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Nå «elder det

Fredag 19. mai kom meldingen til det norske folk om at års-
klassene 1921-22-23 skal møte til registrering på arbeidakontorene.
Påskuddet var "nasjonal arbeidsinnsats", men alle kjenner den virke-
lige betydningen av registreringen, og hjemmefrontens ledelse sendte
allerede 14.ds. ut parolen;

Inien møter til re istreri selv ikke de som biir lokket me4
at de foreløpig skal slippe a li innkalt til t'eneste. Snar kommer
vår dag. Husk gen. Ruges siste appell til sine so er om å holde seg
beredt. Hvis du alt befinner deg i en tysk leir, har du ingen sjanser
til å bli med på befrielsen. Vær tro mot ditt  land,  din konge og ditt
folk. Nekt resistred.n en koste hva det koste vil.

aro en ir u gt, og den norske ungdomaen vet å gjøre sin
plikt! Hele det norske folk er med i kampez for å knuse mobiliserings-
planen. Ater en gang vil hjemmefronten vise sin styrke, og oppgaven er
na  å stå fast: Ingen ma la seg skremme til å bli tyske soldater eller
hjelpesoldater. Det er landsforræcieri, og den som gjør seg skyldig i
det, vil ubønnhørlig bli stillet for krigsrett etterpål

Irland akkurat nå.

21. februar iår overleverte den amerikanske miniater i Irland
De Valera en note, som inneholdt en anmOdning om at den tyske legasjon
og det japanske generalkonsulat i Dublin skulde ste*ges. Det ble-opp-
sitt som grunn at det lekket ut militære informasjoner  til fienden  fra
Dublin. Neste dag overleverte den btitiske konges represeutant en note
hvOr den britiske regjering fullt ut støttet opp  am  det'amerikanske til-
t4k. Trass i irske benv3nde1ser ble anmodningene  ikke  trukket tilbake,
de måtte besvares. Irerne svarte at de ikke vilde sjøre noe inngrep i
sin-Wfr tiske nøytralitet. (De Valera som har vært statsminister siden
1932, gjennomførte i 1937 en fri forfatning for Den irske Fristat og
sept.  39 erklærte han Fristaten for nøytral i kampen mellom England
TyskViud4.-

Det store flertall i England og U.S.A. Synes at den irske nøy-
traliteten ikke bare er moralsk uforsvarlig men også i strid med Irlands
egne interesser. Det har aldri vært noen hemmelighet at den engelske
regjering ønsker at Irland var med i krigen, at aksedip1omatene ble ut-
vist fra Dublin og at engelskmennene kunde få  sjø-  og luftbaser over he-
le Irland istedenfor bare i et hjørne av landet. På den annsn side er
den irske opinion nesten enstemig for nøytralitetspolitikken. Heller
ikke kan det være noen tvil om at Irland har full rett til å være n;4-
tralt. Og irerne•mener at de selv best skjønner sitt eget beste.

Hva sakens moral angår, er det tegn som tyder på at irerne har
litt ddrlig samvittighet overfor England og de andre europeiske demokra-
tier. Men det finues ikyæ antydnins til skyldfølelse overfor U.S.A.
Følger ikke Irland nøyaktig den samme politikk som Amerika gjorde før
Pearl Harbour, spør iretne? Ble . de tyske eg italiehske ambassadert:i
Washington stengt før desember 1941? Tillot Amerika før det ble angrepet
sin befolkning å reise ut for å kjempe for de allierte-nasjoner?

Hva  sakens  praktiske•side  angdr,  md enhvel som trodde det var
mulig d  forandre Irlands holdning med annet enn makt, ha vært sørselig
uviteude om den irske politikks  nåv,erende  stilling. En slik note er,i
virkelighetan hva De Valera trenger innenrikspolitisk! Han  har  mindre-
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tall i "the Dail" (deputertkaieret i Den irske Fristats pa.rlament),
skjønt han hittil har sittet noksa trygt, blir det åtadig ilere klage-
mal soffl en dag kan'lede til samling mot ham. N& har-hå'n fått

til a st.å. fram som forsvareren.av Irlands rettighete“ i et slikt
tilfelle kan opposisjonspartiehe bare gi sin tilslutning. .

HVis',aet ikke var noen sjanse:fOr tilfreusstillende sïar, hvor
for da sende noten? Den enkle sannhet er ifølge•:det-engelåke tidsskrift
Economist,(h*s-artikkel om'dette eMna Vi i det alt'Vesentlige byggar.
pa.her) at makt er 4t.eneste som kan fa Ifland alld-
erte ønsker. I 1940'kUnda det rettferdiggjøres å-overta de irske 1L.vne-
ne med makt •hvis det var spørsmål om liv eller død. Men slage om,Eng-
land og Atlanterhavtslaget ble vunnet Uteh at IrlandS nøytfalitet
krenket. Når ulempene kunde tåles i denne ytterste nød, vilde de
ke ware dumt å miste alt det Som var.vunnet ved tålmodighet og oveibw=
het?, spør Economist. Likeledes vilde det være uklokt med økonmiske
sanksdoneD. HviIken heusikt skulde.dissetjene, når.de sikkert ikke vil
forandre De Valeras'politikk?

UtfaIlet av denne lille krise, er iaIlfall hittilrat'Irlands
stilling er fullStandig uforandret.

Men hvorledes blir da Irlands stiIiihg i etterkrigsverdenen?
For år siden gjorde pn.;sident Roosevelt De Valera oppmerksom på at han
risikerte å ikke fa noen plass ved fredsbordet. Men slike advarsler nyt-
ter ikke. Irerna vet at'de er isolert. De liker uet - eller har iall-
fall gjort aet hittil. Men Irlands til verden undergar for-
andringer atterhvertP Det finhes i landet en vidt utbreat-og motstreberi-
de takknemlig anerkjennelse av den tolerante m.odihet
har vist. Tyrannen ix gamle dager, har tydelig nok ikke vært tyranni.F...k
i uenne generasjon, .for irerne er stadig mer villige til a innrømme at
England og Irland tross alt må leve.sammen og at de to land utgjør-en
økonomisk og stratagiSk enhat. Og da Smuts foreslo et forsvarsiort:und
mellom Storbrittanien og de små vesteuropeiske,demokratier, ble'det med
iver grepet i Dublin. Ja, hvis det ikke var for en ting, kunde man si
at Irland haddesatt kursen mot "Det britiske Samveldat". '

Danne ene ting er "PartåLion adSkiIlelsen, - det forhold at
Ulster, Nordirland, er en del av "The United Kingdom». (I des. .1920 ble
Nordirland an*rkjunt som adskildt fra Den irske Fristat). For flartallei
av det irske: folk er opphevelsen av datte forhold forutsetningen for nfir-
mere forbindelser med England, og ue menar at-engelskmennene må ta ini-'
tiativet. .Først når "adskilleisen" er ophevet, kan man begynne-a diS-
kutere detaljane i et fofbund mellom EngIand ag Irland. ien mulignetene
for å få "adskillelsen"-opphevet ar forsVnnet na, hvis de ua noan gang
har eksistert. Det blir lenge til nueengelsk eller skotsk parti kom:,ier
til å'øve,noa Press på Ulstar for å få det til å forlate "The Uhlted
Kingdam",og slutte seg til Eire. Og hvis det mirakel skulde skje at-Norc
iflands inhbyggere selv 2n.sket forandringen,'så nar Eires oppførsel uhde]
krigen vist at "The United Kingdom" strategiske interesser ikke kan til-
late ået.

r Den eneste betydelige forandring i dat engelsk-irska fornoId e]
irerne na synes å være de 'Ivrigste for å få i stand en tilpassnIng.

Det gjelder neppe De Valera, man sannsynlfgvis ennver regjaring sam måt-
te følge etter ham. Det irkse problemet, som engelskennene har ofret
sa meget anstrngelse og lidenskap på, interesserar dem ikke særlig mere.
Inustillingen er warmest-blitt likegyldig. Det er L.,me sannsynlig at
noan,i England i årene framuver vil løfte en finger fur å få Eire til
igjen å bli mealem av det britiske verdensrike. Storbrittania har ikke
a2rlig stor interesse av dat. Men for Eire vilde det bety store forduleJ
Det irkse samfunn blir stadig mer isolert. Resultatene av denne full-
stundige isolering er bagynt a vise seg.
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Et usedvanlig trangsynt o6 skinnhellig romerst-katolsk tyrånni
iinner da6116 nye seire. I erkebispedømmet Dublin ar protestantene nett-
opp blitt ndktet adagang-til Trinity College og å innga noenslags blan-
dingsekteskap, selom barnas oppdragelse er trygget. Sensuren er vilkår-
lig, egenmektig ot; strang enten det nå er av politiske eer moralske
grun/ler. Fordi politikerne i tyve år har holdt ikke baA Irslc undervis-
nin-, men på irksk underviSning av alle unuersåtter, er de irske masser
nes en redusert til en tilstand av=tenhet.

'Et våpen for vägehalser.

Det britiske admiralitet omtalte forleden at "mennesketorpedo-
er" med stort hell var blitt anvendt mot fienege fartøyer.

Torpedoene er av omtrent samr-,le størrelse o6 form sou vanlige
torpeueer. De drives fram av elektriske batterier o6 er bemannet med
med to mann i hvor, kledd i dykkerdrakt. "Besetningen“ sitter over sklevs
på sulve torpedoen, som foran er utrustet med en sprengladning. Torpedo-
ene sendes med liten hastighet mot Sine mål, som de dukker under. Torpedo-
besetningen løsner sprengladningen og anbringer den isteden på skipskjø-
len, forsynt med en tidsutløsningsmekanisme. Derpa fjerner de se6 med aen
na desarmerte torpedoen o6 kommer unna før detonasjenen finner sted.

Torpedoene går nesten helt under vannet. Den mannen som sitter
bakerst, har vann til oppunder armhulene.

DANMARK hersker det tydeligvis fremdeles invasjonspanikk blant tyskerne
og det er i realiteten unntagelsestilstand i landet. Tyskerue

gjorde for en tid siden et plumpt forsøk på å lokke de- danske motstands-
organisasjoner til å røpe seg ved å senue ut et fly med engelske kjen-
ningstegn over København og kaste ut flyblader som medaelte at na kom
befrielsesh..eren. Danskone lot se6 naturligvis ikke lure. Man må imid-
lertrd regne mod at tyskerne også i andre land vil gjøre lignende forsøk
på å provosere fram overilte handlinger fra motstandsorganisasjonenes si-
de, og den amerikanske "invasjonssender" i England har sendt ut inntren-
gende henstillinger til de okkuperte lands •efolkninger om å holae seg i
ro og vente tiI ordren kommer.

Låne- og leieloven.

Da Reosevelt 101940 for tredje gang var blitt valgt til De
Forente Staters president, kastet han seg straks over den most presser-
ende oppgaven: hjelpen til det herdlisk kjempende England, som da var
hardt presset. Hittil hadee engelskmennene p.6.a. nøytralitetsloven ba-
re fått krigsmateriell fra U.S.A. mot kontant betaling, og "Johnsen-lo-
ven" hindret'lån til stater som i.kke hadue betalt sin gjeld til Amerika.
Roosevelts oppgave var vanskelig, ikke minst fordi mange amerikanere uen-
te  at det var de veldige lånene til de allierte under forrige  kirig  son
dro U.S.A. inn i kampen. Men i mars 1941 fikk presidenten satt låne- og
leieloven igjennom. Man skulae ganske enkelt lane - eller leie - krigs-
,eateriell til England.Materiellet skuldu leveres tilbake senere eller
betales med andre varer. Hermea var skrittet tatt fullt ut; Amerika
skulue forvandles til aen annen verdenskrigs store våponlager.

Den tetale hjelp til de forskjellige forente nasjener utgjorde
ved  årsskiitet -:»44 0 milliarder dollar; nesten 12 miltiaraer faller
pa  året  1943.  (Den hjelp som ytes etter låne- og leie-prinsippet repre-
senterer 14 % av Amerikas samlede krigsutgifter). 75 av fjerarets
njelp  besto'av ferdig krigsmatoriell, 17  % av industriprodukter samt 7 %
av jordbrukspredukter. Disse sendinger m-d levnetsmidler har dekket 1/10
av Engands behov og har gjort det mueig holde op)e  du  russiske solda-
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ters rasjoner. .Alc de forente nasjoner, som har styrkur med i kampen
pa den ene eller den andre front, får hjelp fra-"lend-lease". De.hundre-
tusener av franskmenn som nå er klar for invasjon, er utrustet med ame-
rikanske vapen; hele Nordafrikas økonomi blu brakt i erden etter de al-
liertes landgang i 1942. Australiere, polakker og grekere .får krigsmate-
riell fra  Ogsa  i Det Nære østen har låne- og leieloven influert
på  krigsbegivenhetene. Amerikanske fly og tanks bidro i høy grad til
Lentgomerys  seir ved El Alamein. Flyene  ble fløyet  til Egypt via en ny-
opprettet rute tvers over Afrika bere anlegget av ae utallige flyplas-
ser i junglene hvor malariaen herjet var en briljant plestasjen, I E-
gypt oE Eritroa ble det bygget nye havner, veier og jernbancr. Enna stør .
re bygLevirksomhet ble uet  utfoldet i  den persiske bukt, hvor leveransene
til Russland passerte. Dessuten bla,det bygget jernbaner og veferigjen-
nom nele Persia. Lokomotiver og skinner var aet engelskmennene som skaf-
fet.

I slutten av  1943  var veraien av de totale leveranser til Russ-
land 4.2 milliarder dollar eller 27% av det sem sam_Henlagt ble sendt til
de andre forente nasjoner. Russerne hadde da fått nesten 10.000 fly. Al-
lerede miat i  1943  'var det blitt sandt 14.000 tanks og 300000,IStwbiler.
de.n kan forstå Stalins uttalelse  på  Teherankonfransen: "Uten amerikanske
maskiner kunde ac alliarte ikke ha  vunnet  krigen". De første ni måneder
måtte ue ileste forsyningsskipone  ga  nordenom Rordkapp. Tyskerne senket
da 15 av alle de forrad som skulde til Russland. Allerede.i 1942 ble
tapene rocLuuort til 2 --Den røde almeen slass i ster utstrekning i
åmerikanske sko sko. I 1941 ble kreatyrbes-canden i Russland sterkt desi-
mert; det ble kiitisk med 12r. Amerika senate først 10.500 tonn skol2r.
Len det var ikke nok, snart fulgte million støvler etter. I den senere
tid er det vesentlig levnetsmidler som er eksportert til Russland.

BOWiBEAl.vGREFWIE. Den allierte bombeoffensiv mot Tyskland og tyakokkupert
område har fortsatt med saMme intensitet'som i forfige

uke. I det tyskekkuperte område har hovedtyngden av angrupene vært ret-
tet mot jernbanesentra og flyplasser i Rord-Frankrike. I løpet av de 10
siste døgn har da allierte flystyrker i vest gjort ikke mindre enn 41.000
utfall. Også fra allierte flybaser i Italia har det v2rt utfoldet stor
flyaktivitet i uken. Bl.a. er Beograd og oljeraffinerier i Ploesti blitt
bombet.

ØSTFRUNTEN. Fra frontene i øst har det bare vært sparsomme meldinger, og
operasjoner av stør-Å.e format har ikke funnet sted.

ITALIA. Offensiven i Italia fortsetter uten staus. De allierte styrker
vinnar stadig terieng. Hele Gaeta-halvøya er nå ryduet for tys

kere. SAr for Lirielva er det slått en dyp bresje inn i Adolf Hitler-
linjen. Sidan offensiven tok til, ar det blitt tatt 7.000 fanger,

JUGoSIÅVIA. En regner med at om lag haJwarten av Jugoslavia nå ar befridd.
De jugoalaviske friskarer har øket med  405a  siden i vinter.

Under et kraftig angrep  nylig  ble 1.500 tyskere drept i Ast-Busnia, blir -
det melut fra Titos hovedkvarter.

47 OFFISERER som satt i tysk krigsfangenskap er blitt skutt etter et
fluktforsøk. 2 av de drepte var nordmenn.

I OSLO brøt det ut store uroligheter mellom nordmenn på den ene side og
Quislinger understøttet av tysk politi på den annen etterat det

var blitt kjent at 3 årsklasser skulde iunkalles til registrering. Hele •
natt til fredag patruljerte politivogner i Oslos gater.

DER  STØRSTE konvoy som hittil har vært sendt til Russland, er kwmet til-
bake uten å ha lidt noe tap. Skipene var lastet med ever

mill, tonn krigsmateriell og matvarer.
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Onsd  ri• 1 mai 1944 , Inatt ki,o -2a bla dar s adt ut malding
fra London on at Norsa  tirsdas har undartasnat avtr-;,la mad U.SeA‹J,
Ens1and  03  Sovjet. Avtalena er  3ns1ydcmde og inneholder bostewaiser
om dan praktiska ordning av myndighatan når afliarta troppar kommar 1
aksjon på  norsk srunn0 àvt.lon ble undart,a3nat for av sunoral
isanhovar 1 dunnes hovadkvarter og Trygva dat br, utenriks-

dupartamont av Zdan Trygva Lie i dat ioe litanril:.sdepartc.:mants av
L,pbadoff for .fius1and og TrysvJ  Lia3 an  utradn-tns
talano og sa b10a0 at avtalen or at ladd arboidat mad å Qjør::Norsa
til ot fritt  land igjii Vi nærLrar oss som vi har satt
fram til  sidan 194os  da Nors-a st!al oc.:talto vidara kort
utufrontan  og hjet2:..tofrontans kauip o sa; zt v kunna Nor7» bli oke.part,
mon dat norska folk villa aldri g sas ovar., Dot viktiP:ste bidras vi
har ytJt ar handalsflåtens innsats, ::.;orsos innsats or
stors var vi  al1erada i 194o klar ovar s  t vi. ;-.1ano ikka villa sraia
å driva tyskJrno ut„ Alliarta tropar tr,.s til hjalp. Dat ar darfor
ca.;)foran navnto avta1er ar truffat,  Lia  kunna av militæra &.,;runna. ikka
radosjøra for de forskjeflige punktana k  men så magat kunna sloss at
landats suveranitat  os  Intagritat r su attar Atlantarh-Nobrovat„
Dan propasanda nazistona drivar mad å. i, rJgjarinan har  8o12*.t
1andat 03 "t dan vil "vstå tarritoriu:J t:t1 Ruaiand ar dat rane nonsans,
og visar "_t nazistana undarvurdorar  d:t norskJ folk, Dat er k1art.
undar militæra oparasjonar må ladelsan  ligga hos on nnn Da ",111arto
har utsatt ganaral Eisenhovar til ovorstkommandaranda ovar da alliarta
styrkar som ska.1  så  1  land i. Europa, I de  0-.1.råder i Nor ,i hvor
tære operasjonar kommar til å forasås v11 s al-:sast øverstko=nderanda
ha høyeste militæra  os  01v113 vil til sag
norska rådgivara.  Såsnart'do militæra oparsjonar ar oppløst;
myndishet og ansvar straks gå ovar til de orsh:o regjerin t, so2 vil
gjanraisa norsic rattsvasan, vtrim ar fii11,-.3tendis mlflartldiga og ar
r.v pr-.ktisk art  os  ar innsått for at a1t være klart og gå knirka.,
fritt, .14ålat ar  at tyskerna hurtig skal bli fjern:t Norga. Landat
skr .1 igjan bli at  fritt;  salvstand.is;  Jiei  rikya,  Dan
ragajaring har -zad slado undartagnat dinsa ,'vtalor3  hvi.s vi:ctigsta
1nnhold  r,  at da sikrar landets  E.!uvaranitot  os  intagritat,

F.ngland  as  UOSOÅ. har inngått !wtalor i da3 (onsdas )
ivad Holland os elgiono Rusland ar dennJ s r.!.dspurt, og har
arklært sg eni3 i innholdet„ For1-1,-ndlinT;:r oci on avtala
pågår.


