
Slit tvihugen tvert av!,
Statt på skiom forutan stav:-
Våg deg fram1 ,cg sving sverciet„,-
ro deg utpå i. ville Veret_
til fr1tt ffåke nå flitt hav:t

Hav og himmel og berre du:
Vbst utpå,mg uråd. snu:
Vil, så knuvene knytte kvitnsr, -,•••••
ja tak deg .npenntak so tyilen slitnat,
og våg-elt  riarynandl,1 von og trå:

Vak,.min vilje, i reyningsvi:
Re1e-deg, vilje, og gjer deg fri:
Du frie vilje som sjølv deg tvingsr,
ver du det sverdet scm sjelv seg sv1ngsr,-
ver du.mitt,sverd i den store stritfl

19e5 (k-.år6)

KRIGLIST SOM LYKKEDE8.
• Wra-bfse Lindbieks bsk:Tusen
no2'.'ske skip,)

M/S Lfdvard, en av den
norske r  nandelsflåtens mest
moderne sklp, blo saavden
5C and .re  skir  av Torskjellige
nasjonalfteter internert på
Dakars havn '194o. Før-
stemaskinisten forteller;

2n kveld hørte vi en
voldeosL skyting c8 oppdaget
at et skip var kommet langt
utenfor 8per2ingen. Neste
morzen ble Skipet Slept Inn-
ng buksert randt havnen foL-

tjen sbm sdvarsel for
andre.  -J-en var gjennemliu1
aV. projektiler:- Nå b16 de:t

Aukrupt. en forferdellf, oppstandel
ilavnen. Msskinene i a;le

skip ekulle gjeree uorukc,lige eg.vi ble truet med senkning uten vars;...1
eg konsentrasjonsleir cm-vi fersøkte å i'lykte.n komn1Son p‘ offfs, -
rer kbm cmhcrd til css  for  å bestemme,hva so). skulle tas bort, fra ma-
kkinen, _og  de  b'eskuttet • fjt.rne stsrtrgrledningen. Cl fiserent
sikkert udmer#et fransk, men phe1d1gv11; forste . eb ikke  tt  orC
fransk dE:n dagen. pekte på de forskjellfge rarene cg fork1art6 bve
som skulle av1everes-semme ettermiddag. Man da de kom .tor å nenth  flre-
ne, var det viktigste av dem dessverr;, 1kke tstt ned.Jog hadde jt
ko forstått st d. Ville ha-det også. jeg tro:: d- skjolte ut og se
visst også at de skulLe.kdmme ii;ejn.senere, har,ft ble ialfafl ikke tett
med,og de kom 11ce tilbake. Le hadde nå tatt fra oss 1oil:A6-r stert-
rør,  •s  med det msterlale vi hadde ornhord,var det lkke stor chanse for
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at 'N.r1 skulle kunne lage nye, brukelige rør. Vi hadde også fått res ekt
for de franske projektilene, og dessuten forsikret vår konsul at dlet
ikke skulle vare lenge før vi kunne gå ut igjen. Vi forsøkte da 4 fin-
ne oss 1 hva vl ans for en uungåalig skjetne.

Ut p& høsten begynte vi x tvile på at vi skulle komme bort fra
Dakar  hvis  v1.1kke foretok ods noe selv. Konsulen var avsatt, og det
var ingen vi kUnne vante hjelp ev. Litt etter litt begynte de enkelte
medlemmer av mannskapene px de norske skipene å rømme, En dag fikk no-
en ay våre menn låno bn av livbåtene for å ta en tur på havnen. 'Jet
var deres prøvetur. Da kom nok tilbake i rette tid om kvelden, men nes-
te morgen var båten og 7 mann berte. Ingen av den: var over 2c år, og
vi trodde ikke de ville komme fram tll oathurst som er en liten engelsk
koloni 87 mil sønnenfor.  4"en noen uker senere f1kk vi høre i radio at
de var kommet fram.e franske myndighetene truet med konsentrasjonsleir
og forbød oss å sette båter på vannet. Politiet forlangte utlevert alle
cylinderlokk til motorlivbåtene så motorone ble ubrukaliee. hømningene
holdt opp en stund, men ut px tårkenten var de i. full gang igjen. I
mers sto vi der uten en eneste mann i maskinen, og p dekk hadde vi ba-
re to matroser. Slik var dotogs:x med de andre båtene, unntagen Salta,
som Itele tlden haddc, 11get på den andra haVnen og ikke hatt enledning
til rømme.

En dag fikk vi  hsre  at dtt norske skipet  L'abon skulle overtas av
den frenske regjeringen i Dakars havn, og det'var ogs-tal<73--6M  andre
sktp. Annen maskinisten  og jeg  var enige om at Lidgard var et altfor
fint fartøy å overlate franskmennene,  så  skuile v1 rømme, skulle vl ha
båten med oss. Vi drøftet flere plener om hvordan v1 skulle lage nye
rør, men kor alltid til.det reSultst at vi manglet det nødvendige mato-
riale. V1 hadde hel19r ikke olje s vi kunne nå til Freetown. Vi hadde
bare 21 tonn igjen. eg fikk høre at på skipet noimvard hadde de  400
tonn olje embord.Jeg'gikk derfro til vr skipper, kaptein Litner, og
forklarte-ham at vi måtte ha ny olje tiI lys og matlagning. Etter en-
del parlamontering gav kanteinan p9, -1e1mvt,rd oss oljen, ogvi leiot en
oljelekter av Shellbolaget til transporten. termed hadde vi tatt før-
ste skritt på befrielsens vei. Nå gjaldt dLtit skaffe stertrørene.
Omsider kom vi på,en plan som førte til hulddg resultut. Av meterialc
vi fant ombord, laget vi nye rør på størrelse meå de,originale,'men,
meget tynnere. Bor at rprene skulle få sammo bekt, fyllte vi dem medi
bek og plugget igjlen endeno. Vi malte de nye rørene med samme alumlni-
umsfarve som d, gamle og maltc skipc.ts navn omtrent der vi mente det
hadde sttt pP de andre. Vi  henttt sot fra komfyfln, og etter grundwg
behandling då våre nye  rzr  ganske gamle og medtatte ut me.d adskillige
riper 1 mslingen.

Nå var vi ferdige for rtste skritt: Det gjaldt å få originalrare-
ne ombord. Alt tidllgere hadc.0  jeg snakket om ut nå nr vi hadde ligget
stille et helt år, måtte vi se å fl lgne startrørene så vi kunne kjøre
litt med maskinen. fhlsket ble forelagt myndighetene, men det gikk uker
uten at vi fikl noe svar. En gang jeg flick anledning til å tale med
sjefen for marinepolltiet, framboldt jeg at dersom vi ikke nå fikk
ne startrørene, kunne jeg ikke ta ansvaret for at maskinerlet var bruk-
bart når det engang benøVdes. Det gjaldt jo bere en dag; flkk v1 rørene
om morgenen, kunne vi. levere dem tilbake om ettormiddigan. Ween dager
senete kom to off1serer og to soldater med rørene.  L'en ene offiseren
satte seg i salongen, den andre kom ned i. maskinr€,flt med en soldat.
De sto dar mens vi montete rørene og prøvekjørte maskinen.  Jeg  håpet
de ville gå n 91, det var gjort, men ne1.-L'e stn eg så på mens . vi tok rø-
rene løs igjen.Vi fikk ordnet det s at vi hadde et rør igjen da vi
gikk opp for 4 sise mieddag. 'ranskmennene bleigjen. Da jeg hadde
sp1st, gikk jeg ned til dfm og sa at -widlagen var servetrt. Neppe var
de ghttopp før 71 kOk løs det siste rørat, stuvet originalene bort  bg
bar etterligningene opr på dekket.  ttøreno blo isgt i båten,  oe  det var
et spennende nyeblikk da den franske ingeniflun ombord og så pA
dem, men han kontrollerte bare antallet,

Kaptein Litner fikk boskjed om det som var gjort, ob det bfl be-
stint at vi skulle dra avsted kveldin etter. Plerc fra de andre norske
skipene skulle værn med oss.  u cn reguleer,..) dnnseilinesieden ble stenet

:•••2

di



- 3 -
hver kveld k1.7. 1ennt. dagen • la to av jagerne-., seg framfor vår for-
stavnk og vi var meget spente på om de skulle oil lessende der hele nat-
ten. Men V1 var heldige, for om ettermiddagen lettet d. og la seg ved
kaien-innerst i havnen. Vi sR 1ngen vaktbater så ut dmn dagen. Idvbåtene
tck vi på dekk og gjorde dem klere 1 tllfelle det skulle hende osa noe
under flukten. On fransknennen så dette, vet vi ikke. fla jeg skulle gå
ned i messen og spise aftens, så jeg annenmaskinisten etå ph akterdekket
og se inn mot land, 'eg gikk fram til ham,og han sa: "Er det ikke p011-
tibåten som kommer der 1nne?" V1 så straks at den hadde kurs direkte mot
sss, og vi trodde at franskrennene hadde oppdaget bedrageriet med røre-
ne. Vi hadde nettopp pRmontert rørene for en time siden og vi forsto
straks at det var fare pR ferde. V1 sprang straks ned i maskinen og be-
gynte å ta løs rarere, skjønt v1 forsto at det var håpløst pR den kerte
tiden politibåten behøvde for å komme ut til oss, a politlbaten var tett
red akterskipet, var bare 3 rør tatt løs,og dem sjemte vi unda. Så stop-
pet v1 lysmotoren og stengte skylightet så det ble aldeles mørkt, jeg
satte et dårlig batteri 1 lcmmelykten, og så var jeg klar til å vi.se
franskmennene at rørene lkke var der. teg hadde ikke neget håp om at det
skulle lykkes, mon jeg hadde ingen ennen utvei. If4nuttene ble lange, men
ingen kom. Tilslutt kom tredjestyrmannen ce fortalte at de holdt pR å

be bnrt alt løst inventar 1 11vbåbene, 1Jet lød jo berol1gende, men jeA
kunne ikke tenke meg at de ikke skulle ned i maskinen. 1-4tt senere hørte
vi 1midlert±d at de holdt pR å si adjø, og da vl kcm pdekk,var de alt
i.båten. re hadde tatt med seg alle årer og master o ror ow kompass fra
livbåtene: Sidmn gjorde de samme razzia paR alle de andre norske sk1pere.

ran mot midnett gjorde vi maskinen klar til avgang. Vi lettet n_ _
anker, og 6 min.over 12 kom ordre pr.telefon om full fart forover. Alle
lys på dekket var slukket.tet var sikkert mange ombord pR de endre skl-
pene som ble vekket av vår motor og propellslagene, og vi hørte leverop
fra alle kanter.V1 fortsatte med full fart.Etter ca.2L min, da v1 i ma-
kkinen trodde at vi var konmet forbi torpmdonettene, fikk vi ordre om
å sakne farten , og litt denore kom stopporder. tet var spennende øye-
bkikk for ess som  1kke  kunne følge med i det som bende på dekk. nvort
øyeblikk ventet vi å hørE: en projektil slå mot skipssiclJn, men ingen-
ting hendte. lredjemask1n1sten ble sendt opp for ê andersøke hvu som gikk
for seg, og han kcm ned 8g berpet at vi hadde, klart det første nettot
og holdt pR å runde d, t andre. 1 jublet da vi et par ninutter senere
fikk ordre om full furt framover, for da forsto vi at vi hadde klurt osb

forbi nettene.
Jo,det ble full rart, skal jeg si. på grunn av skallbelegning på

bunnen og propellene, kom ikke bRten opp i mer enn det halve LV nermal
fart. Vi saete kursen rett til havs t11 k1.12 dagen etter, så gekk vi
sydover. Om etterulddagen bød kapteln Lintner p. champagne, og vi skålte
for vår hedidige flukt og for forteatt hell ps reisen, xen vi var vesst
litt for tidlig ute med skålingen, for litt etter sR vi ee skip med
kurs for oss, ret gav signal at vi skulle stoppe. Vi signalerte og spur-
te hva det var-for et aklp, men fikk intet svar, icen minutter senere
begynte skipet å skyte. Vi forsto det var en franskmann som var ute
jakt etter oss og at det gjaldt å kamme unda. P!askinen hadde erbeidet
hårdt tidligere pR flagen, men-nå krevet vi ennik mer av den. Vi be-
skjed om at sklpet vant inn På Oss og vi øket farten endR mer. fikk
vi beskjed om at det holdt avstanden, og vi satte onnR1 mere fres  pe's me-
skinen. T11slutt kom beskjed om at den saknet akterut, og vi var reddbt-

en hadde sendt 5 skudd etter oss. 'este dag et skip med stor fee
not oss. V1 inns at enten det var venn eller fiende, kunne vi ikkt kjel-
fra det. Noen mtnutter etter heistes si6naler på eklpet, og vi jublet
da vi sR at det førte engelsk orlossflagg. E spurte hvor vi kom fra.

e hadde vanskelig for R fatte at vi kom frfl bakar, nen da det gekk opr
for dem, tilbød de å eksortere oss til 2reetwin. L'erned var våre evetr
forb1 og vi kom tll treetown følgende dog.

*-
GJENREISNING OG FOLKEOPPLYSNING.

(Fra "Norsk Tidend")
I massen av litteratur om etterkr1gs -og gjenreisningsproblemer



er så overveldende store at de stiller andre helt d skyggen.Det er rim
og naturlig at enkelte av etterklgspro?I'Lamene er så prflerende=og cmfl
tende at de får en v±ss prior44-tat g4alder naturligvis først og frems
å skape orden i det kEos barbnfer:e-ettelater meg, - bringe fram forsynin
ger og skape økonomis,s og polftisk stabnitet sS langt det lar seg gjøre.
'en seli cm dette i og fcn seg er et veldig rboide, v4lle det være en
stor ulykke om vi sartidlg glemte å skape dan intellektv,elle grunn som

framtidaRs demokrati m ntile på. I denne samrwnheng er det nødvendig å
..ns for øye ikke bare den okade som de ne.sistiske jorder har forårsaket
ae okkuperte land, - ogsh_ morals ng intallektuelt - men også det generel-
le forfall av morål og tn:Csverdjer som alltid fører med seg.

Men det er også en annon gtiann til at vl må gi folkeopplysningen en
bred plåss 1 gjenreisningsareeidet.En frenstende forfatter erklærer at
den fred som skal komme, må vaer duamisk, dvs.det M& ikke bare være en
fred i motsetning til krigstIlstaT.EBt—der må ha i seg en kraft sen sta-
d.!_g tryggerdenøkonomiske, polrtiske og kult,irelle utvikling laneene
lom, som binder sammen istedenfar å skalle.Yr at denne kreft skel bli
en realitet er det ikke minst nødvondig at folk dt forskjellige land

-læres opp til å legge bort fordommer og trangsyn og den skadellge nasjons-
le egoisme som så. ofte tankeløst hyldes som bvtriotisme, eg som kanskje
særlig framelskes i krig. Esnensen av denne nprl»-ring må være' at verden
omsider er blittp eller er ved å bli, hva se.rdk;de Mr.Wendell Wilkie så slå-
ende kalte "One World". •

Man behøver ikke være meget av en profet for å spå at demokratiet vil
• være i høykonjuktur hos def olk som endelig har fttt sin frihet tilbake.
Meget kort tid-ettor forrige krig falt de unge og uprøvede demokratier
syderst-Europa sammen som korthus under nresset av zkonomiske og polJtiske
vanskeligheter.-I sin bok "DemonraF.37 Te-day and To-morrow" framhever dr.
Bebes hverdan disse.stater var umedne for falkestyre, vesantli  fordi  
en stor del av invånerne var anal.Chteter. De.1 store autoritet pn demokra-
biets ornråffe nevner vic-iere de SkndineifTike eand sammmn med 3-torbritannia
03 Schweitz som eksempler på gamle,stabile demokratier som var istand til
å ri reakajonastormen av, ikke minst fordd folkeepplyaningen sto hoyt
disse land. Disse eksenbler illustrerer p an udmerket mste hvor intimt
folkestyre og felkeopplysning er knyttet sammen. Diun kan også mod rimclig-
het gå ut fre at de flesta mennesker er klar cver dette. Iv.en det blir
dessverre så lett glemt og stillet i skyggen av probler som kommer on
rArmere inn p livet. •

Ikke bare freden, men ogsa demekratiet ma bli dynamisk. Utbygging o,
fl,Lrfeksjon av demokratiet kan bare skje I den grad som folkeopplysnineL

IT4-,ygges og forbedres. Når vi igejn skal innfore kcmnunalt selVstyre
-rt land, må grunnen legges for en .dypere forståelss, av sosiale, økenn-
mske og politiske troblemer ute i folket. 'et 1/15 være minimumskravet at
enhver borger i et folkestyrt land kjnnner den elementwe samfunusstruk-
tr, og at han - iulfall i grove trekk - har oversikt over do politisko
shrømninger som rører neg cmkring nam.

I vårt land har pplitisk vitenskap Ern ytterst beskjeden plass ved
unversitetet, og samfunnshere er den mest forsønte disiplin i våre skol

 

de lavere skoler angår, kan dette godt tonkes å henge sammen med den
e tendommellge populære oppfutning et polltikk ver noe uverdig og kjedel4E
son man skulle oVerlate politikerne. ."en somunderkjenner betydningen av

er blind fer fak4:e. Politkere var botraktet. med skepsis o; mistr,),
-n ikke annet så tett og slett fordi do var peaItkere. 'et er sikkert in-
rn overdrivelse å si at denne mentalitet bar holdt manga framragende menb
irte fra samfunnets tjeneste, Og Set ier sea selv at en elbk innstalling
cr yttorht uheldig 1 et sam2unn hvcr hele foIket snille ta del i ansvaret
for styre,og stell. I framtidens demokrutinko verden må en komme til at

pclitiker stm går inn for .sin gjernIng mod godellje og alvor, blir uneL.
kient som en god tjanar av sitt folk, uansett hvu in4-1-/s politieke
te vErre. 'et er, son John Stuart hill soor, e 'illent;:gsforbkjell og varis:.

personitgbeter at man kan komme fram til s:ini±eton.
-For å o;pnå re5cekt og intcresse for polillkk er det ikke bare rwne-

veddig at våre skelor gor grunnlaget i samfunnsleere, mon i onnå st,rr
grad at den mosse av ungdom som forlater skolen i er. ulder da forståeler
er mOden nok tli å omfatte innviklede samfunnsproblmar, blir gjensen
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av tp*ng  ni  4 laere problemune å kjenne  ok  ware mcd å lrse dem, Let må
re aS*tt*ed  at ungeommen uten g blusse kan med sin polttdske javict• tenk" skt at sport og forneyelser totalt fyller fPft/den til d4a mentlt
lata  ag  iSnorante. Hvis dette ferhold fortsetter, kan det kamm‹; ekmokrati-
et-  dyrt å  stå.

danne forbinndlde er det interessant å konstature at en av de påståtte
sVakbetep førkrlgsttdens demokratier led av, var det såkalte "gammelmanns-
styre", 111Th man måtte mene om dette, er deti allefall klart at ungdommen
ikke viste noen påfallende interesse for kvalifisere  seg  til overta
ansvaret fra de gamle. I den nye demokratiske verden som skal relse geg
på ruinene av den gainlis, MA folkets styre bli en luvende realitet, bare
på.den måten  kan  demokratiet overleve de reaksjoner som uvegerltg vil koit-
me.  'demokratiet_kan bare leve hvis det stadig ferbedres og styrkes_til å
møte nye krav, en sterkeste festning som kan bygges bm gramtidens deno-
krati, er folkeilpplysning.

"Kunnskap skal styre rike og land ---".

FRA VERDENS P RESSEN

KAN ORGArISASJONSFORMENE FRA TENNESSEE JALLEY ADMINISTRATION BRUKES I IN-
TERNASJC-PAL REGIONALPLAI,T4IRINCT OG. GJENOPPEYGGING ETTER KRTOSN?

(Fra Eennonist og andre kilder)
F'or 11 år siden tok en fatt på et storstilet eksperiment i Tehnessee-

dalen i USA. pet Var et forsøk på å forbedre levestandarden i et sluttet
geografisk onråde ved en systematisk og enhetlig utvdkling av dets tilgan-
ger. Selv om det ennå gjenstår uhyre maget å gjøre, kan en Slå fast at
T.V.A.er blitt en av Roosevelts meet opplagte suksesser. Eksperlimentet
har vakt en veldig internasjonal interesse, og det kan være av betydning
,å,se på det som et forbilde for gjenoppbjgning  n6  utvikling i andre område

T.V,A,ble skapt  av  Yongresscn 1-1933. pet -var en offentlig inatitu-
sjon som fikk seg overlatt  å  utvikle naturtilgangenb til lands og vanns
d-et emrådb som strakte seg nver 7 smerikanske stater, med 4 mill4nne.

1933 var onrådet i nesten hver eneste soSial of økdnomisk henseende
bakeliggende.biår det gjaldt boligforhold, undervisning eg helsevesen,vLi-
standarden uhyggeltg lav. 76,6% av befelkningen var jordbrukere, og
dcts jordbruk viste en bruttoevkaatning pr.år på 154 dbllars
362 dollera prainnb.fer hele USA. Områdets riku naturlege kapdtal glkk
spille med rivcnde hast. Elven truet imbd stadige oversvømmelser;
on  moderen gjødningsnidier og mnaglende økonomiske resurser hadde dele t
jordbruket; skogene var blitt hugget ut uten at det var blitt sørget
å sikre_attervoksten. -"ele dalen var keirt sagt typisk for et industrielP.
uutvtkiet,men potensielt rikt område hvorsonhelst pA  jorden,  4Jignende ;fl .
huld kunne en finne i de daler som er skapt av Yangtse, Donau, Nilen
j'anges.4uen idag har begolkningen i dennessebe Valley en mektig i støtte
sitt arbeide av de 12 mill.kilowattimer som trh8 utvtnnes av dalenstkra
verk, og denne nye kraftkildon har gjort alle andre ting  nulig: aye Mete-
der I landbruket,ny foredlingsindustri,ny buggevirksomhet og store nvahle
Det er ikke å undre seg over at den suksess som mange måter er
blitt,har fått mange fok til A se det som selve modellen for alle stortil-
tak i samme retning,Felk sier som så:"Når en enhetlig.plan for utvikilngen
av tilgangene i en amerIkansk dal har lgst de sesiale og gkonomiske probdc.-
mer for de som bor der, hvorfor skulle 114:e da lignende planer kunne hjel-
pe folk i andre tilbekeliggendb daler i verin, mennesker som =116 etter
derne krigen komner til å måtte hjelpes?" .Liette lyder meget besnærende ng
det er opplagt at on må se nøye på•dat om det kan 11£41noL for seg.

T.V.A.planen bygger på tilgangene i et land som er høyt industriall-
sort. Skulle en alik plan lykkes for for eks.Yangtse aller Donau,måtte



- o -
være ledsaget av en industrteLl revolusjon. Aller helst bør denne indu-'
strielle revolusjon komme før et slikt kompl±sert foretagende. Industri-
alisering og utvikling PV naturtilganger er en meget langson og besvær-
lig prosess når en må begynne helt fra bunnen av ded arbeidskraft som
savner både teknisk øvolse og erfaring. Om et Internasjonalt T.V.A. ikke
har et visst "oppland" eller en innflytelsessfære hvor det foregår en
samtidig industriell revolusjon eller allerede e n  foregått en sådan,
kommer det høyst dannsynlig ttl å føle seg ytterst hemmet av en ineffek-
tiv arbeidsotokk og en konstent inengel på maskiner.

En meget vanlig grunn til uro og frIksjen innen et emråde som ban-
ner en geograftsk eller polittsk enhet, er ikke sjelden tydeldge lor-
skjeller i nivået for den sosiale og økoncmtske utviklingen somkan hers-
ke mellom de enkelte lokale trakter innen området. T.V.A. og andre fo n-
søk på reglobalplanering har alltid sektet på 4 fjerne mindreverdsfølel-
sen ved å heve flest mulig one til en Viss standard. Et T.V.A. for Dmisu-
dalen kunne like snart få den stikk motsatee virkning: De distrikter
sem  lk  langt borte i fysisk elker kommersiell henseende, ville om en
plan ble satt ut 1 livet som de ikke kunee nyte gedt av - kjenne seg
enda mer tilbakeliggende enn tinligere; særl6 fordi andre trakter som
lå gunstigere til, ville kunne komme framover ved det nye organets hjelp
og støtte.

Men likevel ville de politieke venser s2m ville møte et interna-
sjonalt T.V.A., være meget større enn de tekniske hindringer. Store el-
vedaler er htstorisk sett selve sivilisesjonene vugge, og fra de tid-
flgtte tider hsr de tiltrukket sog cppmerksomheten Les folk med de for-
skjelligste syn'på Uvet, de mest ultkeskikker og reldgioner. I slike
områder er rasemotsetninger og kulturelle og rtllgiøse lidenskaper ofte
så voldsonme at de er helt uforenlige med gedt naboakted. Det velle væro
nesten umulig å sette ut i livet en plan for økonomiske og sestale for-
bedringer på et politisk grunnlag som er  s?  flirtende og usikkert. Selv

Tennesseedalon som betraktes sem nesten homogent b4 de når det gjel-
der befolkningens sysnmåter og tradisjoner, viste det seg å vere vanska-
lig mange genger å forene de forskj.ellige enkeltsteteteee •nteresser.
I Doneudelon ville oppgavon være nesten uLøsellg. T.V.A. kunne i USA
finne løsninger på de problamer snm reiste seg elf kenflikten@ mellom ne
enkelte stater, fordi det hadde støtte av en fedaral regjering son hud-
de absolutt myndignet Over alle setlbaro elver og all re,llomstatlig
handel. Men en internesjonal T.V.A. ville mangle denee autoritet og
villenkunne sette sin• plener ut i livet bare på et svakt gronning med
stadJ4 føre for rot o6 pretester. Et sitat fre en som har undersøkt T.
V.A.s tnvendberhet som iuternasjonalt ferblide, klerleggar dettr full-
stendig: En måtte sørge for en  felles :finensiertng, en rettferdlg for-
deling ev elle goder sbm plenun vilLe medeeere, og en overenskomst on
størrelsen ev de kentingentcr arbeidere som skull6  delta frt nvort en-
kelt distrikt. En n4tte finne en lssning på soørsnAlet sm rollmurer
mellcm de forskjellige nesjonelddstrikter, pessr€siriksjoncr og til]e-
telsor av alle sieg måttø mykes opp, eg en ritte ta rorstktighutsrLgler
slik at derlig helsevesen i ott område ikke nedsatte sunuheten hos ar-
be s dere som kom fre et annet distrikt: hvor dot ver bodre stell. Donae-
deen or kenskje onestående tlant elle dhl,er i verden når det gjelder
broket politlsk bekgrunn,  ng  dot ville være dumt å gencrelisere ut fre
don.  Men typisk fcr aile  de  internesjonele omreder sen trenger en sys-
tematisk utvikling ev eatertilgtngenu, ur un akutt fettigdom, og fattiee
dom.er en ev hevedkildene ttl uro.  DeteSyhes  iminlortte son om en løs-
ning ev det politisko problomet er en nattrlig forutserning for at on
skal kunne sette ut i livet en T.V.A. plan av emertkenske dimenejener.

T.V.A.s finanser er gerantert ved  åneigE:  bovIlgnenger fra den eme-
rikanske regjeringen, og selv om metetnderue ev resner Rldrt har klart
4  få det igjennom, har det flere gan L.ee wert fare ler et bevelgnengehe
skulle uteeli. Et slikt system nver  hele  etvikiong ville bli
avhengig av en elleretlere regjerineere ikko ea, noen sc
helst Mete passe som finansiertng:sgruneleg  I•er  et  int.irnasjenale pro-
lekt. En måtte sikre at eet virkeleg feetes 1.enger etterhvert som pilL
ekred frem. Videre ville det bli vtterst v.,rnseeleg å få sikkernet fee
at de forskjelligo land vi rkulig 'fikk forfeler som sverte til eet er-
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beide og de summer de la nei 1 plunon.

Slik ser en at forustillingen om sn internasjonal T.V.A. er kring-
satt av vansker. T.V.A. har pådrett s(ig stor offentlig interesse, og
,,ksemplet bør følges overalt hvor fornoldeni, er like fordelsktige som

Tennessee-dalen. Det fins områder i Vest-^b;urcp& som 111“; ma:get tren-
ger en sl1k systenatisk tfl:handling. Når dut gjelder politikk og sosiElt
3Lmliv, er mennE.skens begrensning størst, og her har T.V.A. dessverre
Ekke meget å lære oss. Først nh-r de polttiske forhold er stabilisert,
il det med fordel værd mulig sette ut 1 livet et vidtstrekkende prd-

,ram for sosial og økonomisk utvikling.

SQM et  Rpropos til ovenstående kan nevnes at det for tiden pågår
on hisslg dubatt i USA em å uhvende samme metoder scm de  Gn  kjenner
fra T.V.A., for å regulure Missauri, som studig strømmer over sine brod-
der.

DET DANSKE FRIRETSRAD.
(Fru "Dagens Nyheter" gjengitt I "Avisutdrng")

Det later til å være påfallende st€.rk enighet 1 Danmark når det
gjelder de uktuelle eppgaver og planer, - kanskje sterkere på hjemmefron-
ten enn blant de danske flyktninger. Ved årsskiftet var folkestemningen
samilet og fast, til tross for at krigen clin gang syntss å trekke i lahg-
drag. Nå er den lange, nerveslitenno v2ntetid etterfulgt en trygg
fOrvIsning om at befrielsens stund rykker stadig nETmere. Danskene har
ftrberr.db seg grundig til den stunden. De vet hvz dc, v11og hva de  skal
utretto. Dot skal ikke drtves noen bjpelitikk, frmf..år alt skhl det
ikke oppstå noen grsk krise. Dette gtrrnterer Frlhetsrådet- for ved sin
hutcrative stilling og ved sine forbinnelscr-med d andrc drAlske hoved-
fakterer, først, og frcmst de gsnle riksaags -eg rLgjeringskretser, -
rpolitikerne" - som trur mer og mcr 1 forgrunfl ettarsom kampen nærmer
seg sin slutt. -

Frihybsrådet arbeide døgnet rundt "for å gjøre sih ogen regjerings-
tid s; kort som mul1g". Man tror at tyskrnu nå tildels kjenner rådets
cemmensetning; -'mon det hjelper dem ikke stort, for mdlemmene er used-
vanllg flinke til å holde seg unda Jestapos fangarmer. Forøvrig utøves
makten gjennom mellomledd, så tyskerne kommer ikke fram til sentrum.De
'fren imidlertid konstatere at også kommunistene følger Yr1hetsrådets di-
rektiver. Denne 1akttagelso er blitt begrektet i flere tfifeller, og

_tyder blant annet på. at Fr1betsrådets reprosentsnter har den bredeste
basis. Det skal også den nye regjering'få otter do planer som er fast-
lagt. Målsmenn fsr riksc:lagspartiene erkjenner åpent nødvendigheten av
at Frlhetsrådet blir krOftlg representert i regjeringen. De eksakte
propersjoner og nevnene på 2'egj(2rIngsmedlommene tilnører ikke effent-
ligheten. Det kEn fOr•esten  ogsF  skje forskyvninger  pa  et meget sent
2tedium. Men fra alle hisld forsikres at man et enlge 1 spørsmålet cm
grunnreglene. Av1sen "Danskereh" behandlet dehne sak fer en tid siden:

"Alle er enige i,at det nr3. være en regjeting so:d først og fremst
har tillit hos folket selv. Dette er forutsetningen for at overgangsti-
den ikke preges av uro og demonstresjoner. Det.m?.. dernest være en regje-
ring som kan møtes med tilltt av de stere allierte; ov England, Russleni
og de Forente Stater. Opplysninger fra klliert side tyder imidlertid på
at man der er interessert I at Danmark hurtlgst rau1i vender tilbake til
rolIge'politlske tilstander,- og dermed skulle I larste ornan,_ de uten-
rikspolittske hensyn fulle sammen lued-de innenrikspolitiske interesser.
Offis1elle russiske uttalelser tyder på at Moskva rver,Jr tillit til at
Danmerks regjering etter befrielsen vil  wixe  lstand til å farmidle det
vennskapeliese forhold til Wovjetunlanen."

Hvordan det blit I framtlden, beror pk riksdagsvalget. Det kommer
til å avgjøre regjeringsspørsmUut ph Jun , s:Lic+. Len prtviseolsko ro-
gjering far forøvrlg nok å Ljøre i overa;:,tij_n. Til dens oppgaver
hører løsningen av utenrikspolitiske og økonomiskt spørsmU, fengsling
av alle nazistlske elementEr, oppløsning  Ev  tyskcrnLs leiestyrker, sus-
pensjon av embetsmenn som har samarneidet med flenden, opphevelse av
t ysk-inspirerte lover cg forcrdnInger, burrielse av fengslete patr:Lot -
gjeninnsettelse av tjenstemenn som er avsett etter tysk ordre o, utski:



ving av frie valg til r1ksdagen. S A man ser det-er-ikke lite den får å
sysle med. Sikkert kommer det til å ta  Pr før dette programmet blir gjen-
eginført, - og da er kanptidens ledende organ forlengst trått tilOar:e.Men
Frlhetsrådets ideelle 1nnsats og dets handlingskraftige menn kommer til

leve med i det som da utrettes. Den nye tids regjering vil helt sikkert
t'øle seg som Frihetsr&dets arvtagere.

KOLONIBEFOLKNINGENS FREMTID.
KolOnienes stilling kommer til å bli ett av de store spørsmål etter

krigen. et engelsk skrift behsndler Lord Hailey de forskjellige planer
om hverledes kolonladministrasjonen bør ordnes. Vi bringer et kort resyme:

I det følgende menes med kolonier bare lund hvis adminestrasjbn di-
rekte er kontrellert av en yt2e makt. Bere disse utgjør over 120 admini-
strasjonsområder med en befnriang på over 250 mill. mennesker.  Dde  står
på ulike kulturnlvå, men storparten savner den grad av organisasjon og
semfunnsorden som nå denne grunnlaget  for  selvstyre.

Det er særlig tre faktorer som må tas med i beregningen om en skal
kunne gjøre seg noen tenker om kolonienes skjebne i fremtiden. For det
første den holdning verdensopinionen kom~ eil å innta overfor dån pole-
tikk som kolonimaktene-fører. For det annet de forskjellige ritfl koloni-
maktene setter seg, og til slutt don betydning de innfødtes edet initia-
tiv vil ha på utvlklingen. -

I de fleste kolonienc driver en ganske liten overklasse, opplyste
innfødte eller halvblods, Fropeganda for selvstyre; men det er et fektum
at meget få, kanskje ingen er nedne for dette, og ut det ville resultere
1 rettsuorden, nedsatt folkehelse og tilbekegang på endre sosiale cmråder
som den nåvwrende adminIstrasjon tar seg av fordi det erelens selvfølge-
lige plikt.. på den,annen side har naturligvis ogs kolonimaktene interes-
se av å holde på sine kolonier, fordi de spiller en s. stor rolle som
vare1everandører, for investuring av u•Lnlandsk kapital, for hendel og eor
r oderlandets prestisje og strategi, - I Englana bar det aldri mangjet på
opposisjon mot kolonledninistrasjonen, ?flen opposisjonen synes i 'clen sene-
re tid mere å ta utgangspunkt 1 fakta enn tidlegere ofte var tilfelle ned
J.en antl-imperialistiske propagandaen. Det Qr ikke lenger i lørste rekke
ciavet på selvstyre for kolonlene som gjør seg gjeleende, men en mere
ijnamisk ført kolonipolitikk, et hurt1gere tempo n4r det gjelder å virke-
tiggjøre reformplaner på alle Folitiske og soseale områder, kanskjo
lig 1 lovgivning og utstrakt innfødt representasjon i administrasjonen.

Det som imeldertld har den største inteeesse diskusjonen om kolo-
eiene idag, er de forslag som er blitt frensatt om en mulig internasjona_
edministrasjon av alle Icolonier. Slik som forholdene er 1dag, styrer je
:7er kolonlmakt etter searegne og helt forskjelliee prinsipper. Forslagen,
*3r selvfølgelig sin rot 1 den grunntanke som dominerer.s$ meget av ette-
eLgsprogrammet, nenleg nødvendieneten av internasjonale 1nstitusjoner

f2or å trygge rettferd og fred. En slik orgenisasjon kan lkke innskrenke
e?,r1 virksomhet til bare å hindre at en makt opptrer som angriper; den me
:gs A. fjerne og forbedre m1sforholdene som man av,erfaring vet før eller
sc?.nere vil føre til misnøye og uroligheter. Det er imedlert1d ingen grunr
TL1 tro at det skel herske full enigbet me1lom kolonimaktene etter kri-
een, og opprettelsen av et Slikt koloniforbunn-v11 sikkert støte på mot-
t-.Enn 1 mange kretser. Talsmennene ior det-mener at det ville vare en es-

eent1 for å hindre kolonimaktene i 4 høste kapital p andre nasjoners
ir de innfødtes Oekostning. Det vil åpno koloniene for kapitalinveste-
r!ng fra alle verdens kanter på beting?lser som selerer brie lokal fortje-
neste og arbeidernes kår. ret ville inem mulig f on Ifere enhetlig og
elere oversiktilg forvaltning.- Resultatet kan imediertid ble et "super-
byråkrati" sammensatt av menn fra alle keloeieektene, som representerer
hvert sitt syn p4 koloniedmlnistrasjonen.

Ved fredsforhandlingene 1 1919 foreslo unc ci.n:L eg franske sossiLs-
ter at alle koloniene skulle slits sammen oe st.rc  I en luternLsjonål
edministrasjon. De allicrte var inidlert1d een  ene  e ferste rekke  eeptzt
med ê ordne opp i Tysklends og Tyrkeas bt,-sldeelser, eg de viktigste rcr,
tet som kom ut  Ev  forgandlingene, var gjennomførineen ae maneat-sjseLe
hvis lvr1gste telsmenn ver general Smuts. DEette edmenIstre.sjonssystom
har vært sterkt angrepet, sikkert er det i&llfall et det sikret elle nt-



sjener like handelsrettigheter i meneetene, oe at de innfødte ble frittt
for krigetjeneste. men viktigst er det utvilsomt at det har skapt grunu-
laget for 1nternasjonalt utøvet kontroll over kolonlene,'

En annen Eruppe politikere ser løsningen av koloniproblemet i en  i.e
ternasjonal kohtroll av koloniadministrasjonen av en kommisjon som innta
samme stilling som den MandatkommIsjonen i Folkeforbunnet hadde. Biktlee
nok har mandatsystemet sikret en "open-door" politikk med like hsndels-
rettigheter for alle, men det har hitt1111kke drevet noen polltikk som
har ført til sosial eller økonomisk framgung. Uten å undervurdere syste-
mets Eode sider kan en si at resultatet er blitt at mandateno stadie har
fått here hvor nødvendig det er at de forsvarsr sin individuelle politik
uten at det egentlig noen gang er kommet istand ordentlig samarbeid for
forbedring av sltuasjonen.

T/1 slutt kan nevnes at mange mener at små, internasjonalteammen-
satte re,d eller konnisjoner som hver for seg administrerer deler av kd-
loniene, blir framt1dens løsning. En'unngår derved sentralisasjonen som
uvegerllg setter ned embetsmennenes ansvarsfølelse.  De  innfødte skal få
representanter i rådet, som skal stå direkte kontakt med en verdensbm-
spennende kolonial institusjon.

Men heller ikke en slik ordning vil være lett å f,e1  istann. Hvem skul-
le k.eks. sitte i rådet, og skulle alle nasjoner få semme representasjon
og stemmerett? Det ville sikkert were meget vanskelig.å få f.eks. en
engelskmann til å tre-at det råd av uerfaene'embetsmenn fra alle verdens
land bedre skulle kunne sikre kolonienes framtid ennians ege.t.land er i
•stann til.

Hvorledes enn ordningen-blir etter krigen, får v1  håpe at kolonimak-
tene ikke holder 1 jen utvlklingen eller Setter noen grehse for den. Det
er en pelltIkk som ingen ev purtene i lengen vil være tjent-med. -

---
SUMNER WELT.ES skriver om kolonispørsmålet 1 sin bok "Time for Deci-

slonM:
i'Man  nå  stille krav om at . kolonisystemet snarest mulig avvIkles.

Hvis de nasjonalistiske krefter som vokser ned rivende fart i alle nå-
,Tærende koloniland, ikke blir ledet inn 1 konstruktive baner, v1t de re-
sultere i et redselsfullt kaos. Man kan ikke lenger motsette seg beslut-
eingen hos noen av disse folk om å gjøre seg fri. Denne gang lar det  seg
1kke gjøre ellk som i 1919 4 omgå dette problem ved på papiret å skape et
tendatsystftm som i.virkeligheten fungerer som det gamle kolonisystem. Di-
eekte under Eksekutivrådet og ansverlig overfor det, nA det opprettes et
Internasjenalt formynderskap som tll stadighet skel kontrollere utviklin-
een blant de folk som ennå ikke har fått sin seivstendighet. Kontrollen
oør utøves gjennom regionale råd."

FRA HJEMMEFROKTENS LEIMSK.
Til innkalte AT-jenter:
Husk ordren fra HL: DU SKAL IKKE MtilE TIL SESJON: DU 8KAL IKKE

TIL TJENESTE:. Ifjor .tok guttene herdeste støyten. Iår skal jentene holde
fronten like fast som guttene 1 de moblliserte årsklasser gjoHe. Det er

plikt og en æressak.
Kv1nnellg AT .er en nazistisk instituslon og står under ledelse av

.iazister. De bestemmer hvor du skal sendes hen, hva då skal lære, og  hvL
du skal gjøre. NaZipropagandaen fortener deg at kvinnelig AT  9r  nødvenL
Coi; skaffe bøndene.arbeidshjelp. bette er ikke riktig. Det er nå tuset:-
vis av lecLge jordbruksarbeidere, og jordbruket vil bli best hjulpet veo

denne arbeldskraft blir brukt landets'interesser.
;Ingen god nordmånn vil ta imot hjelp av AT. Det er Eitt parole am
AT  Vil  derfor bare bli benyttet av tyskere og nazister, I Nord-Nor

-låtte de bkstå fienden med den skjendigste krigsforbrytelse som har vlert
jort mot vårt land. Du må være forber(-,dt på, at nos slikt kan Ejenta seee

.4år som helst kan krigen blusse opp ner i landct også. Dere kan bli tvun-
-;et til å gjøre tjeneste for fienden, med soldetforrielning og i lasaret-
tene, mens gettene stAr på den andre siden i vårc hjeemestyrker og SEM=1.

ned de soldatene som konmer utenfre for å hjelpe til med å befri Norge.
Den situasjon må dere ikka kelmue 1. Nekt å ha noe men kvinnelig AT å
gjøre:
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Arne Ording sa 1 sin utenrikskrernikk
6/3 bl.a.:"De allierte har både 1
vest og øst erobret betydelig tyske
landområder. Det er da merliggende
å spørtehvordan befolkningen her
stiller seg. Det ser ut til at det
er liten-fere for geriljakrig bak
fronten. Den aktive del av befolig- -
ningen er oppslukt ev hteren. Den me-
nige tysker er vant til å adlyde
.ordre. Evis partisaner skal gjøre
nytte for seg, må de ha støtte av
folket. Nazistene har søkt å Ovaku-
vre befolkningen fra de erobrete ome.
råder, men de vender tilbake og
ser en påfa/lende servilitet. SA len-
ge tyskerne har ordre om å kjempe,
vil de slåss - trette og utdn håp.
Men når organisasjonene går i opp-
løsning, vil motstanden bryte sammenl'

•

En kvinnelgg amerikansk joernellst
forteller fra sitt besøk i okkuperte
land at motstanden ikke bore gaV seg .
uttrykk i sabotasje-handlinaer. Der
fantes f.eks. i Frankrike en glim-
rende organfeasjon for helse og so-
sial velderd. Hun hevdet at UNRRÅ -
burde benytte seg av dsn.

All tysk skog som ikke er strengt
nøcvendig for gjenveksten, skal na
hugges. Det gjelder svel skoge± . sem
parker og alleer, De tremengder som
derved skaffes til vele, skal over-
lates de offentlige myndigheter og
utnyttes til brensel, generatorved
og til industriens behov.

Ottawas radio meddeler at hele det
norske flyvåpen som nå er stasjonert
i Ontario i Canada, innen kort tid
skal overføres til Sterbritannia.

Morgont1dningen skrlver: -Den enste
framgang tynkernes krigsledelse kan
peke på i måneden som glkk; er gjen-
opptagelsen av ubåtkrigeng denne .
gang fru baser 1 Norge. Vi kan cler
for neppe vente at norge vil bli
rømmet med det første. Ubåtene for-
søker nå å beskytte seg ved ikke en-
gang å gå opp til overflaten om net-
ten når de skal lade sgne'akkumulfre-
torer og fornye luftforrådet. e
holder seg noen meter under overfla-
cen, cg ler bare rør for lufttilfør-
sel  og  avgesnfleg stikke opp. Men
solv om de skullo kunne tilierge de
allierte transporter til vestfron-
ten Visse tkp, vil de llkevel neppe
bli stere nok til å få noen innfly-
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telse på krigen i det etore og hele.

En norsk-amerikansk bataljon deltok
blant de fremste tropper i. den l.anug
armes store fremstøt mot von Rundt-
stedt 1 Belgia. 500 av disse folk
var rent norsktalende,mens de øvrige
godt kunne forstå sitt fedrenespråk,
Det var denne bataljon som reddet
Malmedy og derved kom til å spille
en ytterst viktig rolle når det
gjeldt å hindre tyskerne å nå Liege.
Da den tyeke juleoffensiven begynte,
fikk nordmennene til" oppgave g for-
svareveien til Malmedy. Til tross
for b.t de angripende tyskere ikke
sjenerte seg for å hruke aperikense
unifOrmer og kjøre i emergkanske
tanke, lbt nordmennene seg ikke  ld-
re, ren klarte A holde fgenden
sjakk til forsterkninger ankom.

Manchester Guardlens milgtære ned-
srbeider•kom 'nyIrg -Med-an thteeres-
gant uttalelse om de tyske planer,
som skal gå ut på å forlenge krigen
ved organisering av motstanden i
"redutter". En redutt er en kompakt
geografisk enhet hvorfra desentrali-
sert krigføring kan foretas. Slike
sentraler er forberedt i pst-Prøys-
sen, ThNringen og syd for Stuttgart.
Den viktigste av dem omfatter indre
deler av 1jsterrike og -Bayern, som
beskyttes av Svelts i vest og Nord-
Italia i syd. Skjønt det ikke flns
noen naturlig forsvarslinje i gist,
tror tyskerne at de kan forsvare
denne front i lang tid. Denne tro
styrkes av håpet om forlenget mot-
stann i Donau-området, hvor tropu
så lengsomt som mulif skal oras ti_
bake til"forsvarssentralen". genifee
innstilling kommer fram hos tysker
ne 1 Italia: Deres opptreden der
tyder på at de •regner med å bli d,g
1 lang tid, hoe de ikke gjorde for
to-tre M'Ineder siden. Tyskerne er
til og med begynt å bygge nye- krigg
industrier i Turin, Milano og andr
italienske byer. Tydeligvis regner
demed å kunne.fågrersyninger-der-
fra,  hvis de tvinges til å retirere
til fjellene. Enorme lagre er opp-
magesinert i disse forsvarssonene,
hvor seerekilte befestninger er bygg.
get, og krigsindustrien er alt satt.

gang. Ptvalgte arbeidere er
stadig større antall sendt til for-
sverssonene eller 1 nærheten av de,

Det nye amerikanske glidefly er 1.
ponerende. Dot tar tanks så vol
som menn.


