
BUSS.Talb:

I Ruenland fortsstter det russiska flyvåpen sin framgang. 10 tyske fly .
ar skUtt nede-Seningrads forsvarere har slått flere fientlige angrep
tilbake. Pretovsk? - somer et meget viktig jernbaneknutepunkt ble den
24/6  kraftig bombet med det resultat ' - at jernbanestasjonen og
2 tog ble edelagt. 12 fly ble ukutt naL, i ooe tyskere £alt under dette
angrep. Russiske friskarer sem operer 3. Pinskområdet har avsporet 2 tyske
tos,

ikt. .
Nt amerikensk kommunike melder at dya Randeva ble tatt i gar og videre at
allierte styrker har landsatt tropper på 4-eyer i det 2V Stillehav bl. a,
) å Biru på den  at)  odde  W.1Hein,,c --ee, 65 japanske fly bla skat'.

ned, 1 amerikansk trans,Jortily bL serket, men alle ombord ble reddet.

e8 ar kre:fti Of .be Okkupe,sjonen av  Nasse-bukte  er en
trussel mot Salamaua.

MIDDELHAWT:
Bet h-a-r-VW  -.4-ettet keneentrerte  angrep mot Sioilla og ellierte bombefly
har,angrepet Idessina for 2 natt på rad. Britiske n-båtex har senket 4
skip i Middelha34Ralormos havn og flyplasser i nærneten er bombet,. Bare
2 allierte fly vandte ikke tilbeke, 5 fientlige fly ble odelast. De alli-
erte har  no  fullutendig herreddmme I luften i stredst rundt sicilia,
Jia's kommunikanjener holder på å bli ddelegt og öyene her kan faktisk
regnes for beleirede.

FIYFROUTEN:

Det britiske.flyvåpen har bombet mål i 2rankrike og Belgia, over 30 loko-
motiver ar blitt skadet på 2  dager, Dortmund som ble kraftig ansre2et
25/5  fikk stzirreskader enn frn irst av antatt, er“37: 10  000  m` ble lagt
ö3e, Syntetisk gummifabrikkar, kullgruber 08 sementfabrikker ble helt
ramert.

eITT iV EIVERT:
Hans  KWI'lgelase Höyhet Kronerins Olav fyller i wegen(2 juli) 40 år,
Bet oversjöiske telegrambyrå fra Belgia (tysk) opplyser at alle menn mel-
lom 18 - 50  år og kvinner fra  18 - 35 ekal  4nnkallea til arbe-idsinneatal
dela i Belgia, dela i tynkland.
Admiral Robert - Viehy's representant i fransk Vest India har tatt skritt
til å overfdre myndigheten til den franske nasjenalkomite i Algier.
B tter de britiske flyangrep på Hellas forleden mot Saloniki, Athen m, fl0
oppstod let lorbitrelse blant befolkningen mot ekkupamjonsmakten og fdlgen-
ble store demonstrasjoner hvorunder mange ble arrestert 0g noen senere nen,-
rettat.
Wil London or det no kommet flyvebia&er skravet av de antifaoistiske kret-
ser i italia. Eladane inneholder oppfdrdring til åst italienske folk om
å styrte facistlederne för det er for sent,
OnurehIll avga i dag en erkifling 1 Underhuset hvor han redegjorde for den
franske kommando i Nurd Afrika. Han uttalte bl,a,: "Det vil ikke på det
noværende tidepankt bli noen f.yeand:inger. Personlise hensyn er no eatt
til eide, og det francke folk ekal uelv få anlejning til å velge sitt styre

_når det'31ir fri enlednins dertil.
ROPt:2SNYTT: er no begynt stskrien;r1g av gutter til unghirdmarinene
Hvls guttene ikke mdter  opu  blir de foresatte arrestertiog hvis de ikka er
h jemme forsegler statupolitiet huset. På grunn av usanitre forhold
ved erbeideleirene for de tvangsutskrevne begynner no emittsomme cykdommer

melde ses, Således er det i Riisv:Uc i Sslten utbrutt dysenteri. 50 mann
or argre?et,
SBESIÅLIIUDING DERREN TRIL.2R I LIORDk:N,

VICTOR Yo
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Sammendreig av nyhetene 29 og  30/6 - 45_ - _ _ _  _  
RUSSL•IWO Det rucsiske flyvåpen har påny-rettet store angrep mot tysker.

WilrånaUrinjer, Jernbaneknutepunktene Orsja,omlas 100 km,vest for Smolens
Orel eg karatjev er kraitis bombardert, på Taman-halvöya er byen Taman

repet, Fra landopperasjonene er lite å meldo.

MIDDLLEA-.ITT,
inee arti7mbefly ergrep Livornor Angrepet ble gjenne.mfart på kort tid av

omiag 100 flygende featniw,er 20fl kastet brann og sprengbomber mot industr:
områdene og havna, Ft oljelaser sattec i brann  os pa  havna ble en krysser

eenket, Po.ar_teu detto kraftige angrep bla San Giovanni og flyplasser på

Sicilia P.r.grepet 12 aksefly tlo ukutt nei,alle allierte vente tilbake.

Ilatt til tinsdag-ansreo llington bombeily Messina, Store mengder brann-o;

sprengbember ble kastet eg-det synes å være klart at de allierte flystrids .

kreftervil fortsetto disne kraftlge angrep til byen ligger fulstendiF i

ruiner, Byen er som kjent utgangspuntet på fastlandet for fergetrafiklen

Sieiliao San Giovanni or likeledes anrepet, Tirsdag ble likeledes Regio  1

Calabria bombardert, 4 Allierte fly savnes oJter disse op .erasjoner,
iC-FRONTF:N,
r5=76-32 1c,ombefly  ULc Ter mandsR jernbaner og forbindelser i Belgia og
flyplesser t firenkrdke, ;;teri: styrker ameriLianske bembefly angrep mandau

kveld ubaOstasjenen ,:,..L,e7aa.re,3  uluca ble ödnIagtt pogen tyske jagerhy
ble skutt nod. b enurikanake fly savnes, Store styrker britiske fly angrep

natt til ttrndag Yeln ne; dano/irg. 25 fly savnes, Tirsdag angrep en stor st:

ke amerikannke Stimbe:fly mål i nord  b-rankrike. Alle fly ventb tilbake,

Briticke ;mgertl:, har påny rettet arcreo mot skipsfarten utenfor kanalkysti

Flere nkli er or_thet og nogen sterht ckadet,

()STRDL
kineSfike tnep)er har eo.obret Han-kou huvedstaden i Tsche-Klang provinsen.

kinecornes tnitg  I Ovre Janst-so dalen regnes for å være et av de
begto resl t;stor slocn kgun med Upån begyndte, Kineserne har no en

baGts  annen I 000 km,avuten(i d:re on ev de vigtigste japanske flTtebaserk
Amerlkannke fly har rciAct nye angrep mot Salomonayene,de Aleutiske ayer

japanuke beuer i 13rmu„
- - - - - - - - - - - -

1.112T AV HVF".R.T . Uslo ?elefonan!egg har for kort tid siden ved skrivelser,

11=Mrieti -telof3nanlesgetu darektor underrettet villaeierne

på Rolmenkolien on ut Yierer.  private telefon vil bli frakoblet en ev de för

dager  ug  ahntil vadere,da. telefonanlegget fre tyske myndigheter har mottat

rekvisinjon på innstallatt,jon ev en lel tedefoner i straket Holmenkollen.

Da telefonenlegget på grunn av den vanskelige materialsitasjon ikke har

kabler til dette strak har de tyske myndigketer gitt Oslo telefonanlegg or

om å besarge det.nadvendige antall telefonapparater stengt,for  a  kanne

gjere ttlutrekkelige kabler for instellaajon til de tyske beboere,

H,M. kong daakon 7II_

er blitt tildelt jviidisk doktorgred. Kongen og Kronprinsen vor tilstode

ved den store hbytidelighet, 0-“Ifareren overrakk et diplom uttalte at

Kong lisaken hadde vært en ndmerket konge i fredstid, og enestaende 1 krigsi

tid hvortrhudde vist en verdig utholdenhet ot. mot,

1 mai måned er det senket 30 fientlige u-båer. Intet norsk skip er senke

juni måned.
flinister .Arne Sunde kåserte over : "Den.norske skiosl,itts stilling".

9=LDIJG: LURESII TRILLFR I RORDIdgo

Churchill ble  30/5  utnevnt til æresborser ev City of London, og talte i

den anlodning ved en hoytidelighet, flan uttalte 121, a, Juni måned har i

enhver tenseende vært den beste mrnged av alle de  46  måneder -krigen har var

Den allierte nybygging  av  skin er 7 til 10 ganger så stor som de tap

de allterte er LXtL på.fOrt av fienden i juni, Allierte konvoyer har ikke

VÆrt alvorlis angre,Jet 1 juni. Det britiske flyvåpen kastet 35 ganger så

str aombolost jver tyskland som Laftwaffe kestet over Storbritania, på

bare time ble det kautet 2.con tcnn bomber mut Dtsseldorf p',=; bekostning

av 3S  Ily, meno Luftffe dette år nar kestet 1,5oo tonn bomber og tapt

245  fly, dittil ta e veat utsutt for innledende og sporadisk

hombinc,/,
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dmnoron 1940 ste Engleend Ilere dverfor Tyskland, 1 en kam . p.å_'.11-v•-.,-e-g.'_--de:uI_.e:::yct'e"ell'"-

n mil1tLrmakt sterkero orn neen verden tidllgere hadde sett og under en ledel-
e som var begett ev bensyrples odeleggelsesvilje. T denne krise viste Englard

sin ssonne storhez. Det ga en mer strålende.prøve enn noe annet land i moderne
tid på demehratiets mot, ntheldenhot og evne til konsentrasjon. Folket ble
sveiset oampen tll en vilje, ikke ved terror og makthud ovenfra, mer som et ut-
slag av frie mc.nneskern samkjonsle  eg  spontane lojalitet. Krigen ble hele fol-
kots krig, hver onkelt vissto at han hadde sin oppgave å løse, cg løste den.

Det k=an være meget i Engldrd i tiden før 1940 som innbyr til kritikk: en kort-
synt og evneløs utenrikspolitikk, en skjebnesvanger feilvurdering av motstande-
re og  r,,,lflansemulIgneter, mangelfullt forSvarsberedskap csv. - ting som på den
mest eklatante måte beviser at England vgr innstillt på fred og ikke var blandt
krigshisserne, Men Englends holdning ansikt til ansikt med invasjonsfaren og
bombegterrcren må avtvinge enhver den dypeste respekt. Også etter selve ildprs-
ven vår det en lang og tung vei å gå. England gikk den, utCn å vakle selv und-

er de alvorliste motgmnger på alle krigsskueplasser, på Balkan og i kfrika, i
det fjerne fsten og i Atlanterhavet. Hele folket og landets samlede resurser
ble mobilisert i en onestående kraftutfoldelse: resultatet ble en militærmakt
hvis slag Tysklmnd nå begynrer å føle den fulle tyngde av.

Denne totale indsats som om ikke longe vil bringe selren hjem, har kunnet
gjennomføres uten ab man dår prisgitt de grunnleggende demokratiske vordier.
Det pkelitske liv fungorer så ng si normalt, der er ikke opprettet nce politi-
veldo, ytringsfr1heton cr etcrre enn i noe annet land i Europa idag, de nøytra-
le(f.oks, SvorigeYmcdrognot_ Regjdringen har fått de mest vidtgående fullmak-
ter, den her full råderout over hver mann og hver penny, men det har praktisk
talt ikke vsert nødvel/.1g å bruke denne makt, Det er et demokrgtlsk rg fritt

ftlks sclidar)tet som 0n kommet til uttrykk: hver finner sin plass i rekkene og
inherdner seg, lojalt  kag  .selvfølgellg i den stcre sammenheng. Det er forbaus-
ende med hvor enklo midler, og hum s no, disiblinen opprottholdes på militære soM
sivi1e områdur, fordi mee kan rogno nå ektiv medvirkning og god vilje fra øverst
til noderst, Og det or like forbausando i hvor stcr utstrekning dct

er bevart, hvordan tvehgp.levene og do planskonomiske tiltak 3011

• krlgsanstrongclsen rodondigglsr, vesentlig er rammer, innenfor hvilke det er
ot tommellg stirt spjllorom for den enkolte og hans tiltak. Det gjelder kapita-

- listene som arboldorne, offiscr&re, som do menigo, mennone som kvinnene, der 1
en utstroknirtg v1 når vanskelig for å fordstille oss også gjør sin innsats.

Bonne selvfølgelige har.wni i arbeids- og samfunnslivet undor en poriodo av
slikc påkjonninger som de nåv edrende, or imponerende, og den stiller 1 et Under-

-. lig lys påstandene fre den annon sede om at England or et utpreget "plutokrati"
et d rogenerert og Iftlevot klassesamfunn uten motstandskraft. Det or naturligvis

mangc ting i engelsk sdslelt liv som kTn kritiserds, men den son. har fulgt fol-
ket på dets voi .:r.jonron "Olod, svett og tårer", får et levende inntrykk av at
grunni igot må ha vært sendb Det skjønner en også når en ser hverdan England

ferbereder seg på å mcte etterkrigstiden og dens problomer, også det har det

eneres 1,11 evors til, liolo mjennomføres det alt nå reformer som kan passes inn
med kfiTeri krav, mell 2-GLi også i ntor utstrekning kommer til å bli varige og

vcndifulln innsl ------- i det nosiale system. Dels legges det tokniske og pclitiske
grunnlag for ce storetilct reformvirknemht otter krigen. Og det er påfallen-
de hvordon hele folket  5  tår samlet om linjen, solv om det naturligvis er delte

meninmer og ek dDbatt  CM enkolthotor. I alle lcire or man imidlertid enig
om at det e c  smapedi 2,runn1Pg for on trygget eksistens for hole folket, at ar-

. beldsledembetelin spc'elde Ymke igjen må få lov til å roise hodet, at hvert en-
este samfun1omillei  .:e or kr e v på er5 menreskeverdig tilvære. "Times", hsykonser-

u vatismens f"ste Ce_sg i ongelsk pcesse, skrver forblsffende radikale ledere om
at domot:ratLet må SCsi_ai0 problem hvis det skal kunne bestå, og det er

r betegnondo ab  rioU m1dt utdor krigon cr dannet ot nytt parti,"Common Wealth",
hvls erogram  I e1sirLe  r e1-ke logger vekt  nå  on onergisk krigsiførsol og vidtgåen-
de  dog ialp  c2-;  snm har vunnot storc soire Vei suppleringswilget til
rarlP,-senteA n7lj r,j, Eftr dst gjolder fromtidons skonominke politikk, vil man ut-
on tvil eå mange brulo det grunnig som er lagt nå i krigstlden.
Ovorgengen til en freishushc1Cring vil nødvendigglsre mange omlegninger, men .
-det or likeveL vuennet verdifulle erfaringer som vil kommo til nytte. Man
kpn a1t nå rpruiTiso at dct vil bli on viss planlagging og ledelse ovenfra, men
at det 2nr vil ell opptrukne r-emmer, innenfor hvilke det blir rom fcr et be-
tydelig uun av person1U.  in1tidtiv,  Erfaringen synes også å tyde på at man 1
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det økonemiske liv 1 stor utstrekning vil kunne lite også på andre drevkrefter
enn profettbegjær og egcninteresee. Slikt hsr ofte 1 denne tid trådt i bakgrun .
nen for prestasjonsgleden i seg selv, følelsen av å gjøre en innsats i samfuns-
follosskapet. Naterligvis cr det mulig at slikt ksn forsvinne når det trykk

Inciehsectrengelsenrepresenterer, blir fjernet, men kyndige iskttagere mener st
det her tross slt'blir skapt verdier som kommer til å vsre ut over øyeblikket.

,geget verdefull for fremtidens økonemiske politikk vil sikkert også det gode
ssmarbeid bli som ffinn er nådd fram til mellom arbeidere og arbeidsgivere. Det-

te er ingen fremtvungen enighet og ensretting på bekostning av den sosialt og
økenomisk svakere. Tvert lmot, arbeiderne og deres organisasjoner har neppene-

en gang spilt en så stor rolle i.Englsnd som nettopp nå; det gjelder både den
pciiteske ledelse og det oraktisk-administrstive srbeid. Visstnok arbeider de
fer å fremme sine ogne interesser - ingen legger skjul på det - men det skjer

på on lojal nåte slik at helhetens interesSer ikke lider under det.
Det er 1 ict hele tatt et særkjenne for den engelske arbeiderbevegelse at

den aldri nar vært doktrinær , og det er typisk for den at Lsbour Party aldri

har bygd nå noe egontlig. merxistisk grunnlag, det har alltid vært reformiStisk

og eariamentnrisk. Det henger s=en med typisk britiske karaktereiendommelig-
heter, en  instinktiv  uvilje mot å la seg binde av skjemser.og doktriner, pn

dypbgående tendens til å behandle det enkelte politiske.problem på en praktisk
og fordc2sfri måte, å bruke eommon sense. Her ligger en stor del av forklarin-

gen på britisk nolit 2gkks smidighet og styrke, både innad og utad. Metoden kan
ha sine farer, men.i det isnge løp hsr den iallfall hittil vist de beste resul-

tator. Og så vidt vi nå kan so,  vel  en slik innstilling være meget verdifull
når det gjelder de oppgaver,ettenkrigstiden koMmer til å stille på den økonomi-

sko cg eosiale politekke områden Vil.dot lykkes  å  løse den oppgave å skape

plan og trygghet i det )konomiske liv uten å. ty til diktstur og terrormetoder,
da bar engelbk politikk gjort sitt mesterstykke, og resultatet kan bli sv av-
gjøreigle betydning for oss alle. net er karakteristisk at mitt under krigen er
det fnemlegt en av de mest vidtgående og konstruktive sosiale reformplaner som
har sett_d2gens lvs, Beveridgeplsnen, -ct etoretilet forsøk på vis sosial for-
sikeeng(trygd-systemer) å sikre alle mot de økonomiske konsekvenser av ulykker,

sykdoM, arbsidsledighet, uførket osv., 1det risikoen fordeles på alle og hele
samfuenet gligros solidarisk aesynnlig. lange av disse oppgavene er for så vidt
ainerede lret i Englnnd(som i f;orge), og de eksisterende sosialforsikringer(som

2rbeieSiediehetsbrygd,  3yke-  og  alderetrygd osv) bygges inn i det nye system på
en mor nsejcnell måte, samtedig som nye felter blir trukket inn. Plsnen beteg.4

ner et enestående sosenit nybrottsverk, og det er ingen tvil om at den i sine
store Leekk kemmer bil å bli satt ut i livet når samfunnsøkonomien blir lettet

for de uhyre ekstrabyrder kregforingen representerer. Det kan være meningsfor-
skjell om detnljer, men en rokke n. dc tonesngevende konservative politikere
har gitt olanens grunnteckk sin tilslutning, og det er ingen tvil om at en mek-

tig folkevilje vil drive plenen egjennom. På mange andre felter.er det også

voket oe nysle'nneng, n ulykke som bombeskadene på engelske byer har utløst en
urRet akbie Inteeesse for "slue cleaneng", beligsak og by-plener, bls, i forbin-
eel3e mee en eedeknit ny tomtopolitikk. Hele undervisningsvesenet, som hsr
lidt  iv  forekjellige svahhotee, bler utbygget og i høy grad demokratisert; det
vil hli g•nes,e eneerlcdes lebt enn før for begavete, ubemidlete unge mennesker

å skCff seg  (nd  utdennelee soe sgsrer  tel  deres evner og muligheter.
det enternnelenele område hen betydningsfulle planer sett dagens lys.

minne ce een fonglåtto nyregelering av råvare-fordelingen mellom nasjone-
ne og om don rddikede Tee nes-nlan som gia en internasjonal clearing på basis av

an onLeesendeta, bancer;  vil  skane betingelser for en langt friere og mer ra-

sjooelit cer5net intergasjonal handel. Ikke minst for oss norske er det over-.
oreentieg  e  ee.hvilken livsgraft on nyskaperele vilje det engelske.de-
gnkrati ar i beciedelso av, fordi det både er den stormakt som sosialt og poli-

eisk står oss næruest  0g  vår viktieste ekonomiske forbindelse i normale tider.
Oeså hos oss koemer etterkelestidens problemer til å melde seg med full styrke

eg kos ve en planmeeele, byggende det vil ikke være tilstrekkelig å
,fenee Lilbeke t, det eamel, sele om egrunnlget var godt og vi kan bygge videre
pe  det. O. når vi i gjenoppbygnengsarbeileb skal orientere oss internasjonslt,
er det onneke klart nt hverken tgieke, russiske eller smerikanske systemer.kan
en så megeb å gi uss sorn det engelske - der cr fellesskapet både i lynne, poli-

teske tesdisjoner, sosial, og ekonouisk struktur langt større enn når det gjel-
dee nce dend utenfor norden,


