
Dddendkan flamme som kcrnno.
klarore see vi enn fdr
hverf liv i ddns hvite smertc:
det cr de beste som ddr.

De dterke, de rene av hjertet-
_som vilde cg v'Tet ncst -
rolige tck dp avskjed,
en eftdr etpalkk de voct.

De levende styrer verden.
Fn flokk blir alltid igjen,
de udndvterlid flinke,
livets nestbeste mdnn.

De beste 1311r nyrdet i feng let;
sebt vekk av kuler og sjø.
Lp.beste blir aldri vfer fdent1d.
De beste har nok med dø.

'

LESTE.

Slik hedrer vi den mcd.
med all den toyemet vi vdt,
men da har vi sveket de "este,
terrFdd den fled bitterhet-

De vil ikke sørkes til ddde,
nen luvb i mdt og tro. •
Stre i dristipe hjerter
strdmmer du falnus blod.

Fr ikk hver sem. Dardk,idnt dcm
meP rik enn de dbide• var, -
for menn nar Datt den 2011 vonnur
.og barn har hutt 6?E—t11

De øket det livet de kikk fra.
ht spøket i nyu alenn.•

derds grav skui skreves:
De boste blia Siliac

gbrdkahl Grpe

- Konmenttrer er overflødige. Til alle son sdrauer vIl vi barb si:
eddd dkke fordjeves. Peder ever derds minned.
AJeri skal tyskernes terror kunne knuse motstandbh 1 folket vart,
den sktl tvertom stllsette viljen til kamp.

•drg.)
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irten,t4 nadfie lastesitane ingen MUlignet for å blte fra seg når de bas
angrepet. Såsnart  cfet  liot sag gjøre ble tmidleatid samtldge båber bevep-
ne t . iienne historien fra apr1} 1942 viser hvordan en liten kanon kan res
da både fartøy og mennaskeliv-

At båten Tivte2, 1_det hele tstt må lalles et under-ben er truffet
ustallige ganger og den er ikke småhull. hadiohytten er nesten knust av
3-4 fulltreffere. holdig,vis bbfant ikke telegruflsten seg derinne. Hele
skettet er sønderrl,engot og korviandobroen ser ut som en s11. På fordekke
er det ethull så stort at man kah falle ned gjennem det. Lagerrommet for
anmunisjon er aet tngenting igjen av, det brunt fullstendlg opp. Utrollg
nok ble bere en mann drept og to såret.

K.apte1nen heter lians rielsen og er fra Vasser, besetningen er ganskb
internesjonalt sammensatt: en syenske og en finne, to dansker, en tmer1-
kaner, en portuglser bg en brasillaner. Roston er nordmenn. Og helo afflo-
ren var et eksempel på internasjonalt eg minteralliert" samereelde sOM de
gjør godt å høre om.

Klokken fem om morgenun ble kaptelnen varslat av styrmannen om at
denne så noe som han trodde var en ubåt, Alle man ble purret og farten
øket til den størst mulrge,Ubåten dtanyer ikke lenge med 4 bekjennb,farve.
Len begynte å skyte på en nvstand mollem 2  fg  sjømll. Teiugrafisten
rakk å sende ut SOS, men tirs  han fikk gitt posisjonen Olo apparatet scie-
lagb. h an satte igang n2dsondrnn, mon den blo også skutt 1stykkr. Ub;tba
skjøt ett s3tt , cp,; mangu falt everende av lufttrykket. En granat slo
ned t navigedngskahytton. tangb haddb nbdsett rflsel 1 florb dagEr ottor-
på. Kapteinen tbratter vidcrc:

Aktorsklpot fikk de  flestb  tre,ffene, særigg kanonplattformbn. Vi skj
helo tiden, og styrte slik at vi hadde ubåtcn rett bak oss, for at don
skulle ha ninst mulig å sikte på, og satte kursen rett mot solen for å
blendo forfølgeren. Jeg burdo ikkp framhbve non særskilt ev mannskapet
for alle oppfxrte  seg  strlendo. Men allikevol må jeg si at artilleristeb
var simpulten eventyrlig. nan or en mann p• 21 år fra Florø. Ran avfyrt
14 skudd, og han sier selv at er sikker på at i det minste ett traf.f.
Da han sluttet å skyte forsøktejeg å telefonere til ham, mun ledningon
var trutt, ArtMerlsten hadde brukt  opb  all ammunisjonen P plattformen,
og ummunisjonsltgeret under dekk hadde tatt fyr, Tvskerne fortsatte å sk:
to. Førstestyrmann gav ordre om å slukke inden, men vannledningun funder-
to lkke. Vi hadde imidlertid et gass-slukningsmiddel som sto for .scg

et litc hus på ukterdekket, men derfra gikk det clgbn ledneng. Allb
mahh  glkk iang med å slnkke 11dan.Vi tok 12s gessflaskenb, bur d, m t11
bransstedet og skrudde av korkone. Så slepp vl flaskenb p]; jornplatbne s,
var røsglødonde. I awmunisJonsiagrot eksrlodert e  den uno granaten ebtbr
dcn andrb. ,

StillinRon de krit:_sk, for nå begynte t-::skosne å virnc inn
Vår maskin var nemlig skndet, og vi kunr.; ikLr lengre 2å full fart.
“auil  nottopr  1  d t mest kr,t1sk, øyeblikk så  fi  røk 1 horisonten og hgrtb
wntordurbn trå et - og jeg skal hilse cg si at utåtbb forsvEnt

en fertbst. De ameskansk, patruljeno mStte na h0t-O skudnistv-ksign
for vi ra-k jo ikk: å tilkallo hjelp. Snert kom ep jagor opp
og gav posiajon. Flyet kretset sver oss, og snart ken op,s . St luftskep 2
nP hadde vi.da eskerte nok. Ildbn raste fremdeles o jap.ron tilb0b ebs
transportabel pumpa. No:n timer etter kom stsrtngsraskinen i ulag, urta,
ldr var ledningen brent av. Etter ct utrOlig arbeide klartc vi etto:bånea
k slukke ilden og Eunne koblo Maskinen inn Litt •ttor måtte vd stY
n farten så vi nosten ls stil1e. Nå var der en granatsrlint som var koet-
rd.-Jt inn i en pakningsboks. Førstomrskinisten som alltid cr roli çr oe frll
kTal og rapporrerte dette, ra.:n sa Sumtidlg at hth nkpet snart • få  maskirr
funt  klar igjbn - og dot fikk han Vi kunne øks farten t11 nesten full
Role tiden f1kk vd meldirug fra jagerpn cio at det_ta.tes ubåter 1 farvannb:,

•

=skipot r,Danbcned 1.ys rr g vannbt der den trqdde ubåten SeR,
lastot jagnrbn sine dypvannsbomber. Det var naturligvIs et hblvotes ob

Frar pi kvoldÆ kum v i havn. .
Bkten fikk en h1ortell3 mottagblae i New York.pon er et usedvenlig

gedt ek,emp,1 ph"1nteralliert" samarboidn.
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Vi gjengir et avsnitt av

DIREKTIVER TILNORDMe,NN
tttgltt nv d,n norske overkemmando,

r gjøringen er' nEer.  flrigon rtairmer seg sOn avslutnIng. Vl vet ennå
ikke 64t tyskernu vil bli devet ut av Norgo av norske og allierte troppc,
ow ned.ring Endre stod, r i -Puropa vil tvingt dem til å trekin, seg ut, el-
der om da vil kapItulerc i Norge,  P bvdlkon  måte enn frigjøringcn keuwz,
til skje, Så ur dct onnver god nordnmnns plikt å hjelpe til når det si.
ta slaget faller. Le hclinzslige orgeniszsjoncr har sinc bestemtc oppgaver,
o de vil få sinc ordre. Men alle kan være tll nytte på sitt Vis.
Ske overkommendo sender defor dunne veiledning til allo norske men og kv,
ner, kk bere til don som cr orgenzscrt på ferhånatI.

Alle ken hjelpg, til med å spra pålitelige applysninger. Len fri„pr
se må ha så megut 3jelp som mulig for å fprtsettc sitt arbeida.. Uen tysi-
kontrollerto pressen og kringkestingen vdd bli brukt til å spre falsk
oppLysningar og beskjd,r når havet byb seg. JJet er derfor vektigeze enn
noengang før at ello nordwern må LA riktig og pål;teligc nyhttor i da -
ne siSte fase av krigon. Ilremfor alt må meldinger ira ck:n norske og all,
te overkommendo nå fram til alle nordmenn. Sett deg i forbinnelse mod
litJiga venner og bokjentc og gl dcm eksemplarer tzl vider utdeling.
Husk at utdelingen idag må skje.mod den største forsiktighot for ikke
sette Gestepo på sporet. Men vær klar over at distribusjono.av nyheter
og vulledninger I •n akutt situssjon vil komme til ‘ måtte skje mare hp.
for at det skal bli kjent tzdsnek, f.es.ved oppslag i trappeganger, von
rom og o'ffentlige bcforrinL.comidler, Nazistene vil utgi flcra og flere
falske instruksjonor i form av illogale aviscr-og på andre måtar. Som

or ddt lett å  gjenromskue  disse forfalskningeno fordi innholdct er F3
tåpelig, men vmr  lZkevel p  vakt. Les d'alr n0-ye igjennam, forsek. n mulig
å sawnwnligne dem med utsendinger fra l_andon. •

• Denn lyttergruprr med vermgr sow har et radioapparat til rådighet.
,v å erdne derc slik .at Cl.ere får med elle utsandinger ved å ta lytting

vakper. Skriv ned de viktigste begivenheter, margfoldiggjør og dal ut.
Korte klare veiledningar or mere verdt enn krigsnyhetene, skjørt det er
også bra k ha det med em mnlig. Gjendriv elle felske rykter eller sndro
provokasjoner fra nazIhrold sh snart.dere får kjennskep til de fakttske
forltold. Skriv ned om mieddelelsene kofmsr fra redlo eller fra en fri
avis. Husk at muntliz spredring av nyheter kan kerwe til kort. Tyskerne
kan lett komme tll å bruko denne mkten-til å spre faske Inikter. nvls de
rnsker å spre kringkestingsmeddelelser, mA du være helt sikk(.r på at de
kommer fra en ekv de kjente stemmene over LondenradZoen. Send dom da vid
ra I skreven form.

FF.A. VERDENS .PRESSE

POLEN.
Ben poslke konfl,kten som gjornem to år her Diu:n,eL Upp ratei korte

mellemrom , or blit et hovedsprirsmal i europelsk
Den nolske krisen rommer et helt ,empleks ev kearldi,ter: Det

polsk-russiske konflikten hvis hovedp:dntter bier ve,rt .Lat:,-ahnstiorzen,
grensespzrsmålet og don cegj..rasZvt antt:'ussisTte altazjen z et reeksje-
nzre polske Londenkretoons. .tet er vidert da indre polsko kJaflikteae
ser naturlig faller i 2 gru,,er: spenniugen mellem de reeksjLrÆre, na-
sjonsizstiska "oberst"-kiikkeno o venstregatiene, og spennZrgan
de motstandogrupcer acm holde ksatakten Londonregjerinen 06 de s•
orienterer see mot iåoskva og er orgenisert I d-t skalte "polsko nesjo-



n Ir8d`lt4 v Disse indre pelske konfliktene krysser hverandre 1:)(‘ en  ganske
kemplisert måte:

En polsk korrespondent skrlves, i Economist: "FolLns stilling til Rusl
13nd har bestandig vacrt det centrale problemet i den rolske politikkon. De
;lmste er tilbørlige til A tro at mningsforskjellen om den polltikk som

•

følges 1 dette spørsmilet faller sammen med oppdelingen av nasjonen
en venstre og en hørre fløy. Denkrisen som nylig ledet til at Mikoluj-

•

k fikk av, viste nt dette bare til en viss grad ur riktig. 3elve kri-
eppato fordi noun sosialistlect.re motsatte seg un fersoningspolitikk

verfor Sovjet - en linje som bomdepartiet hvis leder cin tidligeru state-
minister var,. hadde gjort seg til talsmann for. ugs innen nøyrefløren
lior nasjenalistpartiet spiller hovedrollen, hadde det wert delte merung.
m dette spørsmålet. Striden går sålodes på tvers av alla partigrenser.

'Både aktuelle motivar og tradisjoner fra Polens historle forklarer
dette. Do t polsko sosiniTitpartict hor holt sichn det.ble stiftet
dan polske patriotismens høyhorg, forsvareren framfor noen av polsk selv-
E tendighet..I denna egonskap var doc helt til slutton  t.V  forrlgu v.,,rdLns-
krig først og fromst antirussisk. Polakkone hadde ogs drem= om en•om-
fattende federasjon av alle njoner fra ;istersjøen til det Egeiske hfv.
Lisse drømmene innen po3ke sosixlistkretser ble .:ndog ett,r

russiske revolusjoncn. L farget polsk politikk Jangt inn i etterkrig.
tIden. I de første %r etter-at Pelen hadde fått igjen  sin  selvstendighet,
fe‘nt Pilsudskis planer omen' slik  federasjon betydelig gjenklang S-polske
scslallstkretser.  iken etterhvert ble dog der antirussiske holdningen hos
de polske sosiali.ster g ehnstend for en viss avspenning."

I-)orttl.kommer dnr, konflikten sosialdemokrater og
ketmunister som i enkelte land har vist see vanskelig overbygge selv un-
d?.r den felles kamn mot nnzismen. Dette fikk i Polen sin spesielle under-

•

rekring ve r  at den første polske notstandsbevegelsen hvor sosialiatene
Lem til snille en framtredende rolle, fikk en sterk sntikommunistisk ka-
:fak'c,or p.g.a.den virkning som den runsiske innmarsjen i Polen i 1939 had-
de på  polakkene. Denne splittelson viste umulig å overvinne da kommu-
-stne fra 1941 skante slne egne motstandsorganisasjoner som p.g.a.den
n de armes seire snart fikk stor tllslutning også fra grupper som sto
hoffimunismen fjernt,

prelke kerrespondenten skriver videre: "Utvikllngen på den

•

hryraflflen har vewt helt anderledes. itasjonalistrartiet (eller gasj,
e gidnakrterse) var inntil 1914 overgeiende pro-russisk og anti-tysk,
tle av patrletene batraktet omtrent som Vicbr av don franske hjemmernr-
ec., NasjJnalistunes beste støtte "aar mellemklassen rei r gjerne vflie

ged fot med do frommecL herrene.  Men  denne nro-russisk:: holdningan tt

•

ikart  kortlict mod den herskende innstilling hos dc nasjenale 'tter
117, Av soniale og nasjoncl1stisk,7  grunner  bla de mer og mer ført

den anti-russiske lelren.  emtidig ble ne,sjonalistrartiet (al
n-n termolig uheldig ettererer av kontinentalfaseisman. Av ldeologls,
grunner l eet derfor rer et de ble anti-russiske. Men en kler heldnIng
w-)t Rusaland her hverkcn på venstre- eller hørrefløy.rn utkcstall1surt
ned absolutt klarhet. I bcgge leire ver dettc kjorneproblomet årack
12.t3nte eller åpnc kontlIker.

Pondepertiets folk• er de som "nar vært ninst påvirket av dette
ma. Partiot blu først en avgj.årande faktir ettoa at den polske

ble gj, noppr,,tt:A i 191. Det cr ikk blitt biltt mE.lic.k pro- og ent
:'easiske tradisjoner. Sos!alt har dets noyrufløy vcart 'kenservetiv, dGn
-Trsttre derimot radikal. Paxtiat 1IL,r ellt1d vKrt stLrist i centrtl- nei
veaC-.:Tolen og ikk:„ 1 dc deflr hvor 140ndene ikke er polaldear,

inuelligensen 20,1  hÆr rvet an megee sterk innitelbe i'ver utför-
eg'm av dcn polske po;ittkn ikkc minst inneh det 1:0"itske

 

hsr c!”.2 tt  de  -,;1  tz.,rense tnii; tene  Etee  romr2.ntisk ieg,:ndsdannel
e o( er  te.rLflp;  sor, h“lt sett bort fre at
ekh,Tne 11(>.e hsr n er rre deCt  bar ikke fuLret noeu sem hcis

Iclent bienc.„:ne og Gontral-Peen. Boadepartiet son taLer
for Æer enns halaren cv pr»ens Def01 ;n1,.1g, kan lettere fo:sone sed med
avstelsen I øst enn nocn annen del av den po3Pke -et:Inpon både hiemme ob
ute.



Den antirussiske inns-tilli~ritr-dype,-~er. Men dnnen allo leir
--fihnes ozså freenh til en mer prorussisk bg. forsonlig holdning. ken sistc

tIden har-reertacs2t av fsrspilte sjanser, bg .dette kan sies om bezge. par
.ter. KrIsen ble akutt etter Warsjawatragedien,  oa  dut ble klart et inn-
holdet LubLinkintiteens. olitikk 1-første'rekke.gjaldt anerkjennelsen
av nasjonalrådet" odo G

"

ge" hjemmefront.- Dan pols o Londenregje'ringan under mikolajszyk oppgav
2<

"z motstuntiserganisäsjon somden uneste "virkeli- 

imidlertid ikke rsrspakene på å komMe til fOrståelse med russerne og ble
sterkt stimudort til-dette fra britisk.side. I Mikolajczyks memerendtur
til Meskva 13. asg, gadtok han i brinsipp Lub/inkcmiteen ssm un instens
likeordnet med Londonregjerinzen, men foreslo at grense  -0,„  forfatnings-
størsmålet skulle utstå til det polske roik selv-kunne få uttele sin me-
ning. Forslaget ble avvist, russerne krovde ut eyeblikkell cn,--pgjer med
nasjonslistene og an prinaippiel ri uttalediss Om at det gamls riJst-Preysson
var russisk område,  SA  kunne man puners drefte vissa detaljsporsmål som
f.eks. Lwows sk ebne. For Mikoia  esykd stOd. det som man ikke hedoe ennet
8 gjere ann A gå dnit,på de rusdis e kravene, og dettu ble også steskt
snbefnit av president  7. asosavelt. dette ferslag ble legt fras; for den
polske regjeringen, ble not støttet av de krdstelig dsmskratnne oer, hon-
dunartiut, mens rogjorin ens fleptaidlm, nssjonal

k.
demokratene og sosialis-

tens gil imot. Mikdljesyk trå-diu ds.etiu1~8,. londeptrt? •6.-de kris-
taligs domokrntois trklærte nt-da.ikka vi.-1,1e delte i en  r ud ering som
kunne vanskellggj eore en-forståacdso Med.russorne.. .Sos1n1feten—AbSists.wski
-dannet sA en regjering nv sosIalister,.nrsjonaldemnkrater, og pertIless
med få.representativo navn, nen forhcldsvis mange roprosentanter for
bjemmafronten. Sosislistpertiet står megdt delt.. Eksakutivkomiteen til-
lot-mad mn stermes ovorvaakt Arkiszewsed A dnnns razjering. Det ar mulig
et msnge sostaister knn kommeetil..4 butirskte .denne unaburlige sllinnso
mellom sosialister eg heyrabotonte•nasjunalister som et "forrederi" og
s8 isteden vonde seg til Lubfln,- At.bondopartiet har trukket ssg tilbake,
gjazr at regj.eringee-i• lanzt mindre graddann fer roprasonterer Lot polska
1s1h r az  hvis ikko .dutto bruddat blir 1ggt, ken bonOapnmtlet ozså bli
trukket mer og mer ever td1 Lstlinkomiteun hvis jordpolitikk da ur unige

od  i, Og do felsr seg  .5gså  tiltalt sv tankon on edorgrunsJin. Sost?distane
har slått znr pS -en-farlizgvsi som kan lude til polittsk selvmorn. .

Lou nve regjorLngon stillar,seg langt mers svv,isends til butlinko-
msteen enn den tidligero reZjuring, og den er prug-t tv sturk sastsliSt
tdl Moskvi,), noe som hsr gdtt seg. naston vrovokatorLSke. uttrykk. På tri-
.*.dsh.4sfldb-ann-ade.nArcipclskerbgj‘ bring.fntt: mog?et.- liten, velvi1leg  Not-
agelsie,-Selv 'den-feMsdkS:dge - .-t!Tfues". Sknaver nt  den  ønse,nr-A sbilla- vns--
8aktene trtatcta$ovjetsamveldet, Lublinkomdteen ruagarto mot Sils mvu re -
ddoring. med.å-. ark1nn'aa nt edl forståelso red London nA JL-2 stolakket. i
g„sten ot it-,117:t . .1) bndds Lnbadnkomitaen.f,sngsrt som faktilsk regj 11.3FIFY:  I-

da befridda-omrAdone TIGI en tefolkning på 10 mil1. mennesker. •Dun batade
od,se, dstykket obp.:*0, stpreods i 10G.000 . nva zårdur. Vad årsskrittot st-
nsets bhan sug,til ,provdsoxisk-rogjaring. Pritorno sekts i., d';:t 1 ngstu å
•:HrUSS(jrTlo  til :Å stsetts nnerkjonnoisen;• mon- russorne som nA ludda- van-;

eiden sommersn på en gedkjettiss sv Cursenlinjen og en clbstvuaring
- , dn antirusSiska; elemnter igLondon,-ville ikkee vsnte lengor. Starbri-
dynSta vnr snigamcd Pussland 1 gronesspersmdat, trsn. nnoakjunt franade-
les, Lbndenrogjorinpsn savaden,med  U.S.A.. .  

Dennyo ragjering;en:i Lublin-er inges:s. Fait- "Kuusdnon-“gibrdn",
nen,sigaA Landanregjbringenbaisin hj...frollt.: 1 ry-&ban. a_t or itke 6ndl;

kndle.alle Lendenpolnkker for ftsoister.som A andlo Istdings1s1,,kana
d•wi.4eister. Fektdsk ti1heror-Iantlånkomitscns. menbemmur p.A, nser undise
rt-Ler  bun  det kommunistisku.  C.-el, ur  an  groV rodi  S fi. cs,stalle  den bols-

n krdson som st drnmsmullom okurktr e_ hult-ur..,SOlv San f_ulsks 1, v,de-
r hv:Is-polstisko innstilding a nely e,:sse: knn.tngribos, Lada gjort on

dogbt Sstydsl!g- krigsinnsntd. 1 idle.:oil k;n bn feratA. rsasaroes tadada-
gbaz at'de Lde vd1 ssmarbeick-med arupsnråndbar son Iroadeles nar 1.A.
cat proram polsk, landovinningcar på. Sovjetrnsetenue eadkusCntng. Dat er
escan-tilda tro rt duaeLdn hbr do flestestk seg. og :Jga-Inwn'sill
' tnt uot fasodsdbn reprosanterer frnmtdden.

Meldinnon frs ±usldna;brStanns tormann nm _1•:•Tinip:n inH r-i .1- r.:'iltr
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den daværende situ8sjon boty-Duflinkomitsen selv) skulle ovorta sivilL
ministrasjonen 1 :1st-Prøyssen og Schlosia, kunne tyde Ø to ting:Lub11r .
sjanser til å bli ancrkjont ver temmeilg sacra, cg det VET all sunnsyn-
lighet• for. ct Polen fikk komponensasjon i vost.

BB0.har nå muldt et i enerklæring fru• Chureh114, Stalins og Reese•
]elts møte Jeln8,heter det: En ny situesjon„ or oppstått nå da hele lo-
len er befridd. Den polske pi.ovisoriske regjering må derfor roorgcnisur-
@s på bredere basis onn den nåværendo. Let må dannee_en poisk pr@visor:
semlingsr@gjoring. hmlotov, Harrimein og Sir Archlbald 018re herr sknl
rådfcru segy•med den nåværunde r@gjering og med andr. pmlske o@molertor
og utenfor Polen. Ddn nyu regjsring må forplikte sen  til  å holdu valg så
snart son mulig. Po1ons gstgrense s'ne1 b11 Curzonlinjen umd  8vvi1'  på en-

. kclt@ stedcr på 5-8 km. i. Polens-fevsr. Polen sknl til gjungjeld få be-
traktellge omrderd vest.

. vi  får håpe et d@n polske krIse dermed er 1st. •

(Etter ertikler i Esonokist cg hånd
sleg.I

FEM ÅRS KRIGSaSIRGELSER.
. (Fre Economist.eg "Pet Frie Dorgo".)

Forehdringen 1 krigssituasjontn har gjort 43et mulig for.den britis,
regjeringwel utgl en hv1tbok om donHbrItiske krigsinnsatsen. Det er en
høyst lmponerondc• fortulling om blod, svett og tårcr, som Churchill s&,
men også om store resultater cg endelig em .triumfon, fortalt i et regje-
rIngsdepertements tørre språk uten noe forsøk på dramatIsering.DZst-ren
vtære un trøst for dum som har vært okkupert under krigen, og som hur fg1@
-dnn tyske terror så voldsomt på alle felter, å lese Lt de frie folk i
vnreden også har måttet ofre i  en  grad som men tidllgere, f.eks. under
forrige vordenskrig, v111e ansett for, umullg.
ALPTaIDSKRAFT. Crodt.o,  veTL  10 mill, menn eg kv:_nn@r - 1/3 av dun voksne
befolkning - arbeld@r nu 1 forsvar@t og i krigsindustrien. Nesten 2 3/4
million flere•kvinn@:r (av on total på baro 16 ml11.) er nå heskjeftiget
i forsvaret og i, krigsindustriene enn i frodstid. Lo wandre vesentlim
indnstrier har mistet over 1/3 av sine arbeidore. Den sgkalte "utitskjef-
tlede" kv&nne holder I gjennomsnitt hus for 6 personer.

Fmk hrs tcpslIster omfatter 563.000 1 krigstjonesten, 34.000 1 han-
delsflåten og 136.000 sivilo - 1alt 733.000. AV de 263.000 drepte v,r
7000 b:rn og 24.000 kvinner.

Av•de 11 m111Ioner menn son forble 1. det 8itile-11V,'flki 1,75 m111.
1 Rome Guard, 1,4 m111. 1 delvls beskjeftigelso.1 01v11 Defenoo, mens dc
aller fleste av do ovrige hadde 48 timers brannvekt i måneden. 900.CmeJ
kvinnn;r hadde "part time"  3.  industrien utonem det daglIge arbeide med å
pnsse hus eg hjem. Andre• 350.000 kvinner var mod i det sivile forsvar.
I tungindustrien 1 det helo felt tellet på mannlige arboldere med 600
tusen, mcns tellet på kvinnulige øket mod eoo.coo i løpet av kr1,;en.
FR3D1TKSJ3N* 4-4N.  Mere onn 5.700 krigssklp mod 1,9 mill, tons eIplas@mnnt
4,5 mill. bruttoton h8ndelsskip or blitt bygget. Programmut var 4 iku
cffunsiv@ flåteenheter for utjevne ds stcre tap og imotekemm@ kraverg
on større fart, mere komplisert og sterkere bevæpning, å bygge et stort
ant811 eskorteskip til beskyttelse av sjørutene, å skaffe ot stort
mindro petruljoskip og urndre fartflor, nødvendiggjort ved at tyskerne
stod lnngs hele festlandets kanalkyst, og endol1g  e  skaffe det nødvandi,
nntn11 lendingsfartøyer av allu slag mod on lnvLsjen nv fastlandet-fmr
:;;e-t. Over 100.000 fly er fabrikert 1 alt. Flyproduksjonen visur en be-
nLrkelsesverdik stigning. Ved begynn@lson  Lv  krigen var totalpreduksjo-
Jå,n av nye fly 730 pr. måned, og ev d1sse var mer enn fjerdepbrten tre-
,Ingsfly. i løpot av e G først@ månodur  Lv  1944 blu det 1@vert 2889 nv
eare tungo bembefly, s=enlignt med 41 1 løpot cv hele

Hærens bevæpning øket jevnt og sikkert fra krigsutbruddet. To ICL11.
rirler'og nest@n dobbelt så mange maskinkano= er blitt fremstill@t.
':1 1nroduksjonen er blitt sntt opp med 1/6 til tress for en nudgrng
/3 isimporten av råmetericler. 7 % mere fødevaror er blitt produsert
:Idre jord.

n  IPSFART 03 EANDEL. Tapet for  Llle  eillurt@ og rmsytralo ekip  1  alliert
;unesto, er 22 millioner. Nesten 3000 britiske nendelsskip - over 11,8,

bruttston - er pått tept. Fande1sflåten er gått ned med Eks



porton er gå-tt 71 % ned..
FORBRUK. Både n4r dot gjelcL)r natverer  og  kLær (unntIrLt buød og Mel som

tiden hrr vært urcsjonort) hcr der etter mAten va,rt streng rasjon,-
ring, særlig av tekstilvarer og sk:tøy. 3ivilt forbraic . cv klær er gått
ned med 45 %, av stpvler og Skoned 27 % og av møbler med 77 %, Le vold-
sonr økute skatter og ava.1fter har bevirk2t at gjennonsnittsbritern har
hatt neget,mindre panger-A kjøpe for. Evert tredje hus i bele landet
blitt beskadlget, hvert tred.tvt er blitt ødelagt og gjort obeboelig.
FIYANSER. Regj‘sringen har Arlig lAnt en str,dig mlndrz. del cv en Stadlg
,større utåift. Utglftene øket med 5 nilliarder £. Av disse ole 50 % skLf-
fet til vele gjennom•ordinær beSkatning, 30,5 % gjennom privatpersoners
eg firmaers sparing og.11 % ved salg av oblSgasjoner og tilgodehavender

Utlandet. Besketningen utgjør nå over 36 %  av  landets inntekter not
22,5 % før krigen. Det  er  de store fortjenoster som har fått en voldsomt
Mket beskatning.

En kan trokke on vosentlig slutning av Hvitboken: KrigsanStrenge1se-
no pr. innbygger er stprre 5torbritcnnla unn i noe cunet krigførende

Ikko alene tr stord blitt utrcttot, men dc er blitt utrettet
i samdrektighet og frihet. Anstrenteelser od; trykk her fgrt til solidari-
tet, ikke til brudd. Det hor ikke vrt, noen tvangsforinstaltning 'eller
noen restrIksjon som et fritt folk ikke godvillig har påt4tt seg. Lcn-
det med den prosentvis høyeste mobilisering hcr ogsA vært landet scm hcr
behandlet der opnriktibe opponent mest hument. Aldri hor organisasjon
frihet gått Ledre, i spbnn sLrimen.

. I tiilg til dette jE1r v1 utdrEg av et brev fra en nordmann
LOndon:

Kjærs venn: Du vil ksnskje hørå:) litt om hvordtm det kjennes A kommt
t1lbcko til London o se byen nA etter fbm år.s krig. Dk,,t er interessant
å Kløre  sammenligninger med tidligere orshold har i fredstid, særlde et-
ter å ha sett okkuposjon o8 nerytrrlitet i andrs lLnd uuder krigen. JGE
skal prøve k ,jer16,1 mitt første umiddelbere inntrykk uten for mcnie: re-
f11,joner.

- Fmlk spgrr 211k.g ofte om jeg ikke symes det er mtnge unifermer her.
Men bybildet cr ikka mere rreget cv uniformer h,-Jr enn  i Oslo og Stockholn.
Det sem er nytt og interessent her, er å se folk fradlo land i senme u-
niform lnnen siame •irpenart. De som ikke er britdske, har sitt lands fiae.
og nevr. sydd Inn på ermet. Amerikunerne har. bokstavone U.S. i mossing på
kraven. Alle disse unge som. har nAttet forlate sin sivile stilling eller
sin utpannalso, viser en samfunnsinteress'e,som en ikke kem unngå
markr t11. BåPe mLnige og offlserer understreker clltid at de or berg,(..r,
Hvls noen kommer til A bruke uttrykket "derc militære", svcres CIZT—Oez—
sten2.1g:"Nol, jej er ncrsV (engelsk, cmerlinnsk) berger som for tid€_21 .r

•1 uniferm."
1 London n4,  er helt  rnderledes onn dot ver fgr. -

bensCn-.-c'o-?,.Psinnone er dot slutt på all çrivat biljørin. husene er
.svært sk,abb-J, Do r grog skitne, de he_r jo ikko fått malini ellor pus

fem r cmi mer. Mange er svertet av brann eller sprenomber,
menneskene er mere eller mlndro shabby 1 sin råklodning.. Klztsreosjene-
ringen er et ledd 1 det fr1v1111g0 saresystom engler.rdurne i1 ejltid 11-su
for. "Vi srarer for Eurcpa", heter det. Kjemdske renserler bruer oc.s
lans tid på bestililnapne, så det er 1kke riuliy. a vare ni-
cresset til enEver tid. Let s&nme ej,lder vask-rn... I 19a0 tio (let
drøftet om aLl prodt7,-sjon av kowiptiku burde :-vInT.,)r 1
dundo stil1inLer nevdet at det bare iar av det ,:onc A fise n r fasccen
litt med kosnetikk etter Jjannomvketc bcmtp,nett,.r. virku sti-
mulircnde bde pa demene selv o dores om€Livelser. Durmed vr ko2mctivle-
fabrflasjonen. reddet. Men nenden spor av huserbeid O Industrivir-
ke. Folk sor ofte trette oL slitne ,jør et ovcrmennuskelL: arbeld.
Mc.hge F,.v dem jee kjenner, har ikke hatt iuri. d disso fum Afene.Le mmnn
scIJ 1kke st'r i karprek1Tend, har ytLt torpinnsats sitt  yrke,.  Når det
i.j1dorproduksjon til Russland, tor arheiderne nesten ubgrensct overtid
for å bli tordio t11 fistsa'Jt til Russland sA. de selv kon-
mer i bet. 3n av årsakene til det engo1sko tilbcketoget i Nord-Atrika 1
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1942 skal ha vært_at.-omt  - te_aIt  som var blitt-produsert-1 de fo-regåe .
måneder, var gått til Russlond så det nesten ikke fontes krigsmateriel.

Nord-Afrika.
.KVinner som ikko har bern, har halv-eller heldagspost utenfor hjem-

met.Når så husarbeidet kommer til, blir det slitsoMme duger for det svake
kjønn.

Det var en brk overgcng  8  k,Jmme fra den svenske papiroverflod til
papirmangelen her borte.Alle offcntlige kontorer og de fleste private
bruker• konvolutten flere ganger. En lapp blir klistret ov@r adressen og
bøyd over den oppskårne knnt av konvolutten. Jeg har fått trev 1 konve-
lutt som har vært brukt fire ganger. Men all denne sparing virker tilta-
lende fordi den skjer på helt frivillig besis. Sparingen går ikke ut over
trivselen.

Det er vabskelig få knrt over byen, en blir derfor ofte nødt til
-k spørre om veien, c4g her viser engelskmennene en overordent116 stor
hjelpsomhet og imøtekommenhet. Damer blir aerne fulgt fra undergrunnen
til'hussholdeplassen og det av folk som ordentlig trette ut etter en
lang srbeidsdag. Når Gfl tenker på hvor slitne folk er, og hvor mange som
er kommet hit fra andrt lena og har villot drøfte sine synspunkter,  sk
tar folk virkelig mer tid 06 interesserer seg mer .enn ventelig for folk
som kommer nå. Det har vært morsomt h legu,e  frcan de spørsmg1 som inter-

.esserer oss nordmenn mest, og legge nerke til enalendernos kommentover
og de spørsmål de kommer med om okkuperte land. Det er også morsont  a
høre :englendernes uttalelser om nordmennene. Det er særlige tre bemork-
n6nger som stadlg gr igjon: 9V1 tenker og taler likt, vi forstår hver-
undre bedre enn ondre folk"."Det er imponerende hvorledes nordmennene
har klart å holde sLmmen her ute." O. så den enkle skattebetalers:"They
pay their way."

LEGEVITENSKAPENS NYE FORBUNNW=E: KULDE.
(Etter det amer. tidsskrift "Hygela")

Legov1tenskspen har utarbeidet en ny bedøvelsesteknikk som bygger
på garde fryney?etoder. Bare for,noen r siden ble kulden betraktet som
en fiende av menneskelig liv, nå brukes den til å redds liv. Bedøvelse
ced frysning, BOM blo utviklet 1 de aller siste tredskren@, er blltt prø-
vet og forbedret under krigen. "Iskirurg1 uten sjokk" sen metoden stundom
kclles, er ikkc bare sjokkfri, men utføres uten bedøve3s-smidler, uten
smerte og også Imtrent uten blødning.

Kulde nedeettor olle livsprosesser. Når temperaturen i en legemsdel
synker nær fryserunktet, blir nervenc bedøvet, livsvirksomheten i sellens
opohører midlertidig, og bakteriene stanser 1 veksten. I gLmle dager, når
en soldat hadde flitt arm eller ben splintret på slgmarken og, flkk anlagt
tourni 11.!let(snring) om det shrete lom for å minske blodtspet, måtte snø-
ringen løsnes med regelmessi5e mellorum, sh Iivjvende surstoff kunne
trenge inn i sellovevet. Hver gang dette skjedd0,tepte ptstenton
,blod,- og giftor orn fremkaller sjokk, ble sltøppet løs i krepp‘n. Ved fry:2
ning er det ikke lenuer nødvendtg å'løsne se2uingen, de sellene er i dvt-
letilstnnn og ikke trunger 3urstoff. I kumir3Idr hvor is ikke er for
hånden, bruker en nk et elektrisk frysea2»:at som ikke er større enn en
redio,  ou  som drIves nv motoren på 9n sykebil Viten3kopsmenn Imr funnct
at den ideelle tomperrturn 1 det frosno 1(:m er  otn,‘.. t on grrd ove:r fry-
sepunktet. Når temo2ruturen foller under 1ry2:euuktet, skjer dot forfrys.
ning. Smerten lindres få minutter etter at C!' på, bedovelse,
er fullstendir. i 1/2oget.av to til tre tim•2 sistL trinilWer htr ks1S•
bedøvn:non feiret ved hudpodning, on opertye.-. s em t1d1Lere krevde hel
bedøvni.n. Det nom før var en større opers3js-3., ,r nå med Oin nye tek-
n1kken en forholdsvis uhetydelig affære.

Som 11:ostrerondo eksempel ken nevroJs ot tilfelle som nesten sikkert
ville hs  h9t't  dødelig utgihIg før frysoSedivc1sens da?er. En mann fikk
begge bens Luttet av ved oog.nlykko] Eirum:sn ttkket shrene i is før han
spererte. Fem dager etter satt pssientomoppe. ' •

*
MUSSOLINIS hus ved Gardseløen blc nylie utsatt for tetal
under mmerikansk tombeangrep. Mussolini reddet livet i kjelleren.



HJEMKar!sONTENS LEDsl,SE.
VÆH MISD OG RETWO1=sWrRET

ten tro sgm har vlst seg i cnkelts befri-dde land, skyldes_fc_r Sto:
,ds1 misnøye mod rettsforfølgnIngensmot-slandssvskerne. Folket harS,r~9.nt

mot at myndighetene ikke gjør raskt og effeLsSivt opp.med dos so-m har five-
ket

, eg mgt at:mange av landasvlkerne tilsynelptunds Ikke bare slIpper
straff, men endeg fortetstsr I framskutto st111Sngor i samfunnet.

• VI vet nå st- mynSS.nhatons ofe hsr vært lsk,J ivrige som folket ettcr
fremme 'rOttsoppgjørst, 2o s. er nsngslen p e klart og sikkert bevisMat:

riclb som  har sinket rettscITTosissmnge71 uthss, Et  noen har villet det.
Dettd r7 vi 1,mro
Virskal ha et ress:,sssosr mot.lsndssvikt,rne I Norge, ikke lynoh-jur

og lielvtekt etter Vi vil ikke sette flekk på. våre ret,
tradisjoner skaffe ic.s,jsksrne ufortj,_.nt medljsnhet. Ingen urett el
så htor at ikke rettcn dømmo es.! Mcin vi skal ha et raskt og effektis
rettso ' ør, in en bv*srstis ssndSskighet 671-ses sanserts1 ovrbæns
Le s s c som an 83J Pt Lassrs isnhver lc;k(.1 -S-tå ts1 ansvar o‘g:
fa Sin strenge og'veISortjsnts sr-saSf - ent,n han el stor eller liten.

Våre myncilgjetdr ute 1); hjesssefroatses- cruner bar'gjort Sine forbei
delher, mer-sppgaven.er stor sg dc trdnger assistanse, nver norsk mana og
kvinne kn uten fare for egen sikkerhet være med å forberede et raskt og
rettfordig rettsoppgjør ver' å nindre at beviser går til Sytlle. Alle må h
begynns å skrive-ned det d vet eller konmer over av ,3pp1ysnI1ger em lanS
svikerne og deres forbrytelscr, for å lette pelstiet og demstolene I dele
arbeldo. siksr ikke å bringe opplysningene videre ideg. GjeM dem p et sik
ket og tørt sted og lover dem td1 nærmeste politimyndiatet når landet er
fritt igjon,

Vær oppmerkson på fllgendo:
skrist-nks nsd rylaer efler Iisst snakk, men bare kjennsgjerninger'som du
"ssr sikkor viten om.
IL ikke nedtognoleenc få farve av personlig forbitrAlse ellor hovnfilelse
Dst OP dcr rene - saimhot som snteresserer,

ikke p at det du vot er slminnelig kjent. Jjet kcn være et mistsk.
sysgi endre vitner som klsnnor tiluss~.
Ss med alle'eehkeltheter veL det du ikriver on. Når? hvor? nvordan? Tidfe
nedtegningen og opplysninsne.

Disoj ting:bAr dst irteresso  å- få vitnefasty det rene:
I, flvrir'Weil; medIem nv b:3% Ests, sisr vsse"'I sedlem av NJ—JEter 9 sprsl 1940 os

seg ut etterp,? Når meldte han fler hun seg ut?
hvem hsr vært med I Hlrdun, uermsnske 33 eller liguende nazistsske

Ssmporganisesjoner?
. hvem bnr angStt godo nordmenn til tysk cller norsk politi?

dvem hcr pekt ut norske gislsr fos flenden?
Sssem tk i Gostapos eller Statspelitlets tjeneste?
C. Hvem her torturert ellcr brukt vold not gode nordm€nn under forbør
s fcngsel?

Nvem har stj4let eller ulovlig tilegnot seg verdier f.eks. fra norskc
csgan1sasjoner som or ;1c)pp1Estil clil?r fra privetpersoner son.. hsrr måttel
sYsse fra landet?

'vem hsr tjent sog rik på krigen ved arbeide for tyskerne?
Hvem har ansvaret fer ul vlige avsettolser av offentllu tjerh,steAnn

Sler tillitsmenn?
Hvem bwr ansvaret, for ulovlite bevilgninger cv offentlige sller privs,s.

kssssr? '
L. "vem hjelper fienden med å forberede sfler netts. I Verk edoleggsls€,

norske verdier; f.eks. under en t::lbaketrekning?

Paul Chack,betalt VSchv-prou,sendist, stSr sor oonstolen
ssmgsoMt leser dommErs/n ors, utdruh sv bans YrtSkir:"Lieu smerikanske stm.
• sn srMe cv brutcle ,sisnsts,rs scm snyltu t it e, voldttr
-ten jodIsks gjengen sem stAr bs's dst islte Eus"- DenunerGn stanser,

enkl.se,ete, og sier'illvsrlJg:nsssse smurika.ssre diur vss fronten
ssek bisSdde fått 6B.000 frenes pr,mnd. av Viehy ob: dmnset en "frsnsk-essr

klubb". Jurvsn erklrer Chseh yldig i senerbeido med tSden, Dommerss.
svsier dcMmen: Paul Chack MS. iz.
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aoy  p. Ennri4son chefen for unrrei.-
forsyningene reiser nå til mildelhave_
-andene, pa inspeksjin, og skal stdrlig

..-anersøke forholdene i GrLIcenland og
j•,goslavia .

. . ---
chefen for den amerikanske Utenriks-
comiteen fcresiår A forlenge Låne- mg
1:,ieldven i et år til. Den 2oo km.

.. ange-pljele(..ning41 fra India til
centralkina.- som pr et Amerikansk-
Britisk- Indisk-Kiesisk foretagende
; er et,av eksemp?.ent.s.  på Låne- og leie_
lovens vi,rksnmhet,bet kan dgså bevne!

torbrit,_nnis- „ig de pornete ;statv
.forbereder en økoncmisk verdensken.
fennse i Lendon etter
7isington sic,r en t  deli skzil
ste,beten i Ij,4,,jjer skei som kjen !
ep.,..)rettes ut skunc.misk eg et soci:.
verdensråd i hennnld.til de vedt,..“
som ble gjort i Duebarten  Daks, Au4
ikenske enbedsmenn er ellerede i
ined forberede fersla». til 4agsor
en .yørst sk;,1 w:-/1  ordnn med saIget
s.v overskuddslagre etter krtgen,
dernest få istand en avtale slik at
det biir ordnrt forhold på vLre:LnL-

at det er sendt I oco amerIknske lastemarede.
Mer til Kina,  I000  åmerikan gke.  tek.

. .

nike-re  og I)^0 kinesiske, t ,knikere ut- Herges liøde K3rs, bondon, 0 NJfle.y
dannet i  Amerika  ,3% av millene i sjepot hux hittil sendt sv sL.

og leieloven går til  storbritannla og benoldninger k.4.bur og hospitals_uta t.

Russland. tl Nurd-* Norge til'en verdi av.cat.'i
.--- II.000  pund(kr.  220.000)  .Der er bi-

Georgias fbikevalgte fersamling har a. sendt et ganske stort kvantum
vedtatt avskaff:31sen av.Valgska.tten.. barnetøy(I7.0.00 11.1agg)0g omkring

D'ot er nå bare 7 stster i USA scmienn& sjokolade.
har valgskart, •

7,ssociated preås meddeler at Ivskerne
hr tapt c. IS mt:L1. tonn matvarer

grunn av ussernes hurtige-fram-
yykning på østfronten.

krigskorrespondent mcddcler til
press åt det hersker fl-den  dg

de byene i Beendenburg som

.;jukovs styrker har befridd.

im3en av de svenske firmaene på den
svatrelisten er strøket,

(1:.n  der er ojpfart 9 nye.

amerikanske ambassaderen
fordeden i (Jra radiotale.at

 har mening viltte det ta 2o  r

Kong Haaken er utsett til hedurs-
borger i byen Richm.:,nd i yorkshir...

Fri Norsk Scene har vrt på turne
samtlige nJrske ftriegninger i
ige. De imulvirkende var Renn.11.1L;;
Aiten,, Hans Lp,c,b Nilsen, jørn  flfli
in- rare !)rdrug chr'st

.soenei_(:Isen:prOJrtm

Gmf:_ttethsijurds feratt flukt"
Bjørnotjerne 2jern:f9ns skuespill
“sik-,urd sltmkeo,

syst_

spill samt

der Lz,lfdcn christensn

lestm vi eisker.o ::Lndre nors.r.
dikt.
Norske, ;)gandre Llliertn sjøf'olk
bruker nä redningsdrakter innsLtt
red .r en stor 1.jel)  11-

Fr:__- 14an  ho3per ut i v&nnet, f)r m“r, ,:,.:',..  e.n..:_rike kan bli gjenreist Igjen.

. ses iliICG. j)en nye redninedriieti.

rusn "ngelige" Nede r Lanaske Regjering h..,1der en flytende  dg  vnz*-. s0

-Tker gm.et lån p6 Iso-mill.
.Ea•de største forbt..tt en avtale med 14 amerik 1 )1dt vannn v

r,i1 ::];,j,-„nppdbygninn :::v Ned.nr-
dringeneflis.b..t.: r(.41-11,-.._ .

r f r 1-r.,;.six:1),snt.-.„L

' .r ' '",t e 14:int:'
i ,

Det er først'e i?jang under krlf:en ni-!.4.-'- -dIkrte 1 ivbåter av sta-,

,ri.v..tbanker har ytet et land kre_ 'a,1.øpereJcdninu gststyr.

tt  und,Jr krigen, fl_n  sture (-;.un:.trddr.e..» uL.,:,,L,/.-„,_

t,r‘J:2'i7--1-','-

rt---
•r tll å frebyg,e ruct.Ln-

st
 

e.11e fly, t:„nics cg ,ndrek

•

- —
C2tsfrtøy.

somsenees frå UJA.,Je nye f3r f-
L:nrur scm

rige  mc.if,sr

,commer i tc.3r1.r„giued
overflate.


