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Kampen her hjeMme har i Jørste rekke vært ført  mOt  alle forsøk på
nazifisering.  Det bardroCt  en utpreget politisk kamp. Og det katakteristiske
ved den er at vi •hele flden nar stått tfersVarsstilling. Det er den psssiVe
motetands linje vi  har fUlgt;

-
Forsvarskrigen har ikke vært forgjeves, I. løpet av disse 4 årene  nat

en rekke forsøk på å lure eller true oss mod på nazisttske tiltak støtt på en
samlet motstand, og er-blitt slått ttlbake.  le  som har stått i ferste tekke
kampen, har felt stolthet over de resultatene som ble oppnådd, og utlandet

hah:de-levord om vår faste hoflningt en strid med så ulike

'Det er ingen grunn til å redusere betydningen av vår polittske mot -
stand, Ten det er et stort spørsmål om vt ikke i •ly av kampen mot nazistene
hav latt fenomeher passere som egentlig hadde krav på, den  allet største opp‘
merksomhet- Nordmenn tok fra først av altfox beredvillig arbeid  pA  tyske an-
legg, nå Svartebørsen røk prisene i været under henvisning til at det gjaldt
å berge s4 mye som mulig fra- tyskerne, og folk flest mente de kunne sove
godt og trygt detsom de kunnesi seg fri fra enhver befatning med den
tiske nyerdning.

Vi.E:adde tkke pekt på disse forhold akkurat nå; dersom det ikke hadde
vært fer å advare Mot gjentagelse av lignende propagandteke itellgreP4 Det ti.
trengee nå;:er ikke i ørste rekke sktldringer av tyskernes grusoMhet og qui-
Si=r-&ehe5,; dtuehet: Vi begynner unektelig å kjenne dem ganske godt: Selvsagt
ekel vi ikke urnlate å gi et reallstisk bilde av titztandene, men vt må ikke
vise fram det ene bilde så lenge st folk forgaper seg bare i. det.ng ler for;-
argelsen - eller skrekken være den eneste reaksjonen. pet-vi trenger, er en
nekmern verdering av tingene som bakgrunn for -en aktiv innsats på det ene el-
ler det annet emråde. Vi må ha lart Så mye av hva andre folk har måttet jen-
nemgå, at.-v›.1er vi1lige til å ts en sjanee og yde et offer».- Det kan være å
bære rueet "illegale n  avteer eller -å gi ån genser til Røde Kora'innsanling
til de deporterte nordfra. Oppfordringen om å være forSiktigemed hommellge
paperer må ik:ee skremme oss fra å gjøre dot forste, og en annonse i "Aften-
posten ' må ikke ekreone ess fra å gjøre det siete:

flå wer enn noen gang tidligere har alie nordmenn muligheter for å om-
sette en vilje til innsate ptaktisk bandling. De deporterts nordfra må skaf-
fes vtlkår så de kan leve en menneskeverdtgtilværetse her sierpå. For  sa å
si trigen av  dem  std noen annen vei åpen enn den de nå har tilbakelagt.. Den
kjonnsgjerning må vi bøye oss fox, og yde dem all den hjelp vi*kan. Det er
en eelveaet ting at alle former !or nazthjelp boykottese Men vi må ikke enda
en gang stirre oss så bltnde på hva nazletene gjør at vi bare sier nei til
det 7  og glemmer å gjøre noe selv. .0g det er farlig e som enkelte
aviser cjzr - å understreke så sterkt -at det hele er et tysk tvangsforetagen.
de at folk mister lysten ph ellet i'det mlnste blit usikSo på om det er
rtktig - å sette all ktaft inn i hj'elpearbeidet.

Vi skal reagere sompolitisk bevisste mennesker  sevel  d denne- situa-
sjonen som ellers. Wen det ville være PatriOtisme på avvete em vi i+denne
situasjonen nøydde oss med å si "flei"til tysk-nazistiske tiltak, og det Vil-
le være svik i en avgjørende stund om ikke slle som på noen måte kan, gjer
sitt for å hjelpe disse våre landsmenn i nød.,
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tivet i Faris akkurat nå.

Ukebladet New- Statesmane (iondon) Pariskorrespondent avlegger
gende rapport(noe forkortet):

Skadene etter befrielseskaMpen.tilsvaret jk,ke ekhdevirkningene av en
eneste bombe, og Paxl.5 ligger badet i høstsolen vakrere enn noensinne.



Men befolkningen er-fortvilet, ja farlig utsultetj pktrosp av at livsmiddel-
tilførsleno stadig er blitt forbedret siden Paris befrielsesdag. Man oppdager
kanskje iNè umiddelbdz4t hvbX-underexnært befoLkningen er, men man blir plag-
somt oppmerksom på det nr.r man ser den forandring en2 vennei - har undergått,
eller når man deler sine magre måltider med de:M-som ±kke'llar råd til å handle

svartebørsen. ForhoIdet konmer til å framtre enda ty4-74t&re i fnrm av ned-
sattmotstandskraft Mot sykdbmmer til vinteren.

Gass bare'entime bm dagen, elektrisitet 1 en ikke-:fiksert halytime
om døgnet,:kalt, uSukret, svart sUrrogatkaffe på kafeene og ingen andre tran-
sportmidker enn den-underjordiske jernbanen (der luften er uutholdelig p,g.a.

- de reisendes mangel.på-sepe»og-varmt vann) - alt dette et trekk av eeris, hver

dag. ,15et.bst tilføyesYatingen klager. Laxis'befoIkning har glemt sine-bekym-
-Xinger -pg krigen/også gleden over den politiske gjenfødelsen.,

»en po1ltiske Atmepfmren eX i alminnelighet meget sppmunbrende,,Det
dusintall'daglige aviSer og flere politiske grupper ern tll åg Me&

L4939, men de rivaliserendegruppenba innst±lling til hverandre CY så tol-e-
-rant at man aldri hadde trodd at noen sånt var mulig i hanxriker -flianskmen-
nene har lmrt seg å tolerere for første gdngen i sin politiske hiSterie. In-
ira parti helt ifra komffianistene til det som -fina igjen fra

jhøyrert møter_man ikke tare enighetaappeller, men også en bestemt Vilje t±1
--AL",holdt SamMen,:i det tdnste tdl:den økonomiSke gjenbpPloys ningen-er gjennom-

ført-,o,5 Frankrike overalt er akseptertsemstoxmakt. •
-Underhånd1ingerpågår om opprettelSe av et pclit1Sk system som skal

:kontrolleresav tre eller fire av de større_politiske gruppene og sem skal
kunne fangereuten ubpphørlige regjeringskriser. De grupper det blir tale om

- er kbrimuniatena4 SOsialdemokratene,”fagforeningsbevege;sen (alle tre sterk-
sre-nå enn i l95E, de katolske:deMokratene .(en liten Men innflytelsestik grup

p) pg derLf-ranske frinetsbevégelsan, le Mouvement-de Liberation Yationåle
(MLN), den eneste Store,liVskraftige Motstandsgrupten? Fagforeningsbevegelsen
etterstrever og,kommer til “A. en domlnerende sti;lIng det økonomiske,Iivet
Når målet er nådd kommerbeVegelsen antakelig til  å  opphore med.sin"politiSken
(d.v.s. sin valgl_ropagandiStiske virksoMnet). Porekomsten av både kommunister
og kemmunistsyMpatisørerinnenfor fagfOreningsbevggelsen gjør dette uunngåelig
selv om det trelig-vil.medfre;St Albert Gaier - sekretæren i den franskA
landsorganiPaPjonen - kommer til A trekke seg tilbake fra politikken. MLW.kom-
mer,etter all sannsynlighet til å SmeIte aammen med noen aV de åndre MetstandE
gruppene;

•Høyre gir- et nokaA-Utvisket inntrykk. Utenfor konsentrapjonsleirene;
og den ubetydelige minoritet av forskremte.I-etaintilhengere somennå befinnei

, å frifot, finner, man høyremenn bakom "FigaroS" litteratursider, i general de
- Gaulles umIddelbare omgIvelser, samt innenfor 1g små motstandsgruppene som

går under felleånavnet Organisation fivile et

iSt franske hiiyre har blitt klok av skade; mange av dets ledere kjem-
por i fetste lInje fer en Mer bmfattende såsialiseringtjne,ns andre i høyden
forsøker å .bramse pA en altfoX hastig økonomisk omveltntng.

Kommunisten - og framfor ålt deres ledere oPPtrer like-så lojelt
som en bvilken som helst annen,gruppe.HLitt långer hede .15A rangskalaen han
kommunistene bekjempet høyre og anna lengere nede smrskilt innenfor fagfor-
eningsbevegelsen på landsbygden og i de lokale partiorganisasjonene fører de
en ganske skruppolkas kamp'ommakte.h, engetske dagsavisene forteller on
lekele kommunistiske kupp bør tas imot med kritikk. Hvor virkelige konfflter
forekommer, gjelder det beSettelsen-av'embeter som Ser Ut til å bli innflytel-
sesrike fram til nyvalgene. Kommunistene har vunnet sin største seier i
de har lagt beslag:på 18 av':20:byfUl1mektig)lasser.k. Det fins likeVel all  grunal
til å ,tro at kommunistenes skare-fcpå:nytt'kommer til.å samles rundt sine lede-
re så snext som kommunikasjonene er forbedrot-ng sentrelregj,ringen har opp-
nådd større autoritet ute i landet.
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Diskusjonen kretser nesten uteTukkende omkring opprensknings- og so-
.slad1seringSpreblemene. Alle senikke åelv står for opprensbmingene, har en
følelse av a:tman går altfor langsomt fnam.

-
. penaUenlandske ialuttakeren kenstatlener at dnt i so-slaliseringsspørsT

malet'hersker megen mistenksoMnet*men få v14-k -0gm' sn1ngsforskifefler uten-
for regjeringen. Tiet hittil MeSt innflytelsesorganet, det nnSjonale mot-
standsrådet, forsøkor stadig  å  prespe regjeringen til å gå  I  gane med de øko-
-Eciske:reformende,. og de dinnregistrerer hver dag en viss-påtakelig framgangs

ann spør,seg selv hvorfor det overhddet skal xærenødvendig å presse
'reg jerin gem., Ovatene er to: statsdepartementene eefiedlesset arheåd, og de
er ikke heit skikket for de nye oppgavenee Meget:er imidlert1d gjort btaten
har overtatt kontrollen med gruppene t norde knigsfortjenestene er konfiskert,

obligRtoriske bedriftsråd,en oppnettets og Derliet-fabrikkeneeer
gjort til'Statsbedrifters Ytterligere er en-dei tilLåk -g.jert her og der:, f,
eks:  er Sponveien i Toulouse komMunalisert. Alt hette er respektablepreesta-
sjOner.

lå dnn annen pide så utøver utvilsomt xisse kretser påtrykk på de
Gadulle for å fa ham tU n„Igå forsiktig fram.

Ceneralen syneS PelV å befinne ,seg i en avventende s1nnsstemninge. Vi
vet etter 4 års kjennskap til ham i Iondon, at han i ster U.tstreknisne handler
etter innstinkt. Han er.utrustet med en Meget fin polltisk.teft,'Og alle-poli-
tikere erkjenner at hnn aldri har hogd'i stedn når han hnr forsØkt å fange
folkeopinienen: han handler båre når han er sik;ker på å ha sitt folk bak s'eg.

Dersom de.Gaulle skulle komme til å beslutte Seg ttl å:slå  inn  på mot-
Ptandsbevegelsens linje, kommerekoMbinasjonen tfl å  bli  uimotstaelig; og Frank-
rike koMmer til å.gjennomgå en økOnomisk revolusjon, ennå stg/re enn den  pel1-
tiske revolusjen av, 1789. bkulle han derimot mot formodning velge den
satte linjen, keffimer hans Motstandere til å vinne den følgenhe dcampeh, fordi
de kan greie seg uten ham,.men han kommer til å Stå maktesløS uten dems Irank-
rikes sanne intereSser skulle imidlertid koMme til klide ved en-slik brytning,

v v
ir•

KalPEN FOR FREDEN,

Bollgreisines'

Før  krigen var boligforholdene  I  Norge i rask  rbedrings Boligtettheten
gikk ned, dele på grunn avnedgangen i barnetallet, men også på grUnn av den
bedtede boligetandards Allikevelsled Mange-mernesker under bollenpdon- de
nOrdligste fylkene bodde halvpanten av befolkningen i for dårlige og for tran-
ge boliger. I byene sørpå bohde mange industriarbeider t overbefolkede leie
ligneter og:over hele landet var boligforholdnnde slette for fiskere., sMåbruk-
ere og .skogsgrbeidere.

Rer deporteringen av befelkningen 1- Finnmnrk.Vmx ea, 7000 bolåger aae-
lagt 1 horge ved krigpskedes Med den systematiske ødeleggelsd Sem na foregar
økes beligmangelen i landet i ukjent grad, iykkes det tyskerne å få ødekagt
2/3-parter:av'bbligenm.i Troms og Finnmark vokser de pamlede krigPørdeloggelser
til ca. 50 -000 bolfger:  Nertil  kommer så det økede boligbehov som er oppetått
under knigSårene på gnunn aV folkuveksten og de nye ekthskapene.:  For  krigen'
ble det bygget oa. 15 000 holiger pr. år i horge,; le fleste av dissd gikk Med
til å-dekke økningen boligbehOvets Antakelig må det da ca. 5 ars'bolim prD~
dukson av førkrigsomfang - eller omkring 70 OCC beliger til før vi dgjen
kan kompe opp på_samme nivå smn for krigen,

-.Men dessuten må bbligstandardon høynes,• særlie i de deler av landet
hvor den før var lavest, 1s nye boliger skal være tjenlige for flere genera,
sjoners brUk. Tftigen må ikke senke oss neh på eE boligmtand erd som tvireger
afolk til en altfor Sterk begrersning ev og som gir berna JAtlige
vilkår i oppveksten,
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5)et ncske folket st.år altså når det gjelder beligsaken forån  et  om-
fntten nvreisingsarbeide som vd1 ,kreve en hi5y grad av-cffervilje ogee-fra
ft --,ter(nv befolkningen som ikke direkto rnmmes  av  krigemkadene, Det Vil bli
nedvendtg opprettholde en.streng tng rettferdig boldgrasjonering i flere år
etter let  må  nedlegges forbUd mot alle firmer for luksustetyggelse,
Som ca sunLlerende,foranstaltning bzr det antakelig iegges skatt på deriki.g ut-
nuttet husibm.

• -Etterhvert:som tyskerne forlater landez kan endel av deres barakker
tas i bruk som nødsbol.iger Men nybygging av barakker må begrenses til det

n:/dvenni,gste:oDet or-samfunnsmessig sett en'Meningslzs anvendelse av
arbeidskraft Og byggematerialer å reise  rve  provisoriske beliger. .Da er det
benre å be trangt en tid i. de gamle menS nyc og Permanente huS er under tyg-
c_ac.

eGjenreisingen aV de ødelagte boligstrøk må sees i sammenheng med de
'lfremtldige arbeidsinuligheter på mtedet. Boligbyggingen må foregå etter planer

som også omfattes industrireisingen og de andre nmringer '... distriktene. Den
. må gennomferes ubundot av.gamle og uhensiktseSsige gatelinjer og temtegren-

ser., Kommunene me.derfJr få den nødvendige lovhjemmel til å ekspropriere byg-
gegrunn eg tiI å hindre at•denne tlir gjenotnnd fon vordiStigning.

. ,
Investeringene i boligproduks-jonenmå dirigeres.av det offentllge g,len-

nom en sentrel nuslånobank og lånene må ytes til laVest nim.lig rente.-Dessixten
må det ytes huslelestøtte td1 familier med lav inntekt, Støtten må stigo mcd
bernetallet. .

Det må sørges for best mulig'sakkyndig hjelp. Det vil nedvendiggjere
en sterk utvidelse av byggeadmiristraSjonen d. hele landet og en eket utdannel-
Se ev arkitekter og bygningsteknikere.  Ogse"  tygningsarbeidernd må få en bodre
yrkesutdannelse. Ikke minst gjelder detto mange E.v de unge erbeidere som har
vært tvangsutskrevet til de tyske anlegg "taten  må  utvide forskntngsnrteIdet
og fremme rasjonaldseringstdItak innenfor bygningSindustrien: Den inaUstrdelle
fremstilling .av•Menteringsferdige trehus(svenskehusu.)-vil få åtor betydning.-
Men også byenes boligproduksjon må rasjonaIiseres. Ved•en ssmfunnsmesSig les-
ning av tomtespersmåIet må det skapes forutSetninger for stordrlft Hpå sanlede
områder i byenes-oMegn. • - •  .  .

. Hvis de. store-zkoromiske ofre frn saMfUnnets side skal komme, befolk-
nIngen til gcde i. full utstrekning må det sørgee for at orivat spekulasjpn T._
boligbyggingen utelukkes. 1 byer og-tettbyggedo streik bør boligbyggene b:.nne'
legges og forvaltes av bollglng som står tnåer statens og kommunenes kentroll
Og.hvor leietoerne selv.har ledelsen,1 et demokratisk samvirke, Urimelige.en-:
treprenzrfortjenester må sicaltes ut. Overalt, hvor det er mulig bø,r ogsa seIve
byggevirkaomheten foregå i ltoo'perative,former, Pet blir en  viktig bi;Fr2yzuve, for
bygningsarbeidornes erganisasjoner å danne kooperative byggelæg.

sammens'timBingen av mennesker i, storbyenes lelekaserner er et resultat .
av plan1øsheten under åen privatkapitailetiske maikedsproduksjon. I,fremtidens
økonomiske demokrati vil felket kreve .rødmeligere boliger og en mere åpen og
sund bebyggelse. 1-emtidens bydannelber  blir  mindre-organiske enheter .2.17 in- .dustri og boligstrek mcd de nedvendige fefleennlegE, tarnenager, skoler og

t sykehusi butikker og garasje_anlegg, forsmli=lnkaler, idrettsnuIdgg dg park-
arealer. Mange av d9sse, fellesanlegg kan f2irst utbygges ner nen verste belig-
ned er dekket. Men plancne må legges slik at de nyo boligstrøkene kan gi for-
utsetninger for et rikt familteliv ng et alleidig organisasjons- og kulturliv,
Fremior alt ITÅ det skapes et milje som er gunstigere for barna enn de nåværen-
de bYer.
. Også på landmbygden må folk kunne nyto godt av slike fellesgoder, Bo-

ligspersmålet henger her neye sammen cned selve landbrukets problemer. Bare når
brukene.har nok og drivverdig jord kan  de bli  lønnsomue og toligforholdene for
smebrukerne bli  tilfredssti:lende.  Ingen har en herdere arteidebyrde enn hus-
mødrene på landet . Dc må få bc dre orj -varrn:n v-,%nit,hur,, ;,r -ril.gr varm og elok-
trisk strem) gode nE prektie2Te uthus.



- 5 -
Hevretngen av boligstandarden t landet vil b,ale kunne jÅlee hvis det

.lykkee 08S  å  utvidfe den samlede produksjon, å øke'betolkatingens kjøpefraft og
"-4 gjennemføre en mere 4~kratisk inntektsferdeling  Men  klareer vi å etnytte
elle Vårematereelle Tigligheter  os  å.sjernomføre full beskeftigelse, kan de

; Somehå. ereunge Oppleve.et-Itorge Uten bolignød,, .
V V

V

konservativ ser  nå verden

. Te.Carri.eprofessor  I  Internasj.onal politikl`t ved universiteeet i
e!Weles,  utge i_1942 bokeh "Conditl.ions of,eeace", 'Boken vekte den sterste oer-
-eeikt  eg  er hyppig b-11-Y; aitert i preesen og henvist tti i nyere beker en et-
' terderigespe:rsåle: :-

-e Carr er lederskribent i Times,(som forleden kcm med eett 50 teseede
nummer), og det skylde5 hans innflytelse at denne konservative, men levende
storavis elleeeede på at tielligetldepunkt'ble en energtek forkeemper for.å. øko
og styrke kentakten.mellOtvEngland og Sovjet ,' e

- to arnikler skal vi glengi grunntaeken i Ceete,s bok, Mange Vt1
sikkerti  rår  de leser disse artiklene, ferbauses,over at Carr hører hjemme i
en konservativ avis,,Men dette vleerbare hyllkun veIdsoM redekal-isertne eom
har funnet sted under krigen, og et,følelsen av nt verdon ikke ken vgnde til-

- bake til forholdene d 1939 er trengt langt ine i kretser Sem etår fjernt både
fra arbelderbeveselsen  os  .sosialiemen.

eg,likhet, Carr pelemiserer mot den utbredte oppfatning at semfunneee
-nn vene tilEake  til tilstandene av 1959 før de kan gå videre irai erholdene
i førkrtgsverdenee var ikke slik at det på ncen måte er ønskelig å Jende ttl-
bnke, Det leberele førkrigsdemokrati evnet ikke å skepe et levedyktig semlenn

ee Førkrtgedémokratiet bygde på idealene fra den franeke revolusjenfrinet og
likhet, men det gjorde både fribleten og likheten til ee sktnue

I motsetning'til det liberale demokrati stiller Calt: epp krav et om
';»'det  elye demokrati" hvor ordene frihet og—likhet ikke bere :får en formell be-
tydntng, Men også et reelt tnnheld„ Med frihet og likleet,må men etter Carr,S
Oppfatrung feret eg fremst forstå økonemisk fethet og økonomiek likbet, ,tenne
frihet og Iikbet kan medleMmene  By "det nYe demckrati" bare oppnå ved aet myn-
dighetehe greeer inn t alle klaesers handlingsfrittet

itatsinrgrep i nteeleeslevet. Bet kapitalistiske samfennssystem har laget.sin
ek'en-Iaeol6gi-Pir-rflå-E,5-somdet nazistiske hee stn. En grunnsets den ka-

leeclogd„ er et den  åpne  es frt konkUrrense mellom private erhvervy
drivende fører til  den  høyeste levestanderd fcr "flest mulige", Carr peker på

e.  at  denne Irt keekuerenee 5.0M er en av hovedpilerene i den kapitelietieke
Iegjey, ikke lenger ekslsterert Sammen med de fre nærdngsdrivende er den fri

„kerekurranse avskaffet. Og det er ikke myndigbetene sem har aeeekaffbt den fri
kenkurranset Det,er ap rmrngsdrivende selv, bemfUnnet domineres mer og mer
eav ergetteerte tnteressegrupper: av monopoler. keeeTelle,: og truster som deler
merkedeee meltoe seg etter en på forhånd opPejort avtale, Cerr mener et veien
vt ikke er å vende tilbake til den fri kenkurransee Dette er  umungt
• Veriset'st.3.r etter hans cppfatning ikke mellom fre konkurranse og-menoeblisme,

ee men eeliom et privat og uansvarlig monopol og et menopolesom er ansvarlig cg
cr

ayeee redexelen, Ordet everprodaksjon forekom hyppig i diskusjonen emkring de .
steret  eeceemeske krisene. Detresjonen skyldtes everproduksjoe, ble det efte
SeH, henee ettrykksmåte førte lett til Mieferstaelsere-Ved litt ettertanke

[refeH men fort-ut at man ennå aldrt Ladde opelevd noen virkelig everproduksjon,
fer. under og etter krisene levde der millioner av mennesker som ikke
fatt atne elementære mat.eriellebehcv dekket. Cerr peker på at overpro-

. dultejonen alltid har vært relativ i den forstendJat stora  lag  av befolkaingen
hee'hutt penger til å kjØpe det som er b1itt produsert, -.9et vtlle derfpr

væt  meget liktigere å karekterisere krisene som kjøpekraftskriser istedenfor
sem  ove-peoduln denskri,Ser, Ved  å etilJe  peebl etee'  blir.det  også
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meget lettere å finnE; •fram til-de riktige botemidlone.nDet gjelder å sikre at
befolkningen alltid disponerer over tilstrekkelig med'kjøpekxaft(penger) til
at de kan avta Produksjewn. Grensene for prodUksjOsten'fll da bestemmes av  de
forråd av råstoffer, ma.skiner on nrbatdskraft  sem-Står  til disposisjon.

Fvordan samfunnsmedlemmene Skal tilføres tilstrukkelig med kjøpekraft
til et de skal vare i stend til å avta samfunnets samlele nroduksjen av varer,
ajJr ikke Carr tilstrekkeldg rede-forn-earr'synes. å mene'at det vil være til-
stnekkelig n garantere boxgerne en viss mindmumslevestandard for-at  all  pro-
duksjon skal finne avsetning og beskjeftigelsesproblemet bld løst. let tør •
være tvilsemt-om Carr hax rett påedette punkt Oppgaven'å skape full beskjef-
tieelse vil antakeldg kreve ganske mere vidtgående inngrep såvel i produksjohs
livet som på det finansielle område, enn nan synes å mene-er påkrevd, •

V vV •
• K01MENTAPER.

•
På Vestfrenten opprettholder de 6 alliette armeene det voldsomme presset mot

tyske strilingene. I øyeblikket er kampene  igjen  hardest forah Rhinen ved
Ruhrneg korrespendenter fortelIer at kamgene ved Gaen under invasjonen blek-
ner ved siden av denncraftprøven som ber fInner sted.  bee  gjennombrudd er det
ennå nikke tale nm på hovedfronten d nord,  og  britisk-presss advarer mot kg)ver
vnidere betydningen av de franskeamerikanske seirene ved Rhinen zst fer Bel-
fort, aen franske franrykningen på 50 km. i løpet av 2 døgn virket imponeren
d, men tel det første går Sigfriedlinjen på østsiden av Rhinen helt fra den
sveitsnske grensen til Yarlsrune, og for det andre er det liteh mulighet fer
å trar til Tysklands Iivsviktige deler på dette frontavsnitt,

ié sletten foran Køln skjer enhver liten framrykning på bekostning av
stone  t'n  og et "lavineartet".forbruk av ammunisjon. På den 50 kms brede front
sen kkos av deler av 2, britiske arm• 9,.og 1.amerikanske egt(fra nord til
egr) teller engriperne can 40 000 mann. Britene er gått over Maas ved Venlo
k7 dnn tysk-hoIlandske grensen), som 'det klemnes innbitt om, og ahar er-
oneet •eissweiler på autostradaen Aachen-keln, Forøvrig skjer fmcramrykningen
mof nnkkelstillingene Nidren og Jlioh, Den 3 am. arm6 kjemner langt inne i de
re kuileistriktena i Saar-dalen og- øst 'for elva Saar.

. • Det er tydelig at Eisenhower med denne offensiven har tilsiktet ot av-
gnenende gl=ombrudd. Ikke desto mindre har han på det kraftigste oppfordret
am. til, å nredusere ammunisjon i samme tempo. Ferbruket har vært større enn
beregnet(foran Asehen brukte man opp.det'som egentlig -srat tenkt  å  •Varentil-:
febrear-mars neste år)., og eppellen må sees . på bakgrunn av den nærmest-panikk-
artede flukt fra, krigsproduksjon eg over til. fredsnroduksjon i Amerika.

. Tyskerne på sin side har valt å ta hovedslaget foran Rhinen, Og tross
engtallrensin 'betydelig underlegenhet(man mener ca, 800 000 mot cn. 1,4 mill‘
på nele vestirenten); slåss de med en fanatisme som gjør  det.av med enhver-le-
gende on noen aygjørende svekkelse av den tyske soldatmoral. På alliert hold
regner en Med at tyskerne onda har betydellge reserver, ikke minst av pans er-
våpen, 1;,en det er innlysende at den aliderte overlegenhet blir stadig større,
oc  den risike sOm tyskerne løper ved å konsentrere styrkene på vestsiden av
Rh-nen med et overlegent flyvånen mot seg; som kan ødelegge bruene bak dem.er
meget stor., Få en uke har de aIlierte tått. 401:000 fanger, og bombingen av bru-
ene over Phinen er i full gang. •

I Belgia er den politiske kris.n blitt sa.tilspisset at det lørdag 25
kom til skuddveksling  melloM  politi og:demOhstranter i ErySsel. Demonstrasjone
var arrangert av landets sts'irste. underjordiske gruppel"Pront del'Independeneel
som står i sterk opposisjon til regjeringen i4erlots pbltikk, som imidlertid

støttet 'av de britiske okkupasjonsityndigneter.- 1t2,d,i," er rekruttert fra
arbeiderbevegelsen t  førat og fremnt fra kommunistisk  hold.  Den forfekter et
program som tar-sikte på en nrundig sosdal dg politisk opprydning i landet. De
ser i regjeringen Pierlot en reprosentant 'for de lag'innen'borgerskapet som
-har kompromittert seg sterkest under krigen, ved-syartebørshandel og ved sam-
arbeid med tyskerne der det var penger A-tjene.-Krisen i Belnia kan tenkes bli
lzst ved et regjeringsskifte  cg  en endret politikk; men vel så sannsynlig er
det at den britiske militarmejon stiller makt bak regjeringen Fderlots krav
om innloveringen av våpnene, nette sisfe-en ailrt inngripen til løsning av
motsetningene '''-» ;-- ville vare det ugunstigste som tenkes kan.


