
KRONIKKEN

 18. mai  1944.

Vi er nå nådd fram til den avsluttende fase i krigen fram til det
punkt vi i disse lange årene har talt om og lengtet etter. Det er invasjon-
enes tid - befrielsen av vårt land og resten av det okkuperte Europa er fore-
stående. Det blir en krevende tid for vårt folk. L.lange av oss har kanskje
tenkt av tyskerne skulle måtte trekke seg ut av Norge uten kamp etter et full
stendig nederlag på andre fronter og at vi ikke skulle beheve å kjempe en
virkelig kamp på. liv og ded. Idag må  vi  se det faktum i eynene at vi nordmenn
må ejøre en virkells frontinnsats med eller uten våpen i hånd for å redde oss
selv og landet vårt. Vi er i kris med Tyckland - har vært det siden april
1940 - men ferst i disse dager begynner denavgjerende kamp hvis utfall kommer
til å bestemme hele vårt folks - og kanskje mest vår ungdoms - skjebne.

Det ser ut til at •uisling og hans drabantet vil prøve å mobilisere vår
.Seste unsdom til kamp på Tysklands side. Nled alle tenkelige midler og gjennom
aviser  os  møter etc,  vil  nazistene proVe å lamme.vårt følks demmekraft for å
legge forholdene til rette for mobiliseringen av det norske folk.

hvis vi blir mobilisert har vi bare ett svar å gi: Alt det som gjer livet
verd å leve for oss vil bli trampet til jorden hvis aksemaktene vinner denne
krigen. Vi hverken kan eller vil - under noon mnstondighet - yte tyskerne.no-
en hjelp i.denne avgjorende fasen i krigen, rydde veien for vår egen undergang

Det blir nå helt nødvendig at alla følger de paroler som hjemmefrontens le-
delse sender ut. Stå sammen og vær sterke!

LEVE NORGE!

leniJN SOM GIKK (11. - 17. mai).
Norges nakt med de allierte. Det som den tysk-dirigerte presse i Norge har

sjort til ukens hovedbesivenhet, denorsk-britisk-amerikansk-russiske avtaler
er i virkeligheten slett ikke noan sensasjon, men en ganske ordinær og natur-
lig sak under de foreliggende omstendigheter.

Forholdet er jo i all sin-enkelthet dette: Norge er okkupert av tyskerne.
Vi kan ikke fA dem ut ved egen hjelp alene; vår befrielse må bli et ledd i opp
gjeret mellom stormaktene. Enten må våre alliertes tropper komme hit og kas-
te tyskerne ut, eller de må tilfeye den tyske krigemakt et avgjørende nederlag
på andre krigsskueplasser, slik at Tyskland tvinses til å oppgi okkupasjonen
av vårtland. På hvilken av disse to måter frigjørinsen av Norge kommer til
å.skje, kan vi ikke si idag.

Det er også ganske klart at hvorvidt det kommer til å bli sjort invasjon i
rdorge, er et sporsmal som bare kan avgjeres av den allierte overledelse, og
som vi ikke kan eve noen bestemmende innflytelse over - like lite som franske
menn, hollendere, belsiere, dansker eller andre okkuperte folk kan gjøre det
for sine lands vedkommende. Valg av operasjonsområder er et militært hensikts
messishetssporsmål, til dels avhengig av hvordan Segivenhetene etter hvert ut-
vikler seg, og det er naturligvis bare den allierte overkoMmando med dens ov-
ersikt ovensituasjonen i sin helhet som her kan treffe avsjorelsen, med full
myndishet os under fullt ansvar. flt dette skulle være selvinnlvsende for
enhver med noe besrep om militsr og politisk tenkning.

Hva nordmenn kan os bør gjore og hva regjerinsen i London sanske riktis
har gjOrt - er imidlertid å arbeide for- at en eventuell innmarsj i'Norge vol-
der minst mulig vansker  os  ulemper ut over det militært uundgåelise, f.. oks.
ved inngren i sivilbefolkninsens liv, i administrasjonen og på annen. måte.
Det er onokelig at siviladministrasjonen, så snart de militære hensyn overne-
det gjør dot mulig, overtas av norsko myndigheter; de kan, med sitt kjennskap
til forholdene, arbeide lanst mer effektivt og friksjonsfritt enn folk utenfra

Det regjeringen har oppnådd ved sine forhandlinger med stormaktena, er
nettupp tilsagn om at så vil skje. Det er en innrommelse til norske interes-
ser den har oppnådd. Hvis den hadde forsemt A-arbeide for en slik avtale,
Kadde man med rette kunnet bebrei•e den. Tkke nå.

De avtaler Norge bar sluttet med £ngland, USA og Huseland inneholder de
samme bestemmelser som andre okkuperte land f. eks. Nolland cu=. Selgia, h2r 1
sine avtaler med de allierte stormakter; vi har oppnådd like sode hetingelser



som noon annen stat. Avtalene er av midlertldis og praktisk art. De forut-
setter at den allierte milltære ledelse i den første t'd må ha den høyste

'TJn" 'et vei sden  rcv den øllitære, for d oppnå den størst mulige slag-
kraft overfer fienden. na sndrt krigshamdlingene er opphort, skal imidlertld
mdkten  så  øver til ncrske myndiøheter, dcs med det (seevsagte) forbehold at
hvls  1.7rigen koner til å bli fort vldere fra vårt land, må de allierte ha dei-
lishet til å forføye over de midler som er nødvendise for deres militære for-
mål. Norses stilling som suvarent udololis rike garanteres, og ingen utenfor-
stående vil blande seg 1 Norges indre forhold når krigen er sdutt.

Når vårt land befinner seg i krig, er.okkupert og ønsker å bli befridd, må
man vlrkelig spørreseg selv hva mer man egentl'S skulle kunne forlange av av-
tader med de allierte stormskter. Utenriksminister Trygve L1e frenhevet også

sin radiatale om avtalehe at de er i full overenstemmelse med Atlanterhavs-
erklæringen, at all tale om landdvståelse er nonsens, at vi må være glade for
den faste ng konkrete form avtalene her fått, og fordi stormaktene gjenncm
disse avtaler har vtst at de vil gjenopprette et fritt Norge, med fullt selv-
styro, og sikre landots integritet.

Den tyske propasandd har, som så ofto før, stilt saken fullstendis på hod.-
et,  os  dens påstander er et håpløst villniss dv løsner, fortiolsor og forvan-
sknYnger.  4-mlnå en gdns vil det vise seg et dan har undervurdert sitt norske
mublikum. Det er ellers betesnonde dt oet ikke er met avtalene med insland
cg -.25A, men mot avtalen med 1--(ussland pressen har fått ordre om å rase i tre
nker. Det bele avslzrer seg altså som en ny version av den gamie, velkjente
skrekkpropaganda med bollsjevisnen, og drbeider med de samme primitive, irra-
sjcnelle okromelor, ingen andre enn de sem lider av uhelbredelig russeskrekk
vil bite på  den.

At T;Orge, med sln geografiske stilling, har sluttet en avtale også med ruS-
serne, er en selvsast ting. Det skUlle bare Mangle at man ikke hadde gjort
detH Slik den militærgeografiske situds1on er for vårt land, er det vel så
sanr.synlig st det blir tale om en russisk innmarsj som en vestalliert.  Auss-
erne har jo i nord en landfront ikke,ldngt fra norsk område, og hvis Dietls
nordfInske front bryter sammen, er-det ganske klsrt st ingen kan ellet
'aincif.rø imisserne i . forfglge fienden inn på norsk territorium. åtman da på
forhånd hdr skapt klare linjor m.h.t. sporsmålat om den sivile administrasjon
esv., er naturdSvis en fordel. Hva mon den tyske propaganda ville  sagt .hvis
resleringen hadde sluttet slike dvtdder med Engldnd os USk men overfor rueser-
na  lstt disse spørsmel være sVevende?-

Des allierte offensiv i Italia er ukens virkellge begivenhet. I all still-
Yet kdr ledelsen her fcretatt en vanskelig,: Men meoet Vellykket rokade, idet
den kampvante britiske 8. drme: er overført fra kystsektoren i gst tll avsnit-
tet ved CassIno og Llri-ddlon. På sin vonstre flanke har den frie franske
styrker, og helt ute ved vestkyston oparerer den alneri'.,:anske 5. arme, med ste-
rke flåtestirdskrefter som flankestøtte. Ettor on overodentlig intens  artil-
leriforberedelse om kvelden torsdds den 11. mai - 2400 ksnoner var catt inn -
gikk de tre grupper til angrep mot den tyske Gustdv-linje, som må forutsettes
å være sterkt utbygd og som kan støtte seg til sterke ndturlige sperrestill-
inser. ryskerne, son har satt inn clite-divisjoner i forsvaret, biter også
kreftis fra seg, men allerede etter de ferste  5-6  dager kan de ddlierte note-
ro fråmgang i flero viktige avsnitt, særlis i den sektor hvor franskmennehe
c'ørerer. flerc byer es htratogike nak-ceistillinmer er erobret, hl.a. Cas-
telferte og Zonte os inntil tirsdas den 16. mai var det bragt inn 3000
tyske fanser, et ganske betydelig antåll når man t r)r Stridsforholdene i he7
trdktning. Dot later til at Gustav-linjen på vesentlige punkter er gjennom-
br udt, men det vil være for sansvinsk å regne med en lett og rask videre fram-
marsj dette terrens, hvis dd tyokerne velser å helde sine stildinger lensst
mul,g, -..eteirfordene, f. oks. i Liridalen, er slik, sier en korrespondent,
at jet or vanskelig nok  a  reisc 'gjennom den, fcr å tale om å kjempe seg

Dct interessont0stc vcd det nyo allierte initiativ i italin er 1mddlertid

hvordan det skal innordnes 1 en videre stratesick sammonhens. Generdl Al-
exander, som leder overdsjonene, ga et finsereuk 1 sin dassordre til troppone
før flgrcpet: "De aillerte styrker:ssnles nd til de endelige sldg, til sjøss

forstst. siste side



usslands utenriks ellt1kk.

av J. Skive

Intet annet lands utentlkspolitikk har vært gjenstand for så mange m1sfor-
steelser og fee1tolkn1nger som Russlanda. Derfor står den også for mange
mennesker 1 et noe skremmende skjær. I virkeligheten er den ganske klar og
enkel hvls man betrakter den fordomsfritt  os  nøkternt, i lye av de historio-
ke forutsetninger og de grunnleggende interesser ruselsk polltikk må bygge
på gjennom alle ytre omskiftelser.

Gjennom så å si hele.tidsrommet mellom forrlge verdenskrig og denne har
Russlands forhold tll den øvrege verden vært bestemt av at Sovjetsamveldet
var en kommunistIsk stat.. Det hadde en debbelt betydnIng: de "kapitallst1s-
ke" stormakter følte selve eksistensen av en slek stat som en trussel mot
sin egen samfundserdning, og eovjetreglmets menn følte seg på sin side som
støttropper for verdensrevolus)enen. Under den russiske borgerkrig som ful-
gte revoluGjonen av 1917, støttet stormaktene de hvite mot de røde, mens
Moskva på sin Gide sekte  e  relse arbeidermassene 1 de andre land mot det be-
stående samfundssystem. Resultatet ble naturligvis et mer eller mindre åpent
motsetningsforhold og en gjensidig felelse av mistillit som hang meget lenge
1gjen, ja eom det er spor av den das leag. Mest utereget gjorde rivnIngene
seg gjeldende 1 begynnelsen av mellomkrlgstlden; sovjetstaten var da ennå et
nytt og derfor så meget mer ekremmende system, eene på den annen side de so-
siale og politiske forhold 1 det evrige Europa var alt annet enn stabile et-
ter verdenskrigens pekjenninger. Til det kom at den tles sovjetpel1tIkere
var aggresivt innstlllet, de regnet med at verdenerevolusjonen var umlddelbar
foreptående. Ideologisk fikk dette uttrykk 1 Trotskijs tese om "den perma-
nente revolusjon"; han mente at det kommunistIske Russlanda skjebne var bee
seglet hvls ieee revolusjonen selret også 1 verden ferevrig; sovjetsystemet
kuene 1kke gjennoeferes i ett land, omgitt av kapitallstiske stater: de ville
kaste seg over det og tilIntetgjere det.

Utveklengen tok imedlertid an ganske annen retneng enn man på begge sider
hadde regnet med 1 begynnelsen av 192o-årene. Den revolusjontre  bølge  sank
tilbake i Vesteuropa; men russerno tok fatt på å bygge opp et kommunIstlek
systom i ett enkelt land; det viste seg at det var mullg, mens verdensrevo-
lus:ionen var en drøm. Det var dette forhold som lå på bunnen av den mange-
erege maktkamp mellom Stalin og Trotskij. Trotsk1j og verdeeerevolusjonens
ide tepte, Stalen og femårsplanenes realiteter seiret. Det betydde en utvik-
ling bott fra verdensrevolusjons-romantlkken mot realpolItIkken, fra den teo-
retiske marxismes klassekamp-politeeek mot en verkelighetsnær russ1ak nasjo-
nalpolitikk, bestemt av geograflake, øko•leke og melitære reallteter.

Det tok naterligvis ted fer denne utvikling ble helt klar, og 1 mellomt1-
den verket de gamle agitasjonsformler videre 1 begge leire og bidrog sammen
med fordommer og tankevaner til å holde llv i motsetningsforholdet, langt ut
over den tid da det reelle grunnlag for det hadde opphert å eksistere. Man
ser det særleg utereget 1 forholdet mellom eussland og England. De to stater
llvintereeser var i virkeligheten de samme, særleg etter at Tyskland under
Eitler 1gjen hadde begynt å true Europas fred og lekevekt. Men russerne had-
de vanskeleg ror å Elemme den engelske hjelp tel de hvlte genereler under
borgerkregen, eg engelskmennene hadde vanskelig for å glemme den kommunistisk
og antlemperialistiske agitaajon Russland hadde satt igang 1 India, koloniene
og Kina, og ikke minst hadde Englands adel og Pengefolk (den krets som Cham-
berlain rapresenterte) vanskelig for å glemme"den rede fare" som de følte seg
særleg truet av.

Dette var bakgrunnen for den ulykkelige europeiske politlkk 1 siste halv-
del av 193o-årene, som lot Tyskland vokse seg overmektlg og erobre den ene
stratekeske posiejon etter den andre, uten at det var mulig å skape en samlet
front mot det. MistIllIten var geeneld1g, men det må i sanhetens interesse
sies at ansvaret i ferste rekke faller på den politIkk som Chamberlaln var de
typiske eksponent for. Gang på gang ble russerne på dlrekte fornwrmellg måte
satt utenfor ved Internasjonale forhandlinger og avgjerelser, under den span-
ske borgerkrig, ved annekejonen av esterrIke og i Munchen. De europelske po-
litikere som hadde ansvaret for dette,  se  1 Tyskland ferst og framst et "bol-



verk mot belejevismen", ja en kan trygt si at for mange av dem var det en
onskedrom å leee een tjske ekepanejenen eetover, å bruke Tyskland til å kne
2e Russland  med  under en krig mellum de to stater alene.

Det var meget eaturlle at russernes mistenksomhet på danne-måten ble skj:
pet. De følte seg Isolert og erlegitt, de hadde  følelsen  av at de bare haell
seg selv å stele eå.  eamtidle  hadde de en langt, mer realIstlek oppfatning
den tyske fare enn makthaverne i Pares og Lonclon, og de tok sine forheldsre
ler, de forberedte  sbg  på krig ikke bare med Tgskland, men egse med Tysklan(
alllerte Japan. Det er bakgrunnen for de tildels ganske drastiske skritt dl
så  ses  nødt tll A ta i ein egen sikkerhete interesse under en desperat sitte
json. Blandt disse skrItt var manevren med den tysk-ruesIske venskapspakt
august  1939,  innmarsjen i Polen ng de baltiske stater, Finnland og Bessarab:
Det var alt sammen aksjoner rettet mot Teskland, et splll fer å vinne tid  ce
besotte livsvIkttge eramskutte bastroner .f5r  det oppgjer på lly ow død som
skqlle komme.

I-denne forbInnelse er det også grunn til å  eI  neen ord om le veldIge rut
sleke rustnIneene, som pA en avgjerende eete har kryeeet Bitlers plener. Di
tyske propaganda frawstlller dem som offensIve, rettet mot det evrlge Europc
os kaller dem et  ho7is  for ruseerees erebrIngsplaner. aom ausslanes politll
forøvrlg har ogsd dets rustndnger tatt sikte forsvar mot en ganske•bestet
engrIper, nemleg Tyskland. Det er nok å henvlse til de oppgaVer 30M forel
wer 1 tyskernes esen milltmrlltteretur: Mens de russiske rustningsbudgetter
ae sdste år fer Eitlers selr I Eeledsene drelet, seg om I milllard rubler årle
d.e,s, en utegift pn, ennbeeeer som evarer nekså neeaktie til hva Norge på ec
me tid b9vIlget til foreveret - steg de i lenet av årene 1934-40 til ca.  6(
milliarder rubler, altså en 50-dobling i de er dca Ketler  innledet  sin angrer
politikk og  tydeles for all verden uteekte Russland soM hovedfienden og UkrE
lnas rikdommer som enceerengsmelet.

Når det_ejelder fraetiden, ken raterlegvis lneen si nee med sekkerhet;
er kenviest til å eeeee  se  geet vi kan  pe  erunnlag av det som er gått forut,
på erunnlee av hva Innelkesfulle  bg  ebtektive Iakttagere kan legge fram av
fakte og tolkninger, ce pd grenneee ev de vitale interesser som I seete in-
stans bestemmer stormaktenee etenrlkspelitikk, uansett hvilken oolitisk faxe
ebres reelme har.

Den htstereek ueviklIng peker evgjort Ikke. I retning av neen russesk eks•
pees:onepolltlee; enen eovjet-emeerealisme. Det er ikke Ruscland, men Tys7J
land com I. de siste menneskeeldre, fra leemarek til Bitler, }:er forstyrret
±Urceas fred, oe  te ganger raltt stetet til verdenekelger. De krefter av po-
eltIsk, soseal, ekoneeesk ocç psykeloelsk ert som genz  ee  gene lriver Tysklar
ut i kamp Om selve verdensherredbeeet, er egeneynlle Ikke veresemme I -auss-
lend; man ken lallfel3 Ikks kjennsglernneer som tyder  se.  eet.

e-,et er  teet  elaet fee enheer see  nar  fulet med, at Meskve i realiteten h9
ckelnleet ideene om vereensrevelue:enee og klassekr I een.  ret  ken v,Ere at  er
lesdineen av KomIntere nL ntier krleen eei gis ken he som  haegrenn taktiske c
propagandistleee eeeeen, men  eet  er på den ennen sede eaneke 2lert at let ex
en helt logisk felge ev an utveklIne som har foregett ejunnem år, fra tiden
lenge fer krleen. cLa1rILJrnhPr etteree etel'es  nes:onee-oolsjevlem?  seir
et t eireelleeceee fert en,eee!ede1lerrelse, oe eet ereeger ble. ev den amE
rleanske sehessader Davies raeecrter td1 eeehi- gten, et nar den RemmunletlE
ke Internas:enele  overhedet ele ..i.riffltlhojdt, var det lkee I ee for sez ev '
noen interesse fer revelesjunme eel:teck vireeemhet  I  freeebde lend, ten soe
en ren foreversforenetcflteeng, e håp oe  a  kunne :lere ee eoemenletlske arbel
dere til en ''e emterkeeenee" hes enr!ners t eten. len ekel cellor ikke glemm9
at ceiretstaten 1 ee 2 dr een ber ekeletert, her eere uneer fereandlengens
love den her oeg eenake laegt eee de herdkekte eemeL.elseleke leetrir
er ee her utyjelet ses  e  retneeng hzere, - her kenne neveee d'reeeyee  av okseu
pler;b.le. "artel u-Cereeen i :endhruket eed dee utserekte erivat-5 ,eieneduere;t
til jord og huseyr), ean det vil fere ece lengt, eentiele ber utvIk11-ngen-1
de  fleete andre  lere7 gått 1  retnene venetre,  og vil  sekeert  gjere det  I ennå
mer etpreebe: ered .som et reseltet av den pågeenee krle cee dens'ettervirkrinQ
er. -Det er en etlevnine ee  gjenseeig  ellnireelse sem finner stdd, og selv c
det naturlIgvis ennA'  er eorselell pe  Senfdnesseseemene, er motset-
nir=fnrhnle 0-v njr P Pr-nn



nasjonale konfl1kter, enn sl kr1g.
Når dot gjelder aktuelle vitresbyrd frs takttagere av den russiske politik

er det Isange innsiktsful1e autorlteter det kunne være . frtstende å sitere, men
plissen tifiater bare å nevne den kanskje viktigste, ambassadør Davies, en am
erikansk foretningsjurlst, mfillenær cg kapitalistisk innstilt mann, en alt p
forhånd antlkommunistisk 1nnstilt observatør. Summen av hans erfaringer gjen
nom år I Moskva, som fore11gger 1 hana  1942  offentliggjorte rapporter t11 ut-
enriksdepartementet 1 1ashington, brev til Roosevelt osv., er at russerne ikk
ønsker noe annet enn å være 1 fred, at fred er den vlkt1gste forutsetning for
deres 1ndre oppbyggingsarbeide som (særlig nå etter krigens herjinger) vil gi
dem hendene fulle i. generasjoner framover,  cs  at ikke noe ansrepsmå1 kan være
så ettertraktelsesverdig for dem at det kan oppveie de ofre og farer som nød-
vendisvis er forbunnet med kriserske eventyr.

Ser vl på Russlands "seopolitiske" stillIng,må det medgis at neppe noe lan
har mindre grunn til å føre ekspansjenspolltikk. Russland omfatter 22 mill.
km cl' en ejettepart av jordoverflaten, så der skulle være "llvsrom" nok. Om
hele jordens befolkning ble plasert i Russland, ville det likevel ikke få en
så stor fclketetthet som Tyskland, og om jordens befolkning ble fordoblet og
plasert i Russland, ville det likevel være tynnere befolket enn England. Og .
dette landområde er m.hrb. naturlige resurser kanskje det rikeste'og mest sel
forsynende i verden, det gjielder både næringsmidler og vitale råstoffer som
kull, jern, olje, bomull osv. Og landet står ennå bare ved begynnelsen av ei]
3konom1ske utviklIng; på mange fe1ter kan produksjonen sikkert okes tll det
flerdobbelte av hva den er idag. Noe befolknIngstrykk som skulle tilsi erob-
ringskriger kan man saledes se bort fra.

Det vl hittll har sett av russIsk utenrikspclitikk under krigen, peker hel
ler ikke ut over den ramme som her er skissert opp og synes ikke, å tyde på no
en ny imperialisme. Når det f.eks. gjelder den polske østgrense, er det en
gammel urett Russland vil gjøre god 1gjen, idet grensetrekningen i 1921 førte
5 mill, russere inn under polsk styre; den linje russerne holder på, Ourzmn-
liejen, er nasjonalt sett den riktIgste man kan trekke 1 disse strøk, og den
opphavsmann er en konservativ engelsk politiker. Beesarabla som hadde vært
russisk i over loo år, og som har en betydelis russisk folkegruppe, tok ru-
menerne med makt 1  1918,  en erobring russerne aldri har anerkjent og som de
nå vil omstote. Når det gjelder Finnland, er nok de russiske krav ukloke.
eTvis russerne kunne stra-ke seg ennå lenger for å Imøtekomme finnene 1 freds-
betingelsene, ville det bety meget for deres goodwill 1 hele verden; men de
russiske kravene er foretaellge når man tenker på hva som har gått forut og
hvilken innsats de finske aktivister har gjort på tysk side; man kunne ha ven .
tet ennå mer vidtgående krav - sem tysk vasallstat kunne ikke finnene vente
bedre betingelser. De beholder sin nasjonale uavhengighet, selvom territoriel
beskjerea på en smertefull måte. Det som her er avgjørende for russerne er
hensynet til Leninsrads forsvar; det er et militærpolitIsk Imperativ som man
etter de siste års erfaringer kan forstå er kommet 1 forgrunnen for russerne.
Når det gjelder de balit1ske staters lnnlemmelse 1 Sovjetunicnen, er naturlis-
vis osså vitale forsvarspolltiske hensyn avgjerende, liksom russerne vanske-
lig glemmer at disse områder i 2oo år var russisko provinser.  Man  må beklage
at disse stater forlanges innlemmet i Sevjetuntonen, men det kah rtfre1egges som
bevis for en alminnelig russisk ekspansjonslyst.

Det er sikkert den gamle mistillit til utenverdenen som her gjør eeg gjel-
dende. Russerne har hatt så smertefulle erfarinser og er så innsrodd i sin
mistenksomhet etter mellomkrIgst1den at de bare stoler på seg selv og forbe-
reder. sag på enhver eventualitet, under den forutsetning at de kan komme til
å stå alene I en ny konflikt. Om denne  hreallsme n  egentlig er så realistisk
oe klok når det kommer til stykket, er et sparsmål, men man må innrømme at
den er forståelig. Ingen vet heller hvordan problemet Tyskland kommer til å
'utvikle seg om  10  eller 2o år; og russernes mistenksomhet blir ikke mindre
ved at'det 1. 1and som England og USA ennå gjør seg gjeldende i vlsse kreteer
stemninger og eapfatninger som dem Chamberlaln-kretsen representerte. Det er
osså bakgrunnen for onkelte av de cveraskende diplomatIske aksjoner russerne
undertiden har gått til,  os  som ellers er vanskelige å forstå. Man skal ngså
vere oppmerksom  pa  at russerne har sir egen form; deres lynne ng tradisjoner
er på mange måter annerledes enn vi er vant tll 1 Vesteuropa, og de taler i



diploatiske og pollOkske ssorsmAl ofte et annet saråk. Det er ikke altld
Jan sknl ta or•one cOer deros varlkge valar eller legge den tradisjonelle
rålestokk  så  bandlingane.

De vanskelir j3 s:aorsiAJ når 3rft,  gjeldor den russiske Utenrikspolitikk,vil
nok alle Itunne lesos tjlfrelastil]en.la,hvIs Russiand og de andre stormakter
gjennom et gndt  og  tilltsfuLlL samarbeido erppnår enighet om de store avgjør
ende linjer. 3et beror ikke bare cå. Esskva men også så visse kretser 1 Lon-
don  os  7:ashington. Jet blir non store prove for statSuanrnievnene hos russer
ne som hos engelskeennene eg amerikanerne, For en fordomsfri, realistisk be
traktnIng skulle det ikke vrro noon uoverstigelige bindringer for et samarbe
basort på sjensidie tillIt og fs2staelse Sltk sltuasjonen ligger an, skull
de tre stormakter ikko sk punkt  na  rectle interessokonflikter av en slik art
at do kan vele tyngre enn fordelene ved cn fredlig og lojal samarbeldspolitl
btatsmennene og folkene har sIkkert 1-ert InItt av donne krigs beske realitete

I 1939 fantos det ner om 3 mtll igder I Poles, 211 dote kommer mer en
1 mill, jcder  SOiÇ.  er SlItt sendt dlt fra 2gskland, )sterrike, Tslekkoslovaki
Ne2land s  Prankr1k3, dslgarla, Jusclavla oE Nofle, Av disse 5 mjl.Jder fl
det  1;!!).,4 sIkkert tkko ner enn nneh tltssener hoyst hurdretusen i live.

Ca,  7000  nerduenn sitter ni I tyske fengsler ellor kohsentrasjonsleire.
15no offlsorer er IntsrneJot t Posen,  3sso  politiske fanger (hverav  3oo

Cr. :11;ar:ert i kenåent=jonslolro, le fleste i Orarlenkurg ved Berltn.
jds  fanger - osint ay tVskt demsteler  I  kcrse - sitter 1 tukthus, de fleste i
F...1k1sbnttel v‘,d k:nmburs,  7oo  nbreko jøder til Okersehlesia eller Po
len og ea. 7oo stuS",enter er lrternert  J  kkUiringon ellor Elsass-Lothrinsen.

S 1,C1 i-ss  4  R:Y2F,Ik
Oslo  14-5•44

-1. sai og de niermest  vil  det norske folk sjerncm aviser o
c.jpslag fb .. vite at årsklassono shal mate til resistrerins på ar-
beldskontorene.. Påskudaet bil ruaturligvis "nasjonal arbeidstnnsats" I kun
jaringen vål deb bli segt et innkallingen  s7iler  t11 jordbruk, skegbruk, byg
sg anl ci onnver nordwann vet hva det betyr: Guttene i 21-2
årsaldereh - oet neste sc7datermaterlollet - skal lonn 1 krigen på tyskernes
flendars såde!

9et må klarl skje Vi er i krig mod Tyskland. Den norske marine og det
n.erske f1.y7anbm har mtrt j. uevbrudt kamc -M-Jd—T-7fe-kland siden 9. aoril l94o.
Rjemmo-Pronten har fc-2t en bdtter kamp sIden bæren urOtte kapItulere. Tusenvi
av nordmenn har sthift i •onne kanuJen - hver  dok  Ihlyes nyo ofre til.

der har jhsen lov d svl.kte Na har heller ingen lcv å la seg berolige av
•emntåor ollir lotter. Skremt av jemmefrontledelsens parole om

streik mot P-T p.g.s, mobolltssringbfaren, sendto ut sitt dementi: ba
re vanl kg ntyrku, ddCd. nsnr, skuJle ut. K;t kan enhver bedømme verdien av
hans kem-entil, -±,åraklesaor: .92-92 tusen. nann - skal ut cs tjene fienden.

baok Rlfs= br= ,ricklasoor ble tilbudt ffendon,
inmok •Jkdislngs stn.dte :kkentetts ttlbLid tll der F' inn 3 fivisjoner .
rsk har taYher-- dtrJr7t  tkdon  1rms. kaT  å te. imot koklbudeao, 'Overskriften

dagens avisea talsr citt tkadolgco sm-eg rm det som 1-7omner.
nåde tyskerht og crifolsgeso ft-r lsant k kjonne Sot nersko folk sapass sod

yt ds vot et det kkkc; entter I r kål ldon schlikoorång. Derfor r.rft de kamuf
lere den som natal_fJ oo .vsdhogst-rg. llgnende naskonolt artein. Grg ungdommen

og lord.kruk glkrnvåkttge" nedrlfter vil kodakjo slipre 1 førsto cm-
san-h. dkulle hs lyst ttl å la sag bore-hlke ev slike paskudd, minner vi

-on den forardndng som sted i. avIcen nylig, cm nt yrsscfremdod" arboldskraf
ikke lengre kunne skrivds ht til ruegi'cruket.

-.1e1 - nå er dst alver7 Tyak.orde sr prosset alle frenter, Invasjonen
henger over •beil son cn mara dng oe ratt. Nk grlser de til desperate midler
far styrko ofne fronter. Det alL arckert bruke grove trussler. pe vil
kaiche t-,"Ue mcl I ba Prs cbe reskenrineskertone. la dek ikke narre av det.



, Gjør din plikt, selvom det skal svi! Det nytter ikke å -vIke tilbake for
tanken på arrestasjon, 20 tusen nordmenn har gått den veien I de siste årene
det 'er en daglIgdags ting. Norge er I krig Idag, og krig kan Ikke føres uten
ofre  og voksen manns mot. La deg ikke forølede av at noen skal ha gitt etter.
Følg bare dln egen samvittighet! -

-Stepp mobIlIserIngen! Norges folk, slå ring om vår beste ungdom! Styrk
den til å gjøre det eom den vet er rett, hjelp den om den kommer i fare. Ta
den rlsiko som skal tll for å g1 støtte  os  råd som duger! La ingen bli ståen-
de alene uten hje1p, som ofrer for den felles eak. Hjelp med arbeid og husly
med mat og klmr!

Det nytter å gjøre motetand. Vi kvalte ungdomståenesten, forpurret r1ks-
tinget og har gjort Arbe1dsInnsatsen tIl en f1asko. (Fra Stor-Oslo er under
10, aV de utkalte reist).

V1 må stå fast. Ingen ting må kunne skremme oss til å bll tyske soldater
eller hjelpeaoldater. Det er landsforreder1, og den som gjør seg skyldis t. .
det, vil ubønnhørlig bli stillet for kr1gsrett etterpå.

Parolen er gitt: In en møter til re istrerin selv ikke de som blir lekk-
ET MED AT DE FOREL3PIG FÅ $  KA T-T L NE

Snart kommer v r dag! Husk gener Ruges slete appel tll sime soldater .
0,11å holde seg beredt. Hv1s du alt befinner deg 1 en tyak leir har du Ingen
chanser tll å bli med på befrIelsen.

Vmr tro mot ditt land, din konge og ditt folk. Nekt re istrerin en -
koste hva det koste vil.

- o -

ArbeIdsinnsateens fiasko.

Det nytter å gjøre . For over ett år siden proklamerte.makthaverne
med brask og bram at he e .-t norske folks arbeidskraft.skulie mobillseres
til nasjonal arbe1dsinnsate" - d.v.s. slavearbeid for okkupasjonsmakten.
Ulasseutskrivning ble satt 1 gang. HjemmefrontledeIsen sendte ut pardle om
'nektIng.

I Oslo og Aker har de utkalt 1 stor utstrekning fulgt parolen. I Oslo har
bar.e ca. 3500 av 40 000 reist  os  1 Aker bare ca. 200  av  vel 3000av I aprll
møtte over 70% av de utkalte 1 uslo 1 det hele.tatt ikke frem, og resten kun-
ne bare uhder 10% brukes.

Terbhoven traff spikern på hodet da han tet brev til sosialdepartementet
sler: "Arbeidsmob111serIngen er blitt en ftasko når man ser på fremmøtet på
arbeidsplassene."

På.denne bakgrunn forstår .en at makthaverne prøver på nye utveier i11 å få
takl;folk. En plan er å lage en "arbeidsmees1g regIstrering", 1 forbindelse
med nye legitImasjonskort, som statspOiltisjefen Marthinsen har funnet nød-
vendige av "sikkerhetspolitImessIge grunner.

Vi er ikke 1 tvil om at dette nye forsøk vil bll en like stor flasko som
de_tidligere. For det norske folk har disse harde årene lært at det nytter
å gjøre motstand. Det er den eneste vei til frihet.

- o -
I irahant I Belgia ble for ikke lenge siden 18000 mann innkalt til arbeids-
_tjeneste. 16000 møtte ikke fram!

- 0 -

Det norske fl vå ens innsats.

Norske flyvere har siden -1940 med sIkkerhet skutt ned 163 fiendtlige fly
_ oa se,:nnsynllgvis ytterligere 38 samt skadet 117 fly. Norske flyvere er t11--
delt ca. 300 britiske og amerikanske utmerkelser.

- o -
Under forhandlingene I London nylig mellom premiermInidter ChurchIll og do-

minions prem4ierminiStre ble det pekt på hvilken stor innsats New Zealand gjør

i kampen for friheten. New Zealand var den første av domlnlons som fulgte mo-
derlandet lnn I krigen. Det hadde den gang bare en hmr på 1000 mann. Idag
har landet, som har 1.600 000 innbyggere, 157 000 mann 1 vepnete styrker. hvet

3, mann i vernepliktig alder har gjort oversjøisk tjeneste,
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tIl lands og i luften, for å knuse fiendsn definitivt. Fra øst og vest, fra
nord og sør forestår slag som vil recultoro i nazismons ondelige ødelogsolse
og enda en gang bringe SUroos, friheten og framskynne freden. Vi i Italla har
f2tt den mre å slå dot forste slag...." -Her sios det altså direkte at offon-
siven i italia cr opptakten til "invasjonen" elLer rettere: de konsentriske
angrep fra vostmaktenss side på fostningon .Eurcpa for sammen med russerne å
tiltvinge seg den endelLge avgjørelse. NA kan selvsagt en slik dagsordre  os-
så veorc et leda i nervokrigon, cg helo nksjonen Italia kan være en finte.
kt det allikevel må sess 1 ngyest2 samMenbeng med generaLangrepet på de tyske
pocisjoner, synss klnrt. ïied do orfarinser dc allierte nå hdr fra det Ltali-
eneke krigstuater, må det nemlig ansess som ganske'usannsynlis at de vil set-
te i gang en offensiv som  Lost isolert forotdgende. Ds vilde i så fall ikke
kunne gjøre seg nce håp on å nå operative resultater av betydning, dertil
er kele fronten for smal og terrenget for uegnet til utfoLdelse av tallmessig
og materiall overmakt. '

SA vidt man kan skjønne, må offensiven'l Italia følges av andre aksjoner,
nå fronter sen  glr  større bevegelsesfrihet  oc  rikere operative muligneter.
:srPed er det ikke sagt at sTike foretagender vil følge tett etter den itali-
enske offensiv i tid; det er meget mulig - og Visse ting tyder på dot at
forberedelsene til,den avgjørende innsats ennå ikke er helt tilendebrakt. At
nan har valgt et operasjonsområde som den vestlige sektor av den italienske
front synes heller ikke å tyde på at men regner med umiddelbare store opera-
ttve resultater; hele aksjonen synes last opp med det for gye A binde størst
ruligc tyske styrker os holde  en  oppslitningsoffensiv i gang. Her kan også
den meget intense strategiske bombins av tyskerneL,bakne forsyningslinjer
spille onLyiktig rc112;_jernbanefcrbindelsene'sør fer  £71renze er for tiden
praktisk talt ubrukbare,  os  Slike omstendigheter vil d høy grad begunstige
copslitningstaktikken.

Do allicrtes luftherredømme i Italin blir forøvrig mer og mer utpreget.
Det foretas opptil 2800 utfallsflyvninger pr. dag, praktisk talt uten at det
settes inn  tYsko  jagorstyrker. Denne kjennsgjerning sammen med det allierte
sjøherredøffime i det itallenSke farvann, kan komme til å médføre overraskelser
idet det kan gi ovorledelsen den'operative bevegelsesfrihet som den stort sett
savner i den nåv2rende dirskte kampsone. , Den nærmeste framtid vil antagdlig
viss om dcn blir utnyttet til nye amfdbdeoperasjoner.

Luftkrigen i Eurona forgyrig var intens i forrige uke, men har tatt noe av
i de siste dagene, formodentlIg p.g,a. mgunstise vrrforholcL Et nytt trekk
1 den strstegiske bomeing av Tyskland er angrepene mot fabrikkene som frem-
stiller syntetisk bensin, b.l.n. mct de borømte Louna-verker og andre anlegg
ved Leipzi g, mot Brux-verkene i Isjekkoslovakla og mot Politzaverkene ved
Stettin. ,Den syntetiske produksjon svdrer nå for mellom halvparten  os  to
enedjoparter av ,ysklands oljetilførsler, og angrepene må sikkert sees i sam-
menheng  Mel  sombingen av Ploesti som i forrige uke var særlig intons og har
redusert prodmksjonen der med 75;.

Ellbrs fortsatte angrepene not jernbnnemål os flyfabrikker, med innsats av
fra 1000 til 4000 fly og en tapsurcsent som ofte ligger på ca. 1/2 og sjelden
Lverstiger krchlbald Dincldir nonga de alliertes flytap i januar-
pmn'l iår tll 215 c:,  d.v.s. mindre enn dn flerdepart av hva USA alene produse-
ner  1  målleden. Samtidjg har nan fcruten resultatene av bembingen oppnådd å
svekke det tysku je gervApen. på en avgjorende måte.

-DAL sstfrcnten or dct fortzatt bare lokale kamper, med tyske forstyrrelses-
angrep bl.a. i tanislaLvov-avsnittet og vsd Tirespol. Den 13. mai Sle det
teldt at kamnene  på  Krim var helt avsluttet; loyskernos tan her i abril-mai
U-R2  111 587 -sann felne og fanger; dertil hle 190 skip senket under forsøke-
ne  på  å evaku e rc fra Savastsool, o tapene av nateriell omfatter bl.a. 5000
nUer, 600 fly og 300 tanks. En gansku stork russisk flyaktivitet i den sis-
ti t1d kan v ere et varsel om ajencioublussing av kampene på østfronten i en ik-
ke alt for flern fremtid.

- o -
Det cvnge1oks t:dsskrift The Ecoromist skriver 1 en artikkel om Frankrike 1

sitt numsbr for 15. april 1944'Innen få uker kommer britiske og amerikansko
tropner til å gå i land 1 Prankrike og ta del I befrielsen av landet?Nervekrig


