-

-hovver skulle setto i gans med nye Ian1stivninger3 Forsvarot av Normandi
blir ytterlijore vanskalisgprt ved at Atlanterhavsvollen ikke går i
aybden: Dens viktiszsto :iformak var å beskytte selve Strandbredden både
mot anzrep fra sjøen os angret -akfra av luftlandetropper. Det er doss-
uton ved Atlanterhavsvollen lagt særlig z3J-Jpå fersvaret av havnLbycne.
Her sor det ut til at Ersenhowor har beredt tyskerne en overraskelso,
idot han ikke har satt kreftenc inn mot on sodt befestet havh, men
nyttet sinc ynterlige tekniske resurser til I. få i land al1 slas mate-
riull på sgAnieTarandbredden ellor fre lulten, b;elvføluelU vil de all
erte sette/ine pa, a vinne en havn> o: 1ct ser ut til at Oherbours or det
første flilet,men megot tyder tå at en havn ikke er absolutt nødvendiZ
for viderefirins av faLttrzet,
Den store averraskelse fra tysk side har hittil vo=t av nesativ art. De
tyske joservåpen blir ikke satt inn i en desperat innsats us de tyske

åar ossd holdt ses helt vekke Det kan tenkes at Rommel virkelis
mener slipbc inn on god del allierte tropper os så tilintots4re dem.
De fleste ler vel av /,enne påstand men dot cr ikke umulis at det cr net
opt det son or planen, Når Montgomery fneks, har fått i land 3/4 nill .
mann tua fullt utst-yr oj skal gytiJ offensiv så trenser denne :,rmeen



vr •
-

enorme k--1Detigda demullighett tyskeime- fmn  avSkjæ re ,for-
bindolsen Mel1om invaajenSarme-en og densforzyntershavner for en tid,
hvis dc tyske ubåter blir satt inn på det tidspunkt og samtidi: det tyske
jajervåpen kastet hensynsløst,inn.Vant tyskorne denno-kampen kunne de
tilintetgjøre en invasjonsarme og muligens utsette avgjurelsen.på krigen
et rr tapte de denne kampen, hra de formodentlig vil gjøre p.g.n. de
alliertes kolossale overlegenhet i luften o: på sjøen,ville -deres jarer-
våpen og ubåtvånen bli tilintetjjort os en videro alliert frawyknin :
rjort adj.skillig lettere. .
Til årsklnssene 1921, 1922 og 1923, En mengde velmente men ikko alltid
Trke gace ran r form ad s ape en viss usikkerhet hos de registrer-
ingsplilctige,Å søke arbeid i jordhruk erldesverre ikke bare arbefal-
elsesverdir, i mango bygder er ferbolAet langæ mere gjennomsiktig enn i
de store byer. A sluttp seg sammen i store giupper er absolutt forkastelig
det krever store matforsyninger og vekker lett opssikt. Får en sko-:s-
arbeid gjennom helt pålitelige venner kan en enkeltvis eller i svært små
rrupper stikke seg arekk på denne måten, Alt som smaker av privatorgaS
nisert partisanevirksomhet må foreløpig for all del unngås. Enkeltvis eller
et par sammen kan lettegjeMZe seg vekk og vil alltid få tilstrekkelig
hjel av sine nærmeste venner, I Oslc or det ea, 90.000 leiligheter, å
gjennomsøke dem i lppet av on mott vil kreve minst 50,000 nnnn.
Invasjonen. kennunikeet fra EiserhAwers hnvedyarter meleJer
Ingen visentlinc endringer i No-mandin-avsnittet. De all0 har initiatd-
vet over hele fronten. Amerflanske tropper har fcrtsatt framrnng på
Chorbourg-halvpya, ug har brobret 1:yon Quineville. De er k:nmet etrent
halvveis på øya g rykker fram j,å en 15 km. brcd frent Tyskerne må
stadig fore-fram nyc forsterkninger for å fersøke holdni stillingene
Hevedkampene kansentrerer sep nn tb punkter, det ene 5 km, fra Cher'Heurr,
det annet ved St. 10 I områdethredSaen er kraftige tyske tanknrgrep
slått tilbake. FIere hundre britske nattbombefly angrop mål ved Bo-
lesne og kastet et stort antall 52 tnnns- bOmber mot E-båter, Rbåter og
andre marinefartøyer på havnen e På snmme måte ble hnvron i Le Ilavre an-
gropet natt ttj igår. Plyvere haddo der.observert 10 S-båter,  -o  otter

-angrepot var alle zdelarte Jernbancmål :oj brensellbcære i Lrankriko ble
erså an:rupot av britiske fly. Fra ddsso orcrasjoner sv_vnes 14 beebefly.

'Nrrske jagere overrumplet igår 15 tyske fly nedtveis mellom Unen og'Parise
De noreke flyvere skjøt ned 3 fly, ren taDte selv int±en. - Den franSke
innenrikskommisær uttalte i en pressekonferanse i Alor Den frankke
hjemmcfrent hgr utført mange vtktire onerasjoner, eg friskarene har ster
framgang med ferholdsvis små tap. - All. fly han i løpet av Lt siste døgn
cgsa gjort vulds1mme angrep mut Vesio-Tyskland blea, ble byen Gelsenkir-
oLon hardt angrepet igår. .
lyske fly uten fIyvere var inatt os imorves ovur Syd-E:dvland '.  et  ble
fgrvuldt ondel sknde,  og, flere sivile blo drept.

Det meldes  aM fortsatt stor framgang for de allierte  rå  alle
frf‘ntavsnitt  i Italis. Byon Narni blo erabret isår,  or  det viktiro knu-
tepunkt Terni ble^inntatt idaj. De n11. har rykket 25 km. videre nerdever,
-g nord for Orricte har den 8, arme rykkot 16 km. fram.
Bnlkan. Frn sencral Titvs hovedkvarter mellos at 1000 mann av 'de ju-______,
eyslaviske quislingor under lodelse nv en general er gått ever tjl  rn.,rti-
sanene. - Tyskerne er klar, ever at de ikke har Inng tid igjen j Rmånnia.
I •mnnge emråder opererer rumenske yartisannvdelinger, eg peliti :ry-
naåcrer str helt maktesløse -verfur dem.

Østfronten. Den russiske offensiv nå Det Karelske Ness har slitt igjen-
nom 2. finske frontlinje eig knn nu se Dilannurheim-linjen. Offensiven
fcrog,år i 3 avsnitt, as russernønærmer ser - Fra Ot okhvlm mel-
des at den finskeHminister Ianner farsøker n gjenoprita de finsk/russiske
frodsferhandlinger.

Det f'erne ijsten. Ancrikanske,fly av Jen nye suner-fortros,s-type har
ansrepet mal i apan, Tekdo, Yokohara etc. Amerikanske treppe r  har gjort

landgang på tariannene.


