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TJXE OM GIKK L27. aprll - 3. wel)
L'etfrontener f r ntt preget oppmarsj og oppladning. Kampene.ved Seva-
etopol vedvarer, nens de tysk-s-umenske styrker forsøkes evakuert, med store
tap. Ellers kan 'rmidhand:trg r-ne langs hele fronten karakter:seree som Lo-
kale forstyrrelsesaksjoner fri tysk side og 1 enkelte avsnitt rues1ske off-
ensIve foretagender 1 mIndre målestck.:, etviaeomt bare å cppfatte som vold-
aom'rekognosering. Imens fcregår store russiske troppekonsentrasjoner, e-
tappellnjer bygges ut for somnerens erorme påkjenning og depotane trekkes.
nærmere frontlInjen.

At det finner sted fcrberedelser for er russlsk offenslv Iester målestol
e: 1kke tvilscmt, men dot t'ore]igger ennå lkke noe som utpeker hvilken hov-
sdstøtretning den rade armes ledelse v11 eelge. Oppmarsjen Tlnner sted
de mot nord-, mldt-, oe sgravsnittet, og mulige tyngdepunkter tinnåde
Romanla, hvor man 1 tilfelle kan forutse konvergeren4e etøtretninger fra
Roman, Iasi, Tighina(Sender) og Dnjestr-munnIngen.  e Det er ikke umullg at
ruuserne har krefter nok til å åpee en cr'fenslv på alle eller de fleste av
'dlase avsnitt I fgrste omgang, for å bricge den tyske front~-1M-let•
rene, og at det or oppgjort alternatIve planer, ikke mInst med henblIkk på
aanapillet med de vestallierte operasjoner, 1 så fall kan det'komme tll å
vare ettld før man kan avglare hvor hovedstøtet kommer. Så.v1dt .nan kan
se y1.1 Lwow-avsnittet by de største operative muligneter. t.er har russerre
etter de to siste ilåneders offensv 1 høy grad forbedret 81n-utgangest111-
Ing, og dimponerer nå mellem Kowel cg Karpatene en offensIv-basle med hene
Ved 400 kllometers bredde, og dertll vfl de ha en ypperllg flankedekning
både I nord og sør, idet Pripjetmyrene og Karpatene umuleIggjør tyske om-
klamrIngeforsøk. At tyskerne med en viss engstelse ser på de russiske for
-bor,..earelser tIl.sommerfelttoget og regner med at kamppausen 1kke bllr lang,
viser bIa. den kjennegjerning at de har overført to dIvIsjoner Vestfra Ig-
jen.'

Som tidligere nevnt er det sannsynlig at efn russiskster-effensiv over
Lwow lnn 1 Polen har som forutsetnIng en vestalnert.invasjon I full måle-
atokk. Ncen sikre holdepunkter for om, når og hvor den kommer, har man
iortsatt ikke; det er ennå ikke mulIg å skjelne sikkert melloffl de militere
kjennsgjerninger ee det som er ledd i nervekrlgen. Det er naturligvie
klart at den engelsk-anerikanske ledelse Ikke mcd lett hjerte går til en s:
bior Innsats, og utenforståeLde har naturligvIs heller ingen overs1kt over
hvor langt forberedelsene er fremskredet og hvor.sterkt Tyskland ennå er
mIlitmrt. Det er imielertld vanskelig å tenke seg at vestmaktene både av
militære, politiske og psykolegtske grunrer kan la nok en sommer'gå uten å
aette Innen avgjørende nkslon. Natur]igvls har den potensielle annen
front allerede nå oe har 13nge haet mflit3er betydning, ved å hinde meget
betydellge  tyske trcryeestVrker I vest, en slags overførIng på det landmill
trd område av det sløstrateg1ske begred "fleet in being". Alen-tross det
te.cg trdss den voldsornne luftoffensiv t de siste måneder er det sannsynli
Tit  st3tet også må settes inn cverfcr en motstander med en så desperat kjem
pende lede2se som Tys±land. Det er tydellg at den svenske precoes korre-
spondenter i London er overbevIst cm at invanonon kommer 1 avoma~e-mefl-
heller 1kke de v11 spi om tldspnnktet.

I denne ferbinnelse har don daEserdee St,n sendte ut  til  1. mai ganek
stor interesse. h.";:n erklrrte at Rvened, nom alt hadde drevet tyskorne u
fra  3/4 av det okkuperte hmråde, vilte fienden videre til han var
deflnitivt nedkjempet, cg rettet 1:rtre:.gende advarsel til 2rgarn, ROMB

nla, Rulgar1a oz FInnlaed om  a  tryc- me;: Tyekland mens det ennå var tId.
eærlig bemerkeleverdig var lmIdlert2a de arerkj3=ande .ord cg den formeliE
Llertelige tene han brukte ved  o=127-_ g v Russlands "te stdre atllerte",
England og USA. Han understreket nesten demonstrativt den milltrre hjelp
de hadde ytet Russland ve bInde ty:ke s'..yrker I Italia, ved bomheoffensi
ren og ved elne 1everane,,r av materIcl til Russland. Han endte med å si s

.rakland ville bli nedkjempet ved er felles aks:jdn fra 3st, vest og sør,



der var Ikke - som ved fepskjellIge lellIgheter tildlIgere - noLn
ning av utålmodighet m.h.t. spørsmålet em opprettelsen av den annen frcnt.
Dagsordren, som har fått en meget hjertelig mottagelse i deT snge1eke pres .
se, synes å tyde på at det nå er full enighet og forståelse- om den annen
front og at de tySke spekulasJoner 1 separatfred med en nv partene,helt
savner grunnlag. At det på enki3lte punkter har vært en viss friksjon

de allierte I den sonere tld, er lkke usannsynl1g, men Stallns sIste
dagsordre tyder pA at den gode forståelse fra feheran-møtet er gjenopprett-
et,

LufteffensIven'har fortsatt vmrt ytterst Intens, og april vIser nye rek.
order som stiller alle tidligere resultater fullstendig 1 skyggen. Alene
de flystyrker som er basert på England har I månedens løp kastet ned en bol
belast på 80 ono tonn(1 hele 1940 kastet R. 4. F. 13 000 tonn bomber, og
under "the DlItz" mot London 1 1940-41 kastet tvskerne 7500 tonn). Tran-
sportert på jernbane ville 80 000 tonn bomber utsjøre 4500 vognlaster, og
selv em forholdone ikke er-direkte sammenliknbare, kan man gjøre seg et be-
grep em hva en slik bombevekt betyr når man vet at eksplcsjonsulykken I
Sersen skyldtes ve/ 100 tonn sprengstoff.

ikke mindre betyeningsfull er den fortsatt synkende tyske jagermotstand
de alliertes flyarmadaer møter; tapstallene lig:er ofte på noen-få pro m11-
le. Det Oetyr naturlisvis ikke at det tynke  luf .tvåpen er nedkjempat, for
det er insen tv 11 om at tyskerne holder en re e erve tilbake for 1nvaslons-
slaget, og erkelte tilfeller, når det gjelder smrlig vIktlge bembeMål, f.
eks. aerlit iorda, blir jaegerflyet satt inn og viser at det fremdeles har
slagkraft. en agervapenet er nd så redusert både gjennom kampene es ved
den systematlske Ånedlanse bombIng av fly1ndustrien, at tyskerne bar en
meget begrenset strateglsk bevegelsesfrlhet. De kan ikke lece tidnærmelses
vis elle de oppsever som st111es, og står derfor overfor det dilomma

la de alliePte flystyrker få noenlunde frltt slag over objekter 301
er epsolutt vit1e (f. eks, Frt krike  os  gelsia  dg  deler av Nerdvestl
land) eller å angrlee lnvasjonsreserven. For øyeblikket er det den f
linje som følges, men det er et spørsmål hvor lenge det er mulig.

Uken har brevt flere meget stcre angrep, med 2-3000 fly (natt til
endos 5000 fly) og bombevekter på 2-4000 tonn natt til fredag 8000 tO.
Foruton Jen strategiske bomblng av kommuh1kas3oner, flybaser og depoter

gInvasjonsområdet" har det vmrt rettet større angrep mot bla. Berl1n, Essm,
Schwelnfurt, UraunschweIg, Ludw1gshafen og Stuttgart. Også Kjeller hle an-
grepet natt til lørdag av Lanchaster-fly. Angrepet mot Eerlin lørdag var
det. største som hittil har vært rettet mot byen 1 dagslys, 2000 fly kastet,
2000 tenn bomber og gjorde bla. stor skade på LuftmlnIsterlet, Anhalter  0€
Tempelhofer-staslonene. 88 tyske jagere ble skutt ned, de all1erte mistet
E3 bembere og 14 jagere. (HSk alene preduserte 9000 fly 1 mars).

3omb1nsen over aørøsteuropa har vært mindre tntens 1 siste uke. Derimot
er det 1nteressant å se den livlIge vIrksombet  Tmot Llgurla-  os  Rlviera- hai
nene: Toulon, acnova, Livorno, Spezia o.s.v. Det har også forekommet flå-
teframstøt 1 farvannene utenfor. Det er mullg dette er et forvarsel om op-
erasjoner av starre målestokk mot disse områdor; et 1nvasjonsforetasende
mot den franske iilddelhavskyst, som 1 det sIste er kommet 1 forgrunnen bla,
etter oppladnIngen  av  Korsika  og  ?,nrd1n1a, ville aom en naturlig.forutset-
nIng haen strateg1sk bombIng av disse punkter I- flanken; Genova er såledel
en neset viktig tysk basis og omlastIngshavn.

Landfronten I Italia byr eller lkke på noe nytt, os preosen 1 de
te lamd diskuterer spørsmålet om hele fmIttoset i ItalIa har vmrt et fell-
grep. De sem mee-ler det, henvtser til at I de 7-8 månter somer gått siden
landgangen 1 Salerne, har de allierte ikke avansert mer enn 160 km. Valget

av operasjonsteater krItiseres: en smal. halvøy full av fjell scm sir forsv
rerne alle fordele,", og stlllstanden på denne front etter trlumfene I kfrl
kaf1ettoget har hatt en psykologIsk meget uheldis virkning, bådepå 'hjem-
mefrenten, 1 de besatte land og hos vaklende stater som Tyrkia. i ital
"nlske front har forbrukt menn og materiell som med større utbytte kunne

t: satt inn på den annen frent; Italia er jo likevel drevet ut av kr1sen
tagendets forsvarere fremhever at 3adoglio-resImets kapltulasjon var

avhenglg av en alllert invasjon 1 Italia, og selv om Italla 1kke er



ercEre*. ,,s 5C-60 satt ut av spillet og hva sOm er enda vil
tlgere; dtal1enske flat ralt 1 de alflertss hender, L1dde1havet erigjer s1kkurt for sk1psfartc. og store alllerte flåtestyrkar er frlgjort
for operasjrnar annenetels. krobringen av Søritalla har berovet Tyskland
vfictige ubåt-baser, gitt de aillerta gilmrende flybaser for bombing av
kan og Sørtysklene og st11: t11 rådishet for de allierte adrdatf,ske havner
som mullggjzr en 3.114an-1s.vasjn fra vest. De all1erte rtyrker i :itaida
binder over-20 tyskE elltediviajoner OE. reset verdifullt tynk matarlell. oEtrusselen fra Italla tvinser' tvokerne tll å holde større styrker på Ealkan
enn det ellera hadoi vt:t Lødvendig. En front I Italla bidrar på denns må-
te 1 høy grad tll å spre de tyska styrker for drivasjonen og den nye Tuss-
1ske offensdv. cg mange rerske alflertc divisjoner harfått sln fldr' '
talla og er iiden trukket tilEake for å sattes inn på "den anner: frentrsom
kampvants stvrkor, • •. . . .

•'1:oen sndel1g dom kan m,on enn dkke elJe, fordi så m2nge fairtorer enså
er skjuLt. hvor etcre• er de a:"dertes-styrker.pg hvilke detaljellnur ho.r
de for invasjonen, 1 hvor høy zras1 r tyr (1an sterka tyske motsts.n3,1 Italla
en slecIng nec: reserve:" SoM sii1a3>koner tli å straffe seg, os TIVLY2 nodven-
dig var det å binde dicso styrker I Italla for å Mul1ggjøre russernes sto-
re resultater under vinter- og v1rEffenslven?

På NyS112i fortsetter der. store alllerte omrdngningsmarovr):
ligvis kbmmer tll å lykkes 4e1t -„ro, tre flyplasser voc:_ 'J--J-:yy;da
nå erobret, ved Altapc ar kn japaske 'motetsnd opphort oz aase,,-
ker har tott De gjeværende jabanske etzrker'øst fer it. ?;»
helt 1sclect, med alllerte atyrker 1 øst ug ufre.rk,
fjell i sør og et hav 1 nord som helt ut b.herskes av o1111,rte
flystyrker.

Spanla har boyd seg for do alliertes krav, on lkke'sa opsclutsem T.rk-
la. Tolfromekspertan til lyskland .skal for 122.4, og jund reduJerea tll 111'.
tonn pr. av tldldgere laveranset cs slden 1k..eo sverrt1ue •
tonn pr. måned, spanske havn,r ska1 frig1s, dr.; spins1::
"fr1v1111se" ,stfronfen Ekal t-ak.eas tflbake . oz de tyake ngeEter 1 EDa-

nia, Spansk og anser akn-i.UtV1608. Td1 lengjeld blir lje-embarg-
oen hevet. Sar såLsJes nå fo.rt fram både everfor Englards al-
lierta Tyrk).2 og don t1d11gere " flkc-k-rIgforendc" makt ps sdle ;:oa!i_s
Hva blir flultatet med 5verlge Gr?) kuliel-tgrane?

I Danmark herbker det tydellzvts d'rerdeLes 11,,vasjonspand_kk
erne- cg dot es- 1 realdteten unntagelsostllss*,nd i landet. Tyskerne sjorde
forIeeen eT, 1utrpt. forsøk nå å lokke de mrtstandsortanisasjouer e.11
å rope seg vod å sende ut et, fly med engelske 1:3nnIngstegn ovor Tiobenhadn
og kaste ut flybladet: som meddelte at !wm bers1elseshmren. bunokene
seg naturldcwis ikke lure. Man na re.;£ne rsd st tyskarne
andre land il gjorc llsnande fersøk på ,,.prevoscro framl over1.1ba b:ded1dn?:.
er fre: motsta:tsorganlsas:onenes sIde, a2n 2merlkanske "invosjonssandar'
d Ersland rer scndt ut lnntrengende herst1111'nger tll de ok1superte lanås
befclknitrf.;0r å holda seg d ro ùgvent til brdrea kommer,
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vfr en for Nt ehaiser.

Det brltis're edzirailta:t v..!talte forladen at "mennes5zetorpe9eer uea
stort hell var :ditt ,,Inva,ddt t flondtlige farteyer.

Torpeecere .•; owtrort srmac sterrelse'og form scm van-tiz.)
De drives frn rj eielctriskr, batter1er og er bemannet med to mann 1 hver
klmal t dykerdr?2t. 'besettningenn slttar sver okrevs på selvc tor2sr, -•
kropnen, ser ‘eltan er utr_etet med en sprengladndng. Torpedoeno aendss
med ilten hashet mat slne mål, scm de dukker under. TorpeibbesetnInse
løsner srrenz1adn1r,sen frn torpsdocn uz ..nbrInger den 1steden pa skip8k371

en, forsynt oad on tdsutløsndngsmekanisme. Derpå fjorner de sug med dan
'nå desarrorte toroodoen 03 kommør unna fOr :1etonasjellen

finner sted.

Torpeaceus, Sår ue“ten hlt under vannet. Den mannen
3001 sitter bakers

har vann t11 ecbunder arnhulene.



Det er ikke bare et munnhell at den norske folkekarakter bærer preg av
sterk indIvidualltet. Det er vel vårt folks edleate emykke og en garant1
for vårt demokrati 1 fremtiden. I denne tiden har det viet seg at v1 også
kan stå sammen når det gjelder å redde enkeltind1vIdets frihet til pers-
onlig utfollelse. Det er mer dette vi står sammen om enn nasjonale æresbe-
greper og grensespørsmål, og nettopp derfor har tyskerne møtt en så dårllg
grobunn for sin nas1sme I Norge. Det er den enkeltes frlhet kampen gjeldel
en frihet som i ses selv Innebærer respekten for andre menneskers samme
fr1het. Dette er det bånd som binder det norske folk sammen, og som 1 den-
ne tIden ekaper samfølelse og solidaritet V1 har hoe.-t4.1

Spell_gkle_nasjonale_æ e 4 men .dttley.e14  fi
ji er-ge.  nne

_~.„41ete-exAra_lærere—Q
4413ffij_nger eg

e v1 £a.r.os hya det var ypn. Derfor selret de og gav
8 yr ro til alle nasjoner som 171-5256'StrY5lhet å kjempe for. De har
gitt ose andre visehet om at dersom vi er villIge til å ta vaktholdet om
Vorges frihet når vår tur kommer, vil nasistene igjen stå maktesløse.

Noen frtstes tIltkortie av p4 kravona.-t.1-laSena... foraaeln  Z.P.14
kr1:en snart er E3171,t,t_t_ HIpmmefronten  arj vært meget  ster
411WM: flere store_efre,den_korte  ti_d_Aca_et  On

,411.„Her er det vi alle må vtre nå vakt. Nettopp 1 denne ellevte ~-k*i
og må vl vente de verste angrep fra tyskernes og 1Laislinu;oed side. Nå er
tIden lnne tll d mObIllsere alle krefter I folket tll den slste kraftlge
motetand som vil få avgjørende betydning for vårt folk. Er v1 ikke: tll del
ytterste på vakt nå, risikerer vi at landets ungdom blir brukt t11 det 80M

Ingen virkelig nordmann kan utholde tanken på, og som ingen norske foreldr(
eyne de kan nverleve vi ristkerer at guttene blir satt inn 1 kampen mot
våre allierte. Det står meget på spill, os den yeblIkkelIge fare forr-dia-
ee unge guttene 1 AT, gjør at det bare er en vei å gå. Det gjelder ikke
bare å få en slutt på den nasistIske organisasjon som 4T er, nå elelder del
livet for vår un dom.

Ever enkelt nordmann er 1dag blit tilstilt kravet om voktreld for land-
ets ungdom. Her kreves en innsats av hver enkelt, alle må gjøre sitt arb-
eld på den felles front mot AT og fremfor olt ikke skapo skjødesløs mistro
til parolen. Nordmenn! la 080 stå sammen 1 det felles arbeid på  4 få
stoppet den norske ungdem som 1kke er oppmerksom på faren som truer fra AT,
det er deres liv det elder:

Dansk syn,  

En dansk journal1st skrIver 1 en artikkel 1 Morgont1dnIngen bla.:
Som en umiddelbor reaksjon overfor krigsutviklingen har de fleste dansker
avskrevet ndytraliteter. For det første har man sett at nøytralitetspollte
lkken lkke ytot nnen som helst sikkerhet overfor en aggresslv stormakt, og
for det annet føler man seg på irsz,enmåte nøytral 1 det store oppgjør. De
90 eller 95_ av det danske folk går helt og holdent inn for de allierte og
man har et klart blikk for at de alllerte kjemper for en llvsInnstUllng ol
for de ldealor som også er llvsviktige for danskene. Danskene står på øeu
me ldeologlske front som de allierte. Derfor er det ingen tIlbøyelIghet
til å vende tilbake til en nøytral polttIkk - en polltikk som ville stemme
dArlig med vernet av de verdier man under okkupasjonen for alvor har lært
verdsette så ndyt.

Innst1111ngen t11 de enkelte stormakter er delvis undergått betydettf»
forandr1nser I de siste år. Mens støreteparten av det danske folk nærer
sympatI og beundrIng for England - og USA - har innstillingen til Ruselan
endret seg vesentlig. Det hereker 1 Danmark en tro på at etterkrigstIden
v11 vise verden et nasjonalt og demokratisk Ruseland, som eammen med vest-
maktene står ferdlg til å verne de politiske, moralake og menneekelige ver
.dler, som t:iskerne i en årrekke har trampet under føttene.

- o -



Norges økonoetske  stlefleig.

Okkupasjonsårene har skapt stoeo forskyvnengor og 1orenerenger I Norges
sos1ale og økonomiske forhold: og situesjoeen Rån fcnindrs se3 ennå mer ra•
dIkalt Innen krigen er e-Je:tt. een det kan vmee nettlg med et kurt over-
blikk over forholdene ne. Hvoredes eUle Teeeee stå økeaemlek hves kr1gen
eluttet Idag?

Det er uten vldere klart at erodeksjonsepearatet befinner reg 1 on lang1
dårligere forfatning enn fer 9. april 1940, og at dette v1.1 fa store verk-
nInger- fer leveforholdene innen alle samfunnulag. Innen enkelte grener av
1ndustrIen har det funnet stee en sterk nedelltneene. treneeortauparatet er
delv1e ødelagt,.Innen jordbruket er huslyrbestenden redevet eg :;erden
vis utpint. Skogen er sterkt beskattet 1 enke2te steek ev leedee vårt. Ole
det vIl ta nokså lang tid før det produkejenseeparet som er igjee, v11 kom.
me tll å fungere normalt. Indestrien må ee ee:1 ue eeeteeeeer fra utlandet,
eksportIndustrien må orparbeide ferbenneleee  Lfled  saale nariceder. Før
vl kan få normal import igjen, må vi eeeee  eksp=3:  ftr L valuta.
Verst er det kanskje at vår heedelstonneeee  ekee  ee -ace enn aelv-
parten av hva den var før  9.  aprli. Det ear se)pe eeeeee oes
vår overskuddevaluta og som holdt dein n  iti 3c hyt, eepe.
Ved hjelp av den kdnne vi Importert ernerene 1/3 ner  t-- -orterte
for. Det vil ta tid før proeuesjeeeeeeeeetet er elltt byeget )t eejen os
før tonnasjen er kommet epe på fzrkriganivået.

Det er ikke mulig å løfte seg ealv teb4eret  og det ee ikee mueee  e  sjen-
relae Norge og sette produkseeeaeperatet Istand igjen uten et eet spares
av nasjonallnntekten. kv et lends samlede produksion går an eul  til  for-
bruk og en del til fabrleeas:Joe av peoeuksjonsmIdler. eet er vcd hjelp
den del som går tll å bygge  )pe  predukejonnapparatet, at levesteedareen
på langt slkt blir bygget epp. Skal V1 forholdsvla enar eå ver eende la-
-vestandard er det nedvendIg at levr~en spennes eue i ejenoppbegenengspe-
rloden. Jo mer det da går  tie  almlnnelis forbruk, deato lengee  vee  gjen-
oppbygningsperioden eare, -

Den  første oppgaven  nee krigen er slutt - de nersee mendegheter utenfor
landet har forresten lenge arbeldet med dette - sr å hEr.re erneringsstandar-
den ellk at lngen llder nød og slik at alle vIktiee behoe blee ieflcet. Men
selvom Norge med ett slag bllr fritt, bler ve tvunget tel  e ep prettholde-
rasjonerIng 1 temeellg lang tld fremever. Ve står  dos  i den heldege situ-
aajon at det er kort vel til det av  de  eurepeesk laed som for øyebeekket
metagelleg er best forsynt, nemleg Sverige.

En kai gjøre regning med at den verste nød vil bel ateeelleet eLennom
fonendelser fra Sverege llke etter erlgee. Os 13. aerel eee oi ct trUr
fet en avtale mellom den svenske eg nerske resjerene.om meter for betalIng-
en av de svenske leveranser til Nerge etter kreeen. Teølee eetelee hae den
norske regjering fått svensk kreditt for a- eunee fcretee eereeneejee I ever-
1ge for leverIng etter fiendtlighetenes oppher. Neee teleuesses begrenee
ning av statskredItten tll e:orge feeeligsce ekke. ejtY:1 eee vee regjering
plasert crdres 1 evenske foretak til en eerei ee ea. .e0 mfle. kroner. Vare
ne skal leveres når landet er blitt fe ict leee. leen kred1tt
kommer vesentllg til å ble brukt til ee eeteerer, le-
gem1dler, trevarer, maskener. eorktee, leeebrukemeekenee €te.

Men trass I dette v11 forholeene  -kee  enert eemme  ell  å Je eaeme eom
før krIgen. Det blir nok vanskelfee wee kenr og sko ee nusgeree f• eks. Og
det gjelder-generellt for elle elaes eeeeendighetsertekler et ei. eare kom-
mer til å få det som apsolutt trenges. Leksue ev eeen art hilr eet neppe
tale om.

Når det gjelder arteidefoeho'eene er myndeghetene og folket enige om en
tIeele: man må bruke alle meeler for å alndre ere:11eøehet. Og  el har Ieden
tid da landet skål gjenoppbyeees ikke råd tll i ha en eneete ledig neve.

Hva lønn1ngene angår er det ikke sannseoleg at vi 1 den ferst.e  t4trl  kan
holde de samme reallønnInger innen norele art,eldsliv som før  9.  aprli 1e40L
v- en sak er de't med pengelønnene. erelsene er Fteget 5 0-60e; eeder

is lønnlngene har vært konstante. Så snare fereyningsne telleter'det,
klart at det bør foretaes en justereng Oppover av pengelennene.  £en



idet  er ikke sannSynldg at disse i den første tiden komeer si høvt epp st dE
tillater samme fornruk som før krlgen. .EMtte gjelder selveage leko bare

I arbeIds1ønnIngene men alle inntekte”. Den utbyttebe grenseIng som ereejennou
ført,  me.  beholees, og ingen gasjer må heves sllk at lønnspolitikkee setter
gjenoptedygnIngen• 1 fare.

Neen synes.kanekje dette er nørke utsikter for årene ettar kregen. Det
må 1eid1ertid,skapes sosial elkkerhet og trygghet for alle nordmenn  ee  eng-
en må etleles d noen smrstilllng. Det vIktigste er at det blir skapt sam-
hoId mellom elle befolkningslag og mellom alle grupper lom de seore nasjor-

, ale oppgavene, f@rst og fremst, gjenreisningen. &tr' på de vilkår ken sjen-
'oppbygninsen  eå.  eort og bare på de velkår kan vd drinee eveeskeelig tid kom-
me ope  lgjen tå den levestaneard SOW vi hadde fer - ee nelet enne eloyere.

Irland akkurat nå.

21. februar iår overleverte den amerikanske minester 1 Irland De Valera
en note, E1GIE lnneholdt en anmodndng om at nen tyske legasjon og det japans-
ke genralkonsulat 1 Dublin skulle stenges. Det ble eppgitt see sreen et
det lekket ut milItære informasjoner tIl fienden fra Dublin. leste das ce)-
erleverte den britiske konges representant ee note hnor den  beeti -ske regje-
ring fullt ut støttet opp om det amerikanske tiltak, eraas d le:ke henven-
delser tie enmedningene 1kke trukket tiebake, de nåtte besvares. e Ireene
svarte at de Ikke ville gjøre noe inngrep i sin unartiske neeeraldtet  jtee
Valera 99M nar vmrt statsminister siden  1932,  ejennemfarte d 1937 eh fri
forfatning for "een lreke Fristat og 1 sept.  39  erklerte nen Frietae,e Vee
nøytral i kampen meelom England og Tyskland).

Det store flertell 1.Eng1and og USA sytts at den dreke neeraliteten ikke
bare er moralsk uforsvarllg men også 1 strld med Irlands egne inteeessor.
Det har aldri vært nnen hammeldghet at den engelske regjeedne ,and-er at Ir-
land var med 1 krIgen, at aksedtplomatene ble utvi.st fra Dublir oc as enge--
Iskmennene kunne få sjo- og luftbaser over hele Irland istedenfor betee  e  et
hjarne av landet. På den annon side er den Irske opinlon neeten entemmis
fer nøytraltetspolitikken. Heller lkke kan det være noen tvil ee at Irland
har full rett't1I å vmre nøytralt. Og irerne mener et de selt 1..est sejønner
slet  eget deete.

sakens moral angår, er det tegn som tyder  pe  at Iserne
lig samvittlnet :verfor England og de andre europelske de lekranier. Wien
det fins deke aneydnIng til skyldfelelse overfoe USA. Feleer
nøyaktig den samm r., poIitikk som Amerika gjoree før spør efer-
ne? eke de tyske  os  italiensk ambassader 1 Teseengton neeee eee  eeEembee
1941? Tillot Amerike før det ble  e rgrepet, s'n te r dkr::- zt r ee å
kjempe for de allderte nasjoner?

Hva sakens praktiske  side  angår, må ernver son tredee eee meedg for-
andre Irlanes hOLnInO oed aneet enn ha vere serselle eelteeee ee dee
irske politikke nåværende stilling. Ee slik note ee vIrftell5heben hva
De Valera trungcr ineenelkspolitise' Hen her mindretell "the-eoll'(depe-
tertkammeret i ese irske Frdstats parlemant),  os  ekjent han hdtt:1 •ee set-
tet nokså trygt, blir det seedee fLere klagemål, som en -zEee  kae7ede  tee
samllng mot aam.  ed  eer nan fett anledrieng til  e  stå erem so: tereeereran
av ieeends reeeJeheeer; 1 .et slekt telfelle kan epronlsjcrsrdrtten ,4 t.)are gi
ain tilslutnlig.

Hvis det -1!2:1:e -ar roen b.anse for tilfrddsztIllinc3e de sen
de neten? Den enele sannhet er dfølge det sagelnke tiadskrIft EeorlomsIs.
(tvis artlkkel om dette emne vi i det alt vesenblege bvs.,Jer. h2P et  aaet
er det eneate sdm eor: få :rland  tel  å ejøre hvs  es aelderde eeeeer. T ee4C
kunne det r9ttO)rdF,Jjøres cverta de irske navnen  .Tird eekt  e' le vae
eporsmål om eil3r blaget c.n Enii nn
vunnet aton et Irladds nsytralltet ble kx.erket. dynr,

ytterste nza, ville let da ik'<e være ddnt tr.sto •lt dst 7a2
vurnet vc-d.  tålnedt.::net  06  svr'atrdr I,?, r)p.o'r  'yJ'EJ:ieE 7111e
det eære etekt Lisd skonom;_dke sanknjoer. HyYIker nedt
t)ene, når de stk-crt Ikke vF1 ferendre ds \alerds



" denne lille krise er iallfall hittil at Irlands stilling er
eor' .dret.

riedes olir da Irlends stillIng 1 etterkrigsverdenen? For 2 år
s:  president  rtbosevelt De  1;alera oppmerksom på at han rislkerte

Ikke få coen plass ved fredsboreet. Men s'Ake advarsler nytter Ikke. Ir-
erne vet at de er isolert. De lIker det - eller har lallfall gjort det h1
t11, Men Irlands innstilling til verden undergår forandringer etterhvert.
Det f1ns 1 landet en vldt utbredt og motstrebende takknemllg anerkjennelsE
av den tolerante tålmodighet brit1sk polit1kk har vlst. Tyrannen fra gaml
dager, har tydelis nok ikke vært tyrann1sk 1 denne generasjon, for lrerne
er stadig mer villige tll å innrømme at England og Irland tross alt må le-
ve sammen og at de to land utgjør en økenemisk og strateglsk enhet. Og da
Smute foreslo et forevarsferbund mellom atbrbrittannIen og de små vesteurc
peIske demokrat1er, ale  firjt ned 1ver gr:pet I Dublin. Ja, hvis det lkke
var for en tins, kun e e m n n si at irland hadde satt kursen mot "Det britisl+
Samveldet".

Denne ene ting er "PartItlen" , adsklllelsen , - det ferhold at Ulster,
i\ord1rland, er on del av United Kinsdem". (I des. 1920 ble Nordlrlar
anerkjent som adskilt fra Den 1rske Fristat). For flertallet av det IrskE
folk er opphevelsen av dette forhold forutsetningen for nærmere forbInnel
ser med erngland, og de mener at engelskmennene må ta in1tiatavet. Først
adskillelsen" er opphevet, kan man begynno å diskutere detaljene 1 et

forbund mellom Zngland og Irland. Men mulighetene for å få "adskIllelsen'
opphevet er forsvunnet nå, hvis de da noen gang har ekSIstert. Det blir
lenge t11 noe engelsk eller skotsk part1 kommer tll å øve noe prees på U1E
ter for å få det til å forlate "The United Hingdom" og slutte  deg til E1-
re. Og hvls det mirakel ekulle skje at nordlrlands innbyggere selv ønsket
forandrangen, så har Eires oppførsel Under krIgen vIst at "The United KinE
dome" strategiske interesser ikke kan tillate det.

Den eneste betydelige forandring 1 det engelsk-Irske forhold er et lrei
ne nå synes å være de ivrigste for å få lstann en tilpassning. Døt gjeld<
neppe De Valera, men sannsynligvis enhver regjering som måtte følge etter
ham. Det irske problemet, som engelekmennene har ofret så meget anetreng-
else og 11denskap på, interesserer dem 1kke særlig mere. Innstillingen er
nærmest blltt likegyldlg. Det er Ikke sannsynlig at noen I Eng2and  1  åre-
ne framover vil løfte en finger for å få Eire til igjen å b11 medlem airdE
britiske verdensrIke. Storbrattarnla har lkke særl1g stor interesee av dc
Men for Eire ville det bety store fordeler. net 1rske sanfunn blir etadiE
mer isolert. Resultatene av denne fullstendige isolorIng er begynttviec
sog.

Et usedvanlig trangsynt og sklnnhellig romerks-katolsk tyrannI vinner
daglig nye seire. I ærkehIspedømmet Dublin er protsetantene nettopp blitt
nektet adgang  tal  Trinity College og å inngå noenslags bland1ngeekteskap,
selvom barnas oppdragelse er trygget. Sensuren er vilkårlIg, egenmektig C
latterlIg streng enten det nå er at politiske eller moralske grunner. For
di polttikern i tyve år har holdt Ikk e bare på irsk undervIening', men pi
irsk undervisning av alle undersåtter, er de irske masser nesten redusert
til en tilstand av uvitenhet.

o -

Direktiver for h emmefrontene.

Ved åpningen av den nye amorIkanske radiestacjonen I Europa søndag  30.
opril  1944,  holdt sjefen for den oversjøiske avdelangen av det amerikanske
1nformasjonsdepartement en tale som 1nneholdt advarsler  og  direktiver for
dcn aktIve motstandobevegelson 1 Europa. Endel av direetivene har stor in
teresse også her hjemme:

1kke t11 aksjon for t1dllg! Gjør ikke noe overilet.
for ikke å bli avelørt. Stå fast og vær på post.

hold dlezs1plan 1 ruppene. Det blir bruk for deree tapperhet når dagen
Lytt  pa  eallert radlo, er inne.
"vent på crdre fra det allierto hovedkvarter. La ikke nazistiak lagn-
propagnda lok're dere til forhastete handliraser.



ne- o lelelove .

n;ea i‘nosevelt I noveMber  1940  ner tredje gang var bl1tt valgt tIl De For
ente ataters preeldentekaajet han seg sbrake over  den  mest pressorende
ogaven:- hjelnen t11 det berolsk kjempende England, som cla var hardt
preeeøt, Hlttll hadde engeleknennene p. g. a. neytralitetsloven bare fått
'irdgemateriell fra USA mot kOntant betaling, og "JOhneon--loven" hIndret lå
til etater som ikke hadde betalt sin gjeld til Amerika. Roosevelts opp
gave var vanskellg, ikke mInst ford1 mange amerlkanere nente at det var de
veldige lånene til de allierte under forrige krig som dro n34 inn i kampen
Iden mare  1941  flkk presidenten satt låne- og leleloven lgjennom.
skulle Saneke enkelt låne - eller leie - krigamateriell til Ehgland. Ma-

. teråellet skulle leveres tilbake senere eller betales med andre varer. Her
med var alu"ittet tatt fullt ut; Amerika skulle forvandlee til den annen
verdenskrigs etore våpenlager.

Den totale hjelp tll de forskjellige forente nasjoner utgjorde ved Ars-
sl;ciftet43/44 20 milliarder dollar; nmsten 12 milliarder faller på året

• 1943. (Len hjelp som ytes etter låne• og leie-prinsippet representerer 14/.
av Amerlkas samlete krigsutgifter). 75% av fjoråretwhjelp besto av fercll
krigemateriell, 17% av Industriprodukter samt 7/7, av jordbruksprodukter.Dls
se eendInger med leVnetsmidler har dekket 1/10 av Englands behov og har

.gjort det mullg å holde oppe de russiske soldaters rasjoner. Alle de for
ente nasjoner, som har styrker med 1 kampen på den ene eller den andre
front, får hjelp fra "lend-leese". De hundretusener aV franskmenn som nå
er klar for invasjon, er utrustet med amerikaneke våpen; hele Nordafrikas
økonomi ble bragt 1orden etter de alllertes landgang 1 1942. Australiere,
pelakkern og grekere får krigsmateriell fra USA. Også I Det Nmre øeten ha

' låne- og leteloven lnfluert på krigsbeglvenhetene, AmerIkanøke fly og tar
bldro 1 høy grad tll Mentgomerys -seIr.ved El Alamein. Flyene ble fløyet
tll ESypt  via en nyopprettet rute tvers over AfrIka bare anlesget av de
uta1lige flyplasser 1 junglene hvor malarian her3et, var,.en briljant pree-
taejon. I Egypt og Eritrea ble det bygget nye havner, veler og jernbaner.

- &rinå større byggevirksomhet ble det utfcldet I den persiske bukt, hvor lev
erankene til Russland passorte. Dossuten ble det bygget jernbaner eg vel
gjennom hele Persia. Lokomotiver og skinner var det engelskmennene som
skaffet.

vlutten av 1943 var verdien av de totals leveranser tIl Russland 4.2
eilliarder dollar eller 27% av det som sammenlagt ble sendt til de andre
forente nasjoner.' Russerne hadde da fått nesten  10000  fly. Allerede midt
1 1943 var det blitt sendt 14000 tanks og 300 000 lastebller. Uan kan fol
etA ntallels uttalelse på Teheran'conferansen: "Uten amerikanske maskiner
kullne de allierte ikke ha vunnet krigen De første ni måneder måtte de

' fleste forsyningssktpene gå nordenom Nordkapp. Tyskerne senket da 15  D av
• alle de forråd som skulle til Russland. Allerede i 1942 ble tapene redus-
' ert til  2;n  - Den rede armeen slåsa I. stor utstrekning 1 amerlkaneke sko.

1941 ble kreaturbestanden 1 Russland aterkt desimert; det ble krittsk med
lmr. Ameråka sendte først 10500 tonn skolmr. t:en det var nok, snarl
fulgte 1  1/2  million støvler etter. I den senere tld er det vesentlig le)
netemidler som er eksportert til Russland.

Trace 1 aun  amerikanske Rosslandshjelps veldige omfang, skal den være
ubetydelighet sammenliknet med Englands hjelp t11 Sovjetunionen. (Men her

. har v1 desverre lkke eksakte oppgaver). Engelskmennene har ogpå ytet ame:
ikanerne store tjenester til en sammenlagt verdi av over 1 milliard dollai
Det nlreier seg amrlig om befraktninger, byggninger av forleggninger og sy

• kehue samt alle slage leveranser til de amerikanske soldater.ved frontene
Eoen'amertkanene syns at AmerIkas hjelp har antatt for store climensjonE
Stettleilus,  t nåvmrende chef for låne- og leieloven uttalte 1 den anled.

ning: "Hvem kan si hvem av ose som har ytet mest. .V1 kan lkke sammenllki
eåre dollar og våre llynned deros pund og rubler. Vi kan ikke sammenlikre
en ødelagt by og tusen tanks, Det eneste vl kan fordre er at alle setter
inn alt de har for å vinne krigen."

- o -


