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Tirsdag den 29. juni 1944.

Ord for dagen. Av grundlovens § 112, Viser Erfaring, . at nogen Del.af
denne-l3ngeri1Et Norges Grundlov bør forandres skal Forslaget derom frem-
scettes paa første eller andet ordentlige Storthing efter et nyt Valg
og kundgjøres ved Trykken, Men,det tilkommer først det første eller an-
det ordentlige Storthing efter na3ste Valg at bestemme, om den foreelaa-
ende Forandring bør finde_Sted eller ei, Dog maa saadan Forandring-
aldrig modsige denne Grundlovs Prineipper, nen alenc angaa Modiftkatio-
ner i enkelte Bostemmelserp den ikke forandre denne Kenstitutions Land,
og bør to Trediedele af Storthinget vsexn: enise i saadan Forandring,
Eidsvoldsmennene mente ikke at grundloven skullo være et verk  som  skulle
stå uforandret til evige tider, men de ville ved § 112 sikwe ses for.
det første at folket selv gjennom valg skulle avgjøre om de ønsket for-
andring eller ikke, og for det annet sikret de seg gjennom de oppstilte
regler mot overilte forandrinser av srundloven. Dessuten gjelder det
som generell regel at intet nå innpasses i grundloven son strir mot dens
ånd og norm. Grundloven skal alltid sikre oss frihot og makt
statens-styre,

Glem ikke mobtliserin,orms
Invasjonon og tyskernc:s nye-yfryktinngydende våpon er dagens samtale-

. eMner. Det er naturlig nok at de store begivenheter ute som ka n btdra
til å pås icr nne avslutningen på krigen fanger den største interesse.:
nMen vi må ikke glerme at vi har on kamp å utkjempe her heime ogsån Den
stadig more fortvilte stilling tyskerne kommer i tvinser dem til å
forsøke alle utveier for å styrke forsvanet-av "..)stung Suropa"  o  Det

_ sies at tyskerne har sendt to divisjoner ut av orgo0 Forsvatet av
Norgo cr altså blitt svekket til fordel for andre avsnitt av den "uinn-
tagelige'' festningen, icn den midlortidige svekkelse av stridskreftene

-hur i Norge behøver bare å bety at tyskerne vil forsøke å sette inn
norske sutter istedet. Meldingene fra Frankrike viser at det er både
polskel tjokkiske og andre nasjonors soldater med, ved fronten de, Og
vi må ikke tro at de vil fare lempolisere fram med nordmennene,
ikke.da dot er Quislings store tanke å få lov å stille noon norske dtvi.
sjoner i Tysklands hå.pløse  kamp  for barbariet, _
Aftenposten meddelte sist onsdas at: n  Re3jerinsen i Viehy besluttet -
t går å opnheve de franske nngdomslairer, De unge menn som hittil har
vært beskjeftigot i arbeidsleireno vil samlet bli ovwrført som nødven-
dig arbeidskraft til andre foretasender i Frankrike. Det tar til å bli
klart hva som venter de som befinner seg i AT-leire ellar en aller annen
forr for arbeidsleire. Den kamp som må føres mot at norsk ungdm blir
intornert i 3n ellor annen form for arbeidsleire vil stadis bli mer
offattondo. Rasjonering .e.myndir)hetenu har nå foriangt cylosave over års-
kc-InQe ng__1_929:-  gnn12.2t  lommeskruen skal Cin't;d- settes inn
pg.  ytterlisere 3 årsklasser. Astrup har fått politifolk til dispoSi-
sjon hvis oppgavo skal være å gå emkring på restauranterpkinoer onln
eteder  os  spørre ungep velkledde menn hvor de arbeider. Polk som
svnrer at de arbeider hos sin far skal arresteres og sendes,til Nord-
Norge. En del av de mennesker som har vært lenge i Nord-Nerse skal så
slippe hjem. Formålet er først og fremst å skrçT splid i hjemme-
fronten
Det siste forsøk som gjøres for  a  få tak på de registreringspliktige or
å gå til arbeidsplassone, og der innhento oppgaver over gutter i regist-
reringsrliktig alde 2. Dette må  fon  enhver pris forhindros, De sjefer
som blir spurt mg nekte å gi oppg,,,ver uansett alle trusler. I don al-
vorlige situasjon vi befinner oss må det stilles storo krav til folk
i ledende stillinger. Regnskapsdirektør bund i kommunen viste veien da
han nektet å pppgi til ordføreren de oppgaver denne ba omp, han ble
avsntt eg arrestert. Desverre har ikke alle vist den samme høye moral.
Det g.r ikke lenger ann å si: "Mon  vi  gjør så mye nyttig arbeid her vi
sitteinaD et viktigste arbeid for enhver nordmann idag er å hindre ar-



Vi n holler ikke miste motet fordi on noen valtler, Da advolnatene i
sin tid fikk beskjed on å oppgi sin juridis1e hjelp var det on deflsom_ -
skyntut seg å sende inn oppgaver før det bie gitt .noen-paro1e Men da
standens mere raderyggedo individer klart visto velen oi; bla truet med
å miste sitt nlieenoia praeticall, låknet også do andres moralske mot og
de stilte seg lojalt med sine kolagner,
Sjefer disponenter i private bedrifter; avdelingsjefer og andre
ledende i stat og kommune der er ingen bakgrunn for filosofering det
kun ett å gjøre ungdommen har solv vist veien 2 vi andre følge etter,

Nyhet .ne fra Dondon nandag 19 /6 kl 18.30,

Inve,sjoner. Xommunikket fra den atl crte overkommando melder at kilen
over dher1 earb-halverya er bliLL utvadet og befestut. Tyske styrker som
or avteet på den nordlige del 3-.7 hal v,oya kan ikko til motangrep.

tyske divis:oner er avekåret, nemlig den 77, , 91: .k3.og 709. På
resten av fronten har kanadierne o:; briterne fremdeles inetlativet trass

sterk -;ysk motstand . De aflierto har frangang syd-ø(st Tor Bayeux.
Allierte fly understerttet landstyrkene i Nordnandie i hele går trass
dårlig vax og angrup tysko sambanislinjer oG transgorLer.

Flyangrer. 1300 tunge amorikanske bembefl:y eskertert av 500 jagere an-
grep igar -eljeraffinorier i Ilamburg og andan railitgare mal i Nerd-Vest-
Tyskland Le møtte ingen Motstand fre, tyske jagere • 11 allierto fly
gikk tapt . Britiske fly harlagt ut niner i fiendtlige ffarvanr, rra
disse oaerasjoner tendte allo fLy tilbake 2u_ute amerikanske bombefly
angrep nilitex'anlegg i Pas d. Ualais nvor hlo,, de ubernmede tyske fly
blir sendt ut0 Dette mål ble angrepet 2 yAnger i dag slys igår av ame-
rikanere eg en gang i mtt av britisko fly. Ubenamede tyske fiy var
i .attt og idag over Syd-England Endel skade ble forvoldt 02. noen per-
soner drept. Mange av de tyske fly ble skutt ned. Særlig viste spitfire
flyenc seg utracrket til angrep på du ubwaannode tyske fly,

bet neldes fru det allierte hovedkvarter i Ttuiia at det pågår
neftiHe kamper i utkanten ay Perwea 8. arme har inntatt Assisi og en
mindre by ved -adriaterbavet og melder I ha drevet tys kerne ut av vik-
tige forsvarsstillinger „ 5 „ arme står nå 16 km nord for GrosSeto, De
franske tropper pa Elb^ har trass i neftig t;7sk mostand befridd halvpar-
ten av øya • og inntatt byen Portoferraie

Østfronton. Russiske styrker har brudt igjennom Mannorheinlinjon og
--F-17r156rgs ytre for, svarsverker „ Over 100 tettbobygde strap derav

2 mirldre byer2 en ved Ladoga og en vo d jOnske:buca er tatt i løpet
siste døgndussiske fly har senket 9 finske skip utonf:er F1nskekysten
og et .:atruljeskip uten for nerdkysten av Norge.

Jugoslavia., Xommunikket f generaL Ti tos hovedkvarter nelder orn cn ny
tysk offensiv i Vest-Bcsnia som er sl;tt tilbake med storc tat for fien-
den. itil.ristBOCr tyskere og""quislingtropee.ru ble drept. -
Crenoral lito har batt en konferanse med den jugosiavisko statsminister.
Enighet 1.10 oppnådd på de fleste ramkter.

T rkia. Era Tyrkia meldes at don nyL: tyrkiske stats- og utenriksminister
ara jougljo har ha konforanso med ambassaduerene fra RussIend ; Eng--

land og U.SOA. og ne ddelt dem a t Dardanellone fra av er lukket for
tyske Jsskip og hjelpofartøger: og at eventuell slapT-hot i kontrollen
av tyske skin vil bli strengt straffet.

Churchill har holdt en tale der han bl. a sa at ,lanene ila Teheran ikke
pa langt rax' cr gjennonført onda , nen at be givenheterno i de na9rre ste par
måneder vil vise oss om vi meart slcaI bli fri for den tgske 2orbannel5e4,

Blokadon av offentliLx. stillincrer „ Vi skal til slutt fa minnå om at
blokaden gy offentlige- stillin ger frcrade]c s jeldur bere cr idab vik-
tigere enn nuensinde at ingen szker offentlige stilUeegor eller tar imot
tilbud cm sada nno ; holler ikke må neen s3ke ceo for flytninger eller avan-
sement .


