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UKEN SOI„ mårs - 11. .april).
:sTITRONTe. De siste par ukers russiske offensiv på soravsn1ttet har kastet

tyskerne helt ut av --,ussland s7Jnnenfor 2r1plet og i v1rkel1sheten f,3rt krig-

en 1nn i s=steuropa. _erkepelene er Odessas fall os framrykkingen gjennom

Karcatene inn 1 Rutenia, d.v.s. tslekkoslovakisk terrl_torium, de to store

resultater som kronte de russiske kraftanstrenge1ser i påskeuken.

—ens den russisk€2 ofensiv fram til siste uke av mers srli var preset

av 2. ukrainske arnes storm1e)p i sentrum, med ans,rer5sspssen rettet mot Iasi

er det i de for13pne 14 daser armeene. på floyene som har kunnet notere de

storste resultater,-1. ukrainske arme under Sukov 1 avs;littet mellom Kame-

nets Podolsi- og Cerneuti og halinov.sk1s 3. ukrainske arme som opererer lensst

s,,)r med ,flanken stottet til •:evartehavskysten. '.11ereie den 29, mars ble

den vikti.ge havneby ve,3 3us-munn1nsen Nikolalev meldt erooret, et operativt

resultåt av meget stor bety,dning idet den russiske_flåte her kan få baser som

i h3y grad vil lette oeerascnene 1 det vestlse ,svartehav 13re det ennå

vanskeUgere enn f3r for tyskerne evakuere Krim-styrkene sj3veien. og-
så Odessa senere er falt, r russisk marinestrateT,i ennå sterkre kort på

hånden.) lt dagen etter kunne bjukav melde om erobrinsen v Cernauti, et.

me-:et vl1t1 jernbaneknutepunkt, og TolomYela, beg-e på,baenen Lwow-P1oesti.

,et--betydje at jet faktisk var slått en kile inn mel1om de tyske hwgrupper

I s3rfrontens s3r1-e o- nardl' ,e sektor;_ deres v.1..ktigste rokerins-bane er

brUtt; de ken bere opprettnolde-forb.1nelsen indirekte o ad-lan-se oMveier,
ved hjelp av (s- r11%. un ers're) baner mel til dels meget bee-renset kapasitet.

Den 30. m-irs kunne onod.. Kenlevs 2. ukreinSko arme felde cm en viktis seier,

erobringen av by en'e> elt e(ikke å forveksle :5esarebla me,et lengre

;eest, som alt tidlgere var tatt).
dasen:e scm fulte utfoldet 1. ukrålnske arme en 11v1g offensiv virksom-

het s-rve.st for Dnestrs avre 15p, omringet erobret StanIslavav os rykket

v1iere fram mot arpatenes -5's-t1ste Utlyeere Samtidig Lyktes en stor kni-

petans-operas1on som arme utfote 1 s,marbeid med K,on1evs styrker med

sikte på å avs1lroe desi t-ske  kile  s em ennå sto 1.sien r-tni-ns Proskurov.

':(3n 4. april meldtes  at  je to rUssi'ske armeer hadde fått kentakt, as at det

innenfor rinen befant, ses 1C tyske jivisoner r området ved Skala, en by nEr

den ganle poisk-russ1ske -rense nordvest for Kamel-,ets Pcdolsk Denne tyske

styrke, som består aV 7 1nfenterld1vsoner, 1 mekani_sert di_visjon os 7 pan-

serdivisjoner, år sin tilintet1:3reise i mote; forsk p: å unnsette den har

strandet med st6re t3p, og den faste r1ns om den er trukket tettere  os  tette-

re samen; maT e tusen LUann av de tyske styrker er alt falt. I det hele tatt

har- tys'yerne hatt me-,et tap 1 1. ukrainske armes avsnitt;S1ukov mel-

dte i besi-neelsen av april 3t i 1,3pet av mers had'de tyskerne i hans sektor

hett et tao eå 1.°3 0T i felne 25 002 fanger, os materiell-tapene var ikke

mindre folelire: over 21-2 tnriks o -2; wtordrevne - kånoner, 4Eo nndre k-tnoner

,r,oter'-i')retr, 14- 1-,',.omoti3er, 272 fly oT, 43E dp^ter
`-,mn til -lette 1f':7,-fer t-3ene rps, de tc) andre ukrainske

armeers front-5.vsnitt, r n et inntrykk av hviLen ketestrofe mars mned var

fcr . tyskeene p itte , il  bere nån 'et 1-51't t,pt terneng, men også

når det -jalt sve1--kel-e av str-Idsevnen.
med mel'In .en em Je 1neesluttete  il  d'sfis'oner v,d 1?-om il-

er c.11 erobrin;en ruser, -,es venstre F:loy av tL0 på Cdessa-earn'le-

sonens nest siste iernba e-e, til ,ur ble rostene ,v 5 d1viloner in-

neelutet; eteret av disse teopper var  falt og  t5tt til fange de

t f31,,ende o r , o,efse resten, vel  il  ""fl inn, ss f rste pisedag.

anTte, - o andr nyb_ter son nek en ;ang

orde -den bil en n:rkodas.: De russiske armer i n en 100 k i bred tront

nv(-)r deci =se o2. inn i ducani arpatraina), og



1(,n re sr, le etter nhr1 noen av  ola n-

Darohol frm tl :-:erets 71-2 1,2)o o 1tv n se her,ned,e over

depnne elvs :tbredl i en bred-,,e åv (-)r-r1 km. de tysker styrker

0:-,essa o. i'orste å tn se;, vestev-er  den  kystjern-Yine, men ble

tilf3yd me;',et '31vorll e top ved letatefl-1ba(^kkp=n), n ,or en fer-eforbind-

•lse fyrer cver Dnle[tr-ilJnnI.no's,en o. hvor fr-Imskutr.e rusisk.e 9,vdelInger all-

erede badde fLått sitt 9rtilJeni
ic'oe tegn på avslip.Delse I den russI.ske ofP, 2nsiv er enol. kTe  å meke,

Tvert imot fcrteller de sIste då ers rpporter oi nve nytt in-

itiativ. Det synes avtegne seh tre Lyngdc3unkter for 3ye,)likket: 1)

-. 9rpatovergånene, n,crli ved Tfltarp;aset(jaTD1onIca-nasset) i det -)st1igste

R,Itenia  scm  rusEerne forserer  tross  dår117, v-u› (,)g sterk motst=md; (det ble

den 10.  n2ril  n. fr9skute avdciner allerede se neover vestskrå

ningen fjellene). 2) 1 denne fronte dj.re'rte s3rover, ved 3-

Vre -jeret, s-m russerne he.r over ' stor bredde nvor de alt står i Sor

"årp,itenes uti ipere. J; På rim, hvor det er satt  inn  en ny 'reftiT offensiv

nord, fra Perekop-clet og Sivas,-bri_lhodet; dEn 10. ble det meldt om en 2o

kms framrykking som brate an.:epsspis-ene fram til området nord for Ds.'Jankoi

på den sørgående jornbane over Krim; de tyske og rumenske styrker hadde 55oo

falne og  l000  faner.. Imens er det russiske flyvåpen og Svartehavsflåten

ferd med å korke isjen alle Krims sløverts forbindelser. De tysk-rumenske

troppers skjebne her synes beseglet, s',erlig etter Odossas fall; det dreier seg

om garnisoner med en s,amlet styrke av ca. loo.coo mann, foruten ca, 2oo.000

sårede og rekonvalesenter.
Hva situasjonen på sørfronten forøvrig angår, ser det ut som om tyskerne er

så svekket at de først for alvor tenker på å ta opp forsvaret langs en linje

Donaumuningen-Seret-Karmatene, Ied Lwows festninger som et ankerpunkt på ven-

stre flanke, eve:Ituelt med Przemvsl som en replistilling Høyre flanke skulle

ha et forholdsvis godt feste i DOnaumuningens sumper og deltaland, hvor større

angrepsoperasjoner skulle synes utelukket. Linjen har også ellers mange for-

deler; den er den korteste som gls, srn situaSjonen nå har utviklet seg, og

den har i Karpatenes fjell (omkring 2000 m. o. h., passhøyder: Eoo-l000 m.)

en sod naturlig sperrestilling, s9=1ig mot panseravdelinger og motoriserte

tropper. Linje2.s svakeste punkt er slettelandet mellom Donau og de Transil-

vanske alper; her fins det riktignok rumenske festninger,(bl.a. Galati og

Focsani), men deres verdi overfor en moderne offensivarme som den russiske er

tvilsom; viktigere er det at russerne her bare vil ha et smalere område for

utviklingen av sine styrker.
Men Donau-Karpatorlinjen byr også på adskillige risikomomenter for den

ere overledelse. For det f.)rste blir forbindelsen m dårlige over

denne lane avstsnd at mn.n neppe kan -3(3re seg nce nåp cm I. redde de 300 000

mann der cg deres materlell. For det annet får russerne fra framskutte fLyba-

sor en me'et lwrt vei t'l de, livsvi tige rumenske o-Yekilder nr til de ikke

vale r,lennom Polen Romania. :Tor det trede

er det klart at Tbnou-Y-c2aterlInjen er den siste iIre bvor et noenlunde so-

id av h-ie T91k9 rn  etn,bleres. Lykes det russerne å gre et vir-

ke11,7, 7,Iennomrudd 0-s av de lnje, snart kunne få de mest

skjecesvangre 'rons_kvens.er av svel ,r11_litcr som kr-l_so,kono,nisk art.

tyskerne dcn russiske storof?ensiv har kunnet fre en

stort sett  ospholderido c±rd elloo -e. teren7,  hel 1 er enn å engasere

se::; med sine h.ovedstyn','ir i 9vg.Iorende kamper, står de nå en . sti1ling med

berenst stretesk /1_t tyder lerfor p1 r3t dc ' -r må ta en av-

crende strid c om nadvendig sette irn sne strateke eerver. Det er

ne-ope en situscn sam småer den tyse nvLs :esreoe'„s:r i. den

sste tid net',opp s:v-nes ha stt ut på å styrke den ee' tre e strete-l_ske re-

serve nr gernisonene i vest o: s= for i være 1rTsr til a tå kåoen opc på den

front. cet I rehLi kvet å peke st-3rre

o2eras'onr n,er m'nst h,ror bla

o-T TT_orslkå har --,:jennomtt en offensiv op)la:11nn; neo,et synes c-,så

t-lo for o)eråsio-Ler not '3alkan fra vest, i samvirke T'itos pertisan:

tyl'ker, koor3,net ei. et russj_sk dob-)eltster not ,J,omania.

:_Lerede fors-=et i bonflurpåter-Linen mot =n .tortsatt ru sisk offen-



.-e,- evnes å sttlle krav t- J_  de tyeke (ag vaselle) styrkene som vanskelig kan
- metes eteu at man t,i-ek',7-er -p, de0 . strateglske reserve. Fronten sem får en .

r  bredde av ca. ?.(2)0 '. .....ri , vil antageli7, kreve noe slikt SQM 100 divisoner. Så
vj,dt wn k= bedmLe L.:,_,, vil voneannstein'foruten ,sri egen 'HeeresgrupPe
-)I.Rd eå.  kanskje (.)--70divisloner trenge ale. de rumengke 6.2_,un.g.areke strids-
ktfter sat, de tyske tropper'l Remania til oppavene og enda er da regnet
med forutsetninger so:a skert ikke helder stIkk. 7, TI:innsteins armeer er
nemlig. eget  sterkt medtatt ette;r de. ste '1,kers kamper,  de har lidt meget
store tap båi.e '1 mannskap ogm:Iteriell.us er  utnattete;  de trenger . tid både
for hvile, reoranleering og nyutrwtnj,ng. ,t, de i. den nærmeste framtid kan
danne ryggradon i et Krp f,ter-non-iu-forsvar.synes  utelukkat; n2kternt regnet
vil det derfor oppst3, behov for ytterligere ca. 20 .divisjOner av friske trop-
perc be kan nep'ee tes annet steds .fra enn den strategiske. reserve,  for å
svekke seg.i t'jugoslavi,  Trell'.1s eller Bulgaria våger tyskerne under de fore-
liwende omstend'Lgheter neppe. Da den etrateg'Lake reserve er anslått til 40-
5O 6-Ivisjoner, vil det s.i ab den i.så fåll blir redusert til bortimot det hal-
ve Det er et lite (J'nekelig perspoktiv for den tyeke overledelse, som øyen-
synlig rogner med oprettelse•av den annen front i  forholdsvis  n-Er  framtid.
'0 (.. •deseuten er det  den-tvilsomme faktor i regnestykl,-.6t at  det  nok er så som
så medde un reke og rumenske troppers kampverdi o,z, stridsvilje.

.Det er antagelig -oå bakgrunn av slike betraktringer at .russrene uten opp-
bold 13. r sitt ses  Tt kaSt med  oppg?.ven å forsere, Karpatene, on i og for seg me-
, t krevende militr opagave.  • Dnderforrige verdeeskrig-gjorde de russiske,
arneer. gennom 1914-16 voldsomnneforsk på•å tiltvinge seg adgangen til Un-
garns sletter• gjennom Yarpaterepassene,.men.ble slått til,bake med store tap.
.-.vis.fo r otagendet lyk,''esnå, vil det-st at den..tvske armes slaskraft er svek-
ket på en helt avgrende måte. Eilt-ttl i denne krig har'nemii.g høye fjell-
kjeder vist ses v were meget, vanskeljge å forseree:for.angriperen, og det
er  meot vanskeltg for russerne .i.de smale, ville, fjeildalene t utfolde sin
tallmesSige og ikke mingt materielle overlegenhat(f.eks. 1  tinks.)..  Hya de
di,Tponerer over av• tren.eel'jelltropper.,.er.heilor ikke..kjent.  . På  den  annen

side her de godest3tte t ruterske• f'riSkarer sOm Opererer i tyskernee  rygg;
det heter•at ,Y,rptene er en enoste stor p?,rtisanleir, og den tsjek*osloyakis-
ke re:::;jering i LOnd.^-nhar ditt sitt fOlk ordre om .:::1,. å oVer-fra den paseive
,,notstand til. aktiverilla, • -I •alle tilfeller må man t spenning ime'tese de
nfleste ukers beivenheter på det s,)173steuropes.k .kristeater, både når det

gjelder kampene i  Karps tene  e'Y, n[fl,'det •Jjelder et....eventueltStt sc-eover av
Konj'evs og IfLalinovskis armeere fra IsieChtsihau mot Galati-linjen, en even-
tualitet 5on unektelis er meg et  mnellande etter den forholdsvise.ro som haryr).
hersket T:A sent-alavsetttet de ststo par uker. De-siste daers voldsomme.kam-
eer om lasi betegner kanske oieptakten 'Det kan også tenkes at Karpater -off-
ensi,ren vesentlig er ment soM en aviedende operasjon, . Kommer der tiI.an vest-
alliert invaSJon og/eller polittske kompiLikasener blandt vasall -statene, kan
:.::e. e',:, 7 j dtede per-spektver åbne seg. 'En oket  aktivitet.fra Titos side er
ovså et tankevekkende trekk i bildet; hie, 1= 1,2S,fått kontakt med partisanene
eg andre tyskfiendtlige elementer både 1•Hellas. Jugoslavia, -_Dulgaria, 1:omania
og Dngarn 0-7, har derMed  utstrakt ein•poiltisklitsre virksomhet til hele
S'rsteuropa . •
LUFTKRIGKN- har v,:::r'tintens o2,så 1 de siste par uker. I Tyskland er det fort-
satt fly'Lndustren. som har v-brt uteatt for angrepene.. Braunschweig har
hatt to stare amerikerske dae'angrep: ved angrepet pskeaften var det satt inn
1000 flyy 14•`J: tsike :I.aere ble skutt red,.mens amerikanerne under denne og
al-ere eperas.joner taPte 59 fly, •Et meget stort britisk -ingrep ble rettet mot
i.irenberg natten til den -_;:L, Mare, med forholdsvis betdellge tap 79 fly.

Copsi.ktsVekkende var et amertkansk dagJngrep på. -)stpreussen og Posens flyin-
dustrier frste pskedag, gjernemf.ert :ev 5,00 flygende l'estntleger og Liberators
eskortert av 1000 jagere --63 tyske jagere bleeskutt ned,mens de alliertes
te.p var 42 m-sktner. Ellers• har det v-ert vidt spredte operasener mot mål i
Tysklend og (e besathe =råder, s[irlig Frankrke(Pas de Calais, iernbaneknu-
tepunkter, abrikker). Et bemerkelsesverdlg trekk 1 utviklneen har y3ert de
siste ukers flyopers»ener mot kemr,unikaslonssentrer i Srosteuropa, 3udapest
(1000 tonn bembe --5?,.pril og nye store angrep natten og dagon deretter), 3u-



cJresti  (jor  PC.0 tanve:ner med leree et tak knemlig objekt)
PHesti ble jert etnr o1 de både på oljeraffinerlene ns jernbane-
enle ene),  7-1.reh viktie punkter etc. For før-
ste gang under krigen bar det britsk-amerikanske flvvåben fra sine egne baser
kunnet slå t11 1 direkte samarbed med do russlske of r:ensiv-ceeerasoner, og
men ferutser at de russiske armeer i nsr framtid vil kunne få vestalliert fly-
støete i selve frontlinjen. Den 4 april ble det videre mneldt om en meget
vellgkket brltisk •ngrep mot "Tirpita' i N.Igtafjord. Det tyske slagskip ble
stert skadet under et torpedoang,rep av engelske dvergubåter den 11. spt.
fjor, og har siden ligget ukampdYktlg. Det 1ot nå til at det hadde lykkes
tyskerne å reparere dQt prov1sorisk, slik at det kunne tas ned til Lyskland
til dokkectting. Det har det engelske luftvåpen satt en stopper for sjennom
den største operasYon fra,1=garskip som hittil ha.r v=t foretatt i tlantern.
Flyene kom 1 to bøler, med en ines mellomrum,  os  fikk inn 24 treffere, 4 med
panserbrytende bomber. .Store bombe-branner og eksplosjoner kunne iakttas, bd-
de midtsklos, på for- og akterdekk og 1 kanontårnene, og da siste bølge av an-
gripende fly forlot Siggskipet, sto det tydeligvis på

D£2 F,JZJE "?J 'TELI  har det vfert rettet en .serie heftige flyangrep mot den
store japanske flItebass Truk og andre støttepunkter, bla. Palau. Et •van-
grepene kostet japanerne 25 skip. På New  T3ritaln har japanerne måttet oppgi
ytterligere to støttepunkter,, .CG; synes nå å falle tilbake mot Rabaul, hvor
antagelig de siste kamper blir Utkjempet. På inrshalløyene, i den nordlige
del av Salomon-arkipelet og 1 3iswrck -ark1pelet befinner ca. 100 000 mann av
de  jan g,nske styrker seg en fortvilet sltuasjon, avs kåret som de er fra
prektisk talt  alle  tilførsler sjøverst som :/lennom luften etterat de allierte
har besatt øyene rundt omkring og effektivt avnatrullerer området med fly og
flåtestrids'-refter.
FR ,2  FRONT_ I  er det ikke noe nytt av betvdninP,'.
POLITIK har de siste ukerv.Ert forholdsvis begivenhetsløse, men det knytter
seg adskt]..lig spennins til_de finsk -russiske forhandliner. Kontakten mellom
de to regjeringer var gans ke riktis Ikk e -helt brutt. 'FaasIktv1 (77-2; Enckell
har v3art 1 ioskva og kommet hjem med modifiserte forslag, eller iallfall kla-
rereformuleriner, Hva de går ut på, er ennå en hemmelighet, men det anty-
des bla. at russerne ikke forlanger internering, men bare isolering av de tys-
ke styrker 1 nnrd, at de vil gl avkall på Hangø(og muligens Vlborg?), at kra-
vet om utlevering av krigsf enger og internerte russiske borgere ikke omfatter
flgktninger fra Ingermannsland og Estland og at russerne muligens ikke vil
kreVe Petsamo. P<I:t  den annen side skal russerne ha stipulert en tem.melig stor
erstatningssum, svarende tll 2 1/2 milliard kroner,  a  eelegge i form av varer
i løpet av en femårspe-lode.

Den svenske presse ser ikke optimistisk på fredsmuligheter, men understre-
ker st det er et voksende ønske i det finske folk om å få slutt på krigen;
det  Tir seg bla. uttry k k i en økende opposisjon mot krigspolitikeren Tanner
innenfor hans egen sosialdemokratiske parti, og i en tildels ganske skarp kri-
tikk av regjeringens censur- oT propagandapolitikk i den sosialdemokratiske
og liberale presse. Det er tydeligvis allerede at de tidligere fredsforhand-
linger, ofentliggjørelsen av de russiske krav og de in trengende råd fra an-
dre makter,  s•.erlis verie , om å godta dem, har vert en alvorlig vekker for
finnene som på mange måter hadde  1att  ønsketenkningen og censuren farge sine
forest1llinser om kr1gsstuasjonen 1 sln helhet. Kong Gustavs intervensjon
som ble sgnt kjent, har først nd få,tt høve t11 å virke, og det samme gjelder
vel den militære kat n strofe tyskerne har vrt utsatt for på serfronten og som
enna ikke var kommet iil full utvikl'ng da l'innene sst tok standpunkt.

hva russerne snoår, kunne meget tale for at de nå ikke lengre var så
ett,er rive Finrind ut av krigen og derfor vil strekke seg lengst mu-

lig:  so[11  vakiet hvor en rimeli frIsk fred mA.tte forutsettes å fd
otor propagandavirkning, er i mellomtiden besatt av tyskerne. Imidlertid kan

ene, en reflg russisk-fInsk separatfred få stor betydning politisk
,or-:Jsteurnpa, ooså i ncoonia 01 E5ulgaria, o hv-is ryktene om de russiske

er riktige, t,yder de pd at .0skva fremdeles leger vekt  pa  det finske
epørsmd1. ien frist en fnr finnene hesynner å bli knapp.



Den oolt ii og diplomatiske  s ituasjon i Svd1talla.

Lidt i mars lår skjede  det  en diplomatisk beg'venhet r3,v  f 1-'ste-rng 1 det

befridde ItsLis, som sied •n gs-s skapte den Stsrste forbauselse og forvirring

allierte kretser og enM også fikk innenrjkspoliti s ke følger i Syditalia.

-Det hele skjedde s•m  11-1  frs klIr himmel nettopp fordi det var så uventet at

-Utspillet kom fra den kant det'sjorde: ickv utvekslet diplom s tiske sende-

menn med Badoglicregjeringen.: Det betydde at den russiske regjering øket 5a-

doglioregjeringens prestise og , i hvert fall inntil videre, snerkjente denne

regjering soMrepresentant for det it11enske folk, som gjennom revolusjenen

}::adde kvittetSseg med fssciSmen og ssm etter bruddet med Tyskland var blitt'

modkriførende. Dette er p en gans både riktig og selvmotsigende. Badoglio

bærer. o på sine skeildre både ansvar. for  fascismen og æren for revolusjonens

'!T)et v1rker som om han er en av de få nulvende italienerne 1 Syditalla som be-

sj.tter virkeige adsinistrative og politiske evner. Antagelig ligger grunnen

t11-dette i de 25 års fasdIstreglme, Som har berøvet den nulevende Unge gene-

rasjon enhver chånse til politisk modenhet. .anskej nettotp derfor er der en

så stor bJ..tterhet isnes de demokratiSke itslienske bevegelser mot Badoglio-

regjeringen. du sk ulle da lallfall det italienske folk få anledning til å

styre seg selv.- til å b11 -ecljtjsk utviklete og.ansvsrsfulle mennesker. Det

hevet seg et sterkt krsv om at 3adcglio og keng Victor Imanuel skulde fjernes,

os for et par månedes. siden kom dette til uttrykk 1 en resolusjon forfattet

_3r1 av representsnter for de forskjellige  ps rtier i det frie og det tyskbe-

satte Italia. Churchill uttalte i den anledning at når Rom ble befriet, trod-

de han det vilde by seg enledting til å danne en nasj-onal itallensk regjering

men inntil da måtte 3adoglio benyttes. Det-var særlig msns'en på virkelig

kompetente krefter blandt de demokratiske lederne som gjorde seg gjellende, -

os  dessuten var  Rom  det administrative centrum som var nødvendig for en uovet

og ukjent regjering. Men at der nu var vokset frem en helt ny motstands-

krsft og en .indre trans til selvstendighet i det il,alienske folk; viser den

generalstreik som bredte seg i bordttalie i f-Jrste halvdel av mars. Dette

var en meget stor innsats, og der deltok offislellt 500 000 arbeidere i strei-

ken, men i virkeligheten dro den mange ganser dette  s ntall med seg.

På et.avtalt.klokkeslett en formiddag i mars ulte fabrikkbirenene, og arbeid-

erne strømmet ut p . gatene os gik k  rolige hjem. Det kom vepnete trussler fra

-myndighetencs side, hvilket ble besvartpå samme måte av arbeiderne. Ledelsen

for strel_kebevegelsen fremsatte følgende krav til de nasistiske og fascistis-

ke myndigheter: 1) -flysklsnd skal avstå fra ytter1isere deportasjon av arbele-

dere, 2).Fasc1strejerinen sks1 avstå fra tvangsmessis utskrivning av rekrut-

ter til arbeidsmobillsering,.. 3) . ÆrnæringSsituasjonen må øyebli k kelig bedres

for arbederne, Alle srresterte arOeidere frigis og de til Polen.depor-

terte sendes hjem. I'hvor høy grad de oppnådde noe av dette er uvisst, men

ar'beiderne oppnådde noe meget stort, nemlig en følelse av sterkt samhold seg

imellom i den felles kamp mot tyrraniet. Dette gav seg også uttrykk blandt

årbelderne i Syditalia idet det ble"forberedt en dags arbeidsstans i ikke

krissviktlge bedrifter som en sympatidemonstrasjon for arbelderne i nord..

Generalstreiken ble avslsttet etter ordre fra streikeledelsen, og de italien-

Ske arbeldere hadde for fsrste sanwpå 25 år fått erkjenne at det er mulg å

trosse diktsturets makt om man bare satte noe innspå det og stcd sammen.

Under denne smertefulle og vanskelige gjenfødelse av det våknende itallen-

ske demokrati hersker der nok ikke så liten utålmodishet og også bitterhet

hos en'del av det itaIienske folk mot vestmaktene fordi'disse fortsatte å be-

'nytte Badoglio. Noen hadde sittet årevis-i konsentrasjonsleire for Sine de-

mokratiske prinsippers skyld - andre hadde maktet å holde de demokratiske

rettigheter og plikter levssnde under overflaten av alle disse års trykkende og

kvelende fascistregime. Det var mennesker som hadde lidt for sin og vår alles

felles sak. hen nottopp fordi deres stemme ikke v,r biltt hørt i Italia, og

fordi dereS isnsikt i diplematiet og statsaparatet var msngelfull, så fikk

de ikke sjanssn ved siden av tidllgere fascistiske diplomater og militærek-

sperter, som selv bærer meget av sku1den for deres undertrykkelse.

Dersom et land følger en utpreget usentimental realpolitikk, så vil det i

dsnne skjebnesvangre.krigstid i første rekke søke å finne fram til størst mu-



lig slagkraft og konsentrasjen, også innen politikken og diolomatiet, selv om

det skjer på bekostning av de ideologiske •etlinjethet. Russland følger en

slik lin-je. I sine studier av italienSke forhold nar formodentlig den russis-

ke representant Vishinsky innsett hvilken styrke som Iå i .-3adoglioeregjering-

ens sikre grep på statsapparatet og diplomatiet. I slutten av mars var le-
deren'for kommunistbevegelsen i Italia på besøk i Moskva,'og efter hans tilba-

kekomst hendte så det bemerkelsesverdige at de mest antifascistiske grupper

oppfordret alle demokratiske partier til t Iegge ned stridgihetene med Badog-

lio-regjeringen og gå inn for samarbeid. Det kan være grunn til å prøve å få

tak i de årsaker som har drevet RuSsland til å innta denne diplematisk vennli-

ge holdning overfor Badoglioregjeringenl, . I italienske kretser mener man at

det står i forbinnelse med det rUssiske krav dm itallensk flåte-tonnasj.e,  0g

med utviklingen på Salkan. På den annen side har 3adoglio under sine anstrene

gelser sikkert hatt de 100000 italienske krigsfaner i Russland for øyet. Den

nye utenriksp011tiske situasjon i Syditalia hariogså hatt en annen viktig kon-

sekvens, . nemlig at det er blitt åpnet diplomatiske ferbinnelsermlellom Badog-

lioregjer£ngen og marskalk Tito, En representant for Tito er- ankommet til Ba-

ri og fått kontakt med den itallenske regjering, og  Badoglies  minister hos Ti-,

to.er utnevnt. Hvis det blir dannet en ny jugoslavisk regjering under kong

Peters LondonopjhbId, vil den-sansynligvis ta sete i byditalia og slik oponå

nær kontakt med Jugoslavia.
Meget av jeren for denne -Badoglioregjeringens prestigevinning tilskrives

chefen for det itailenske diplomati: Renato Pr,fluns. Prunas er yrkesdiplomat

og var ved krigsutbruddet 1940 itallensk charge  d  affaires i Paris. Da revo-

lusjonen i Italia fant sted var Prunas itallensk minieter i Lissabon og spil-

let en stor rolle under de preliminære forhandlinger.med de allierte. Etter

tyskernes'okkupasjon av Rom besluttet Badoglio seg til å gjøre Prunes til chef

for utenriksdepartementet, PrUnes er vel anskrevet i franske kretser og man

anser at det 'innen kort tid kommer,  til_å  ooprettes normale forbindelser mel-

lom lgier og Badoglioregjeringen. - Det ser ut som om sneballen har begynt å

rulle og har vanskelig for å stoppee Kan vestmaktenefortsette sine forbind-

elser med  Syditalia  bare gjennom det allierte konsultative råd og kontroll-

kommislonen, eller må de følge med i de diplomatiske håndsrekninger til .Bado

glio-Italia?. Situasjonen er kinkig. For det første fordi de italienske an-

tifascisters forskjellige gruoper alIerede er uenige - i hvor høy grad vites

ikke - så vestmaktene kanskje ikke kan regne med noen innenrikspolitisk for-

soning i Italia hva de enn foretar  seg.  For det annet vil de nødig følge

RussIands handlinssett her, selvom de derved_kUnne oppnå en øyeblikkelig u-

tenrikspolitisk klarhet og-enighet. Russland handlet nemlig på egen hånd uten

først-og forhandle med vestmaktene i dette spørsmål, - en fremgangsmåte som

er blitt kritisert i London og Washington R_Issland på sin side fremhever at

de skred til handling efter Churchills uttalelser i underhuset til marskalk

Sadoglios favør, Nvorledes den politiske og diolomatiske Situasjon nå enn

utvikldr seg i Italia, så er de fascistiske tendenser i folket for lengst ut-

slukket, og problemet er av praktisk natur hvorledes og når skal den effek-

ttve kontroll overføres fra en grupje generaler til en samling

menn, sOm kan ansees for å være representative for det som en korrespondent i

TimeS kaller "den demokratiske understrøM som bærer det ite1ienske folk".

Denne strøm erkjennes fullt ut i EngIand som en betydningsfull faktor. I

eammenlikning med den, sier samma kerrespondent, "er de nuværende stridig-

heter mellem de demokratjske  partier i  yditalia bare krusninger.på overflaten."
- P

.Norge.o Norden

var  titlen på en artikkel som ble o:;fentliggjert i en navnløs "illegal" avis

t'oreden, Vi tillater oss her å gjengi  artikkelen:
"Det er naturligvis for tiden ikke mulig i detalj å trekke opp retningse.

1, njene for norsk etenrikspolit'ekk etter krigen Dertil er det ennå for man-

ge ukjente og usikre fektorer I regnestykket, både nir det gjelder selve
fredsoppgjøret, den nye internasjonale organisasjon og det fremtidige forhold



mellom stormaktene. Enkelte ting synes imidlertid glt nå å være på det rene,f, eks. at Norge ikke kommer til å vende tilbake til den isolasjonistiskenoytralitetspolitikk frP f3r 1940. Likeledes md man forutse at Norge på enlangt mer direkte måte enn før kommer til å stå i kontakt med etterkrigstidensledende stormakter, U.S.A., •Russland og Det britiske samveldet. Og det er enselvsagt ting at vi av all vår kraft komaer til å delta i arbeidet for å byggeopo en mellomfolkelis rettsorden. Men hvilke omvekslinger som enn kan kommetil å finne sted, så er det visse konstanter en kan regne med, og til dem hø-rer de geografiske faktorer. Geografisk - som histortsk - er Norge en del av,lorden; det må vi ikke glemme for den kjennsgjerning at vi er en Nordsjøstatog en Atlanterhavsstat. Vi vil ikke med dette gjøre oss til talsmann for ennordisk regionalisme, for bestrepelser 1 retning av å skape en fastere saamen-sveiset nordisk blokk med større eller mindre fellesskap i utenriks- og mili-tærpolitikk, økonomisk amalgasjon o.s.v., tanker som under krigen særlig harfunnet talsmenn 1 Sverige. Så vidt vi iallfall kan se idag vil det neppe værepraktisk politikk, ay årsaker det her vil føre for langt å gå inn på.Men samføring er en ting, samarbeid noe annet. Det er ganske klart at viikke kan melde oss ut av Norden. Vi er og blir knyttet til land som Sverigeog Danmark med geografiske, historiske. økonomiske, kulturelle og språkligebånd. Uansett hvilken form det nye nasjonenes samfunn kommer til å få og u-ensett om egentlige regionale sammenslutninger kommer til å spille noen rolleeller ikke, er det innlysende at vi av praktiske grunner må finne en løsningpå Q.et nordiske problem, og etablere et godt forhold til våre nærmeste naboer.-A gå nærmere inn på forholdet til Finnland og Island idag har liten hen-sikt. Finnlands skiebne og rolle i fremtidens Norden er, slik situasjonenligger an, hyllet i en tåke av gåter og uvisshet, og så vel geografiske somandre grunner gjør at forholdet mellom Norge og Island har mindre realpolitiskbetydning.
Det psykologiske grunnlag for forståelse mellom Norge og Danmark er detbeste. De gamle friksjonsmomenter og den skuffelse som utviklingen i Danmarki den første tid etter 9, apri1 vakte på enkelte hold i Norge, er fullstendigværet bort etter de senere tiders begivenheter. Den felles innsats og de fel-les prøvelser har - tross avsperring i rommet - f3rt de to folk  nærmere  hver-andre enn noen gang siden 1814, i gjensidig beundring, 1 gjensidig medfølelseog i gjensidig t1111t.
3etydelig mer problem P tisk er forholdet til Sverige. Det er neppe for me-get sagt at hos en meget vesentlig del av det norske folk er stemningen over-for Sverige bitrere enn den har vært noen gang siden 19o5. Det tjener ikketil noe å skjule det, og det er heller ikke noen grunn til å dekke over atenkelte sider ved svensk politikk under krigen har vært egnet til å skape al-vorlig misstemning i Norge; det gjelder både ord og handlinger. At det nårtiden kommer, må taes et oppgjør om disse ting, er klart. Det er nødvendig årense luften ved å snakke åpent om tingene - og det kan vel også være at vi,når kortene blir lagt på bordet, vil kunne se med større forståelse på enkel-te av de fenomener som i de siste år har forbitret våre følelser overfor(i-allf e ll det offisielle Sverige). I mellomtiden er det viktig at vi ser sånlkternt på det sv Pgiske sp3rsmål som mulig og ikke lar en affektbetonet uvil-je ta overhånd. Det er vår plikt ikke å stirre OGS blinde oå enkelte utslagav den svenske utenrikspolitikk, som vt finner har skadet norske interesser,men søker å danne oss et helhetsbillede av vårt nabolands situasjon i krigs+årene, dets milttmrpolitiske isolerte og utsatte sti1ling, tyngden av dettrykk og det dødeltge alvor i de trussler det har vmert utsatt for, dets han-dels-  os  forsyningspolitiske stilling i et "rom" som har vErt behersket avtyskerne o.s.v. Ville Norge ha stillet ses annerledes?Vi skal heller ikke glemme det storstilte humanitære arbeld som er gjortfor Norge et konkret utsian av disse følelser. Norgeshjelpen har kunnetilisponere større summer enn noen annen innsamling i Sverige, Finnlandshjelpenikke unntatt, og det lear gått en stad1g strøm av mat,  k lær, medisiner osv.Insen ke n heller v2re blind for hvil k en praktisk betydning det har hatt 1disse frihetSkampens og den kvelende undertrykkelsens år at vi i øst har hattlandfast nøytrelt territorium, eg at svenskene ikke bare har tatt imot  20000flyktninger, men også - tross trusler  os  påtrykk - har gitt norske myndig-



heter høve til e utøve inv.irksomhet pr sveesk grunn (legasjonen og det arbeid

som har vært knyttet tll den, flyktning.kontoret, utdannelsen av norske poli-

tiavdelinger i svenske leire og til deig med svenske instruktører osv). Det

her ikke vært ringe aktiva for oss.

Dette er bare noen spredte trekk i b ldet. Helt kan ikke regnskapet gjgres

Op3f3r etter krigen, både fordi vi frEt da får det fullstendige materiale

til bedgmmelse sv det som er skjedd cg fordi det ennå kan oppstå situasjoner

hvor Sveriges holdning kan få avgjørende betydning. I alle tilfelle bør vi

vokte oss for å gro fast i utelukkende negativ innstilling overfor Sverige.

Vi har og kommer til å få en 1500 km.s grense til dette land, og det ligger

like meget i vår som i Sveriges interesse å legge forholdene til rette for et

harmonisk samliv på halvøys- Det betyr ikke at vi skal tie våre følelser i

dette eller hint spørsmål ihjel. La oss snakke ut, som det hgver seg mellom

venner. Vi har rett til å kritieere., Men vi har også plikt til å søke å for-

ståo"• o

•Syntetisk  gummi.

Amerikas o5 verdens stgrste gumMifabrikk er nå kommet i drift. Fabrikken

ligger i Institute i 7:est Virginia og har en kapasitet på 900oo tonn gummi om

året. Det er nesten en Sjettedel av Amerikas behov i normale tider og er like

meget som 100000 malajiske innfødte klarer å få ut av 18 millioner gummitrær.

Andre fabrikker blir satt igang etg,erhvert i Louisville, Los Angeles etc. I

januar 1944 var den samlete kapas*iteten oppe i 750000 tonn om året, 25170 mer

enn Amerika før krigen kjøpte fra plantasjene i Det flerne sten, Den nye

gummiindustrien er et enormt induStriellt projekt, USA vilde på mindre.enn to

år skape en fullstendig ny industri, som skulle fremstille nok gummi til de e-

nerme krigsbehovene. Det var omtrent som om de amerikanske industrimennene

hadde besluttet seg til å bygge opp autemobilindustrien på to år istendefor

IL0. men se1v om prejektet så svimlene var det ikke noe valg. Hver "fly-

gende festning" trenger mer enn 1/2 torl gummi, nver stridsvogn nesten eet

tonn og et slagskip 75 tonn. .Amerika måtte ha gummi - eller tape krigen.

Nå er det helt på det rene ateAmerika selv kan dekkeSittgummibehov. Oppga-

:\r-re-n er blitt løst fordi den amerikanske ingonigrvitenskap har satt alle kluter

til for å Iøse den og fordi de statlige og indtistrielle instanser har arbeid-

et •etmerket sammen, - Men er denne hjemmegjorte gummien like god som natur-

guMmien? Ja, den skal være det, på mange måter til og'med.bedre. Gummitreet

gir bare en slags gummi, men det er mange forskjellige sl-gs syntetisk gummi,

som blaer bedre enn naturgummien til flygemaskinhjuletc. De 300oo forskjel-

lige artikler som nå-lages av gummi, krever alle mulige ulike egenskaper og

den syntetiske gummienblir gitt de egenskaper som trengs. Npopren, tiokol,bu-

na:.s og chemigum som noen av mRrkedsproduktene kalles er slett ikke like. Fa-

brikken i Institutc lager buna-s Etter den metoden som anvendes nå fremstil-

les butadien(somer et av hovedstoffene i buna-s) av alkohol, som fåes ved å

brenne mais. Det går barelitt over40kg.-mais for å lage gummi til et

dekk, og de 700boo tonn som Instituteefabrikken sluker om året utgjør bare

en prosent av den normale amerikanske maIshgsten. Men kemikerne er ikke så

ngye med hva de fremstiller kunstgummi av -'poteter, sukker, tro eller petro-

leum; alt kan forvandles til bildekk eller golfballer. - I Institute ble det

besluttet at buna-b skullëlages avalkohol for å få produsert mest mulig gum-

mi, Da staten tok hånd om den syntetiske gummien, planla man først et anlegg

som bkulde skaffe I0000 tonn butadlen om året. Siden er siffrene blitt for-

doblet flere ganger. Anleggene ble ferdige på 11 måneder trassi mange van-

sker. hundre 'konstruktører var i arbeid. Når det ikke var mulig å skaffe de

nødvendige materigler, fant de på •surrogater Var det et apparat som ikke

vår å få, bestillte de delene og satte det sammen selv. De unge kemikerne

grbeidet g,jennomSnittelig 70 timer i uken i et helt år. Og den fgrste vinte-

ren frøs veskene i de nye ledningene. :aterien satte seg imot på alle måter,

men den ukulige menneskeUge energien ga seg ikke. Anleggene ble ferdige. Man

får et inntrykk av størrelsen når man hører at vanntilfgrslen til fabrikken

ville være nok til en millionby,


