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e= 2.=,OM eIKK (15. - 21. juni) .
?å_inveslonsfrenten er ukens store besivenhet cernerinsen.av Cherbourg.

Men 13. -juni ble det meIdt at amerikanske og franskemetyrker var nådd fram ti
Cceontinehnlvøyes vestkyst 1 området ved Barneville-Carteret, og dermed hadde
ee ed.lierte vunnet.en avgjørende seir i kampen on den franske .ei erhavn; den e

ee.å tetelt evskåret, da man kan se bort fra muligheten av tysk kommunikasjon
2ed Cen sjøverts. Den kile som ble slått lgjennem til kvsten, var til å be-
s-“inc -fled ca. .10 km. bred, men ble snart utvidet ved tiil'ørsler av reserver
til gjennomoruddsstedene, og etter hissise,men forej-eves, motangrep trakk

'tve'eere sine styrker nordover langs kysten, utsatt for kraftigå engrep fra
fly 63-skpsartilleri. Man regner at de .tyske-styrkom sem befinner Seg nord
fsr de gllicrtes linjer, i alt utgjør ca. 30 000 mann, d:v;S.. nellem 3 og 4
dii».sjoner, for en stor del elitatropper med førsteklasses 'Uitsty'r.

:mtrent samtidig økte de alllerte sin offensive virkso~- -eåe høyre flar
"ke, '-.Jor- den 20.• juni-både Valognes og Montebeurg ble meldtmerbbnsity --ag- fram-
rm'nirmn mot Chorbeurg fortsatte i temmelig raakt tempo. Den 27mejuni blaL
dee .Mit nt de. allierte tropper alleredo hadde kempkontakt eq:-bYensytte, .:
fmeemamemeeker, og at det avgjørende slas em den viktige-hemme-ma innledet.
eM ser ut som om tyakerne etter gjennombruddet tiI vestkysten lial.e Va.1gt 4

kke 'eine styrker innenfor byens befestninger og tg iMot deetrev4Mtte-ndee -

1
-nrenSiv med stette i dem. Carnisonen har fått erere om å kjemeeell aiateM

mnre. Da befestningene skal vmre ganske sterke også på landsiderM-0F det mUe
lle  eie det enrå'kan vare en tid før. Cherbourg fgller, men erfardi:igene fMa "B1.-

'L ni-rte egM.Stvastopel viser at forsvemerne i sliko tilfeller kan-opplete ubeha-
m everraskelser. Ikke minst kan det inntreffo her hvor angriperne rår

slij?: knusende overmekt både til sjøss og i luften.
lie,d. 'Mormandieefronten e-orøvrig er det ikke stere forskyvninger, bortsett
et  do nliderte har avansert ytterligere i retning aV St. Lo os nå bare

•sLt. 1.cm. lea Oyen, som ligger under artillmrlild. . St. Tme er et betydelig
.L-Ln.±.-.-cwo,cpnkt; og ellers markerer byen naturlimvis en vtktig etapPe på vei

en inot vestkysten ved halvøyas basis, hvor en nv omfateMressepepesmns kontur-
er evmegner seg mellom Carteret og Coutances. Usnittet mellom:Stt Lo og Ca-
er , me ellers til tider værtmgjenstand for sterke tyeke motangrep, således i
ememeLmn av fereg-dende uke, da Rommel satte dnu 4-- panserdivisjoner, uten
mer4eMeis  andre resultater enn gjenerobringen av Tilly-sur-Sculles, som deal-
11-mete tok tilbake igjen den 20. De allierte har tatt i5 000 reneer på 15
egmer, .tyskerne 5000. . .

sr. eversikt evor invasjonsforetr.gerdat i sir helhet etter to ukers kanp-
er eir gmurn til eptimisme. De allierte har bruhodet fast i sin hånd, eg
nk. re-efles --.11 ',en bare være et spørsmål om tid. Moe virkelig alvorlig for-
eo' ' keAs ergriperne på sjøen har tyskerne sekke maktot eller våset; de

e:. si fre ferste stund av måttet akseptere eksistensen av den annen'
2reet me fearsk jord, og har hittil heller 1kke satt ine stcrkere aregrejt mot
e0 eMertee ferblnnelseslinjer sjøvelen. Tilførslere av eesemever eg materi-
215 eee e-..erfer kunnet foreså nekså uferstyrret, selv om maegclen på.on havn

. kepesitct naturligvis er•følbgr.- Einn å. mr imiddertid slaget barb_
JPrberedende stadium; ferst etter Cherbourgs rall kan man eeptc en •

ro erlast efiM2nsiv. Hittil har de'allierte vesentlig måttet innskranke
e tl: e eeerere innmnfor skipsartilleriets rekkevidde. Den tVakemeverle-

. nide hemmet aveuvisSheten m.h.t. nye landgangs7eretasender
ev - er mcget sparsomme og må'disponeres med fersiktighet - og a‘

E•:-.1me bombing av sambandsllUjene bakover;  velemre av  angreps-
o2 en planmessig strupning_av tilfarslene til helemområdet

or Moire. De frenske friskarer har i den siste tåg egså vert
n'eksomme, sprlig når det ..gjelder sabotasjebandlinger mot kommunikasjon-
(el,ne i Lretagne og Rhone-dalen), og i det 3Mmemøetlige Y,Menkrike har vir

ten de:lvis gått over tll åpenser1lja, r. eks. iMmraktene ved Greneb1e.
meem -rel tler ntnrn rnlnrina. nr imirnert-ld nnnL ikkG '';itt. er_z vil Vel
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først komme 1 forbinnelse med en alliert offensiv med videre mål.
Det hemmelige våpen. I mangel av militmro suksessor satte tyskernc den

17. junl inn det nye våpen som har spilt en så stor rolle i " propagandaen
he1t siden ifjor sommer. Det er ganske enkelt en bombe forsynt med vinger og
egne fremdriftsmidler. Lengden av hele apparatet er 5 m., vingefanget 8 m.
Bomben startes fra en slags rutsjebane med skinner, ved hjelp av en rakettan-
ordning, mens den videre fremdrift synes å skje ved hjelp av motor og propel-
ler. Det er imidlertld feilaktig når det fØrst ble meldt at bomben var fjern
styrt ved hjelp av radio-bølger; den er bare. forsynt med en gyroskop-anordnin€
som stabiliserer kursen; den kan ikke endres etter utskytningen, og projekti-
let er derfor bl.a. utsatt for avdrift som følge av vind. Aksjonsradius drei-
er seg om 240 km, og farten er.omkr. 500 km.:1 timen, d.v.s. at moderne jage-
re med hell kan bekjempe de flYvende bomber ted å skyte dem ned over åpen
mark; det samme gjelder luftvernet. Sprengvirkningen, som tyskerne har for-
sgkt a fremstille som ganske enorm, svarer nøyaktig til virknin en av en van-
11 1 tonns fl bombe. Den bombevekt som hittil har vært feltc over England
på denne måte, dreier seg om 120 tonn pr. døgn. Det ville altså ta mer enn
en uke å felle 1000 tonn, en bombevekt det allierte fly kaster mot tyske mål
i løpet av en halvtime.

Allerede disse tall viser det helt urimelige 1 de tyske påstander om våp-
nets epokegjørende karakter og formelig krigsavgjerende betydning. Dertil
kommer at den høyst omtrentlige innsikting av ilden gjør at en stor del av
bombene faller, på steder hvor de liten eller ingen skade gjør; et ordinært
flybombardement har en ganske annen effektivitet. Selv om bombene er b1111g-
ere å fremstille enn fly, er det også tv1lsomt om de rent produksjonsteknisk
representerer noe framskritt, idet jo "tapsprosenten" er 100, d.v s. våpnet
kan bare brukes en gang. P.g.a. den beskjedne aksjonsradius må også start-
banene konsentreres til et forholdsvis begrenset område, som er sterkt utsatt
for alliert luftbombardement; man regner at bombingen av Pas de ealais-områdel
gJennom hele våren (sammen med bombing av fabrikkene i Frledrichshafen, som
fremstiller det nye våpen) har redusert innsateen av det til 1/4 av hva som
var planlagt.

Sammenholdt viser alle disse opplysninger ganske klart at den egentlige
militmre verdi av det nye våpen er høyst tvilsom; det er betegnende nok hel-
ler ikke satt inn på selve invasjonsfronten, men mot den engelske hjemmcfront.
Det er et - ikke særlig effektivt terrorvåpen, som kan være plagsomt og i
den første tid skape en viss følelse av usikkerhet, men hvis virkninger er
beskjedne sammenliknet med f. eks. den bombing England ble utsatt for i 1940-
41, for ikke å snakke om bombingen av Tyskland nå. Å håpe på videre moralske
virkninger av det nye våpen i England er allerede fåfengt; svenske korrespon-
denter i London melder således at livet går sin vante gang. Først og fremst
har nok innsatsen av det nye våpen vært beregnet på å stive opp den tvske mo-
ral, gjennom den mystikk og propagandablest som er skapt omkring det. Det vil
imidlertidig vise seg at virkningen av en slik stlmulerende injeksjon blir
temmelig kortvarig når de reelle resultater uteblir. Det interessanteste ved
det hele blir til syvende og sist at den tyske ledelse bedømmer situasjonen
så pessimistisk at man allerede nå, før det virkelige invasjonsslag har be-
gynt, kaster et slikt kort på bordet. Psykologisk sett hadde det utvilsomt
større verd så lenge det var skjult i spillerens erme.

På det Karelske Nes har russerne vunnet en ny avgjarende seir. I løpet
av 10 dager har de utrettet hva de under vinterkrigen erukte 3 måneder på: å
gjennombryte det finske stillingssystem i hele sin dybde og erobre Vibors,
hvis fall ble meldt 21. juni. At dette har skjedd til tross for at finnene
denne gang hadde langt mer og bedre materiell, at de hadde tre linjer isteden
for en og at sjøene og elvene på Neset nå er åpne, vlser hvilken enormt øket
slagkraft den russiske arme har erhvervet seg i løpet av de siste 3 år. Tak-
tisk sett synes gjennombruddet først og fremst å bero ed en voldsom konsentra-
sjon av artilleri i de fremre linjer, med direkte beskytning på held ned
1000 meter. bterke panseravdelinger har også vært satt inn, og flystøtten hal
vært meget effektiv. I alt ble det satt inn 15 divisjoner markstridskrefter
på den forholdsvis smale front, cg deres konstante trykk rev ope finnenes høy-
re flanke 1 en bredde av 50 -75 km, med den følgo at stillingene på vonstre
fløy ble uholdbare.



Detkan neppe  sa  feil;aden milltre avgjørelse på-den-f1nake frcnt dermed
er falt. ,Russerne står allerede 10 km vest for Viborg og truer Finnlands
hjerte, byene og industrlen som er konsentrert 1 den sørlige del av landet.
Det f,ins hverken befeatningslinjar av betydning eller naturlige hindringer av
veseritlig art nå'Mellom de russiek€ tropper og Helsink1;  bg  den betydellge de:
av de finske stridskrefter som har vært satt inn på Svir-fronten (Aunus-neset
mellem Ladoga og Onega), er utflankert. Noen tysk hjelp kan finnene i den /
nåværende si.tuajon ikke regne med;P  Dietls styrker er bundet i nord hvor de
står,  .og  selv om tyskerne ville avse noe av sine strategiske reserver (hvilkel
er høybt usannsynlig), ville de:s1kkert Ikke nå fram tidsnok til å øve noen
1nnflytelse på den milltære utirling. Finnlands stilling er 1 virkeligheten

•håpløs, og vil formodentlig fø ,e til kapitulasjon 1 nær framtid. En desperat
• sluttkamp er naturligvis ikke utelukket, men vil bare øke lidelsene uten å
kunne endre noe 1 81tUasjonen. Den polltiske uro er vokst betydelig 1 Finn-
land 1.de sistg dager, og man kan når som helst vente dannelsen av en ny re-
'gjering med det mål forPøye ø søke fred;- visse ting tyder på at det alt er•
opprettet kontakt med russerne. Det eneste som kan gi finnene en viss posIsjoi
1 forhandlingen, er også umiddelbar handang, da naturligv1s russerne har
interessb av en så rask avvikling av pet finske engasjement som mulig nå fOr-
an hovedoffensiven på østfronten. En deparatfred vil frigjøre ganske betyde-
lige troppestyrker og bl.a. sjøstrategisk skape nye muligheter for operasjon-
ene mot Balt1cum, men lkke minst vil den få politisk betydning som anskuelses
undervisning for de tyske vasaller på Balkane Den kan også fåkonsekvenser
for den militære situasjon i nord, hvor bl.a. Æinnmark igjen kommer 1 for-
grunnen. • .

I  Italia fortsctter den allierte framrykking i samme raSke tempo som føl
., Frontlinjen-går nå omtreiet- fra -flombino over_rsimenersjøn.:og.PerUg1a ut
.4-t11.kxsten ved et punkt sør fcr Ancona.- Do reserver som..er Sendt azrover -

,.' og som 1 høy grad svekker Tyskland. overfor -invasjonsstyrkene - har hittilif-,ikke i særlig grad kunnet bremse opp retretten, og det er et spørsmål om det
• lykkes tyskernd 4 holde Pisa-,.Rimini-linjen i noen lengre tid.

I stillehavet har amerikanerne med lnnsats av sterke flåte- og luftstrids
krefter gjort et nytt driatig sprang ved lendg e.ngen på Salpan, en av de vik-
tigste øyer 1 Marianenc, nord for Guam. Amerikanerne har alt herredømmet o-

:ver 1/2  av  øya og melder om nedskytning av 600 japanske fly. Lykkes denne
operasjon helt ut, vil Karollnene være emklamret og isolert, og de japanske
baser på Jap og Palau representere den aneste gjenværende hindring på veien
mot Filjippinene. .

Luftkr1: eh i Euro a,er karakterisert av fortsatte voldsomme angrep .sær-
lig mot den tyske oljelFidustri, med styrker på 1000 - 2000 fly - et talende
vitnesbyrd om de alliertes overlegenhet 1 luften.

- I Aftenpesten for 21 juni

finner vi følgende notis: "Under en uoverenstemmelse mellom to menn på en av
gatene 1 Oslo forleden ble den ene plutsellg rebelsk og-truet flere av de for
bipasserende med pistol. Deretter stakk de begge av, idet de skjøt vilt om-
kring seg. De som hadde vært vj_tne til enisoden tok straks opp jakten etter
bråkmakerne som kort tid etter ble ovdrmannet og arrestert av politiet.

Dot viste seg at begge forbryterne var i besittelse av illegale propa-
gandaskrifter. Takket være den mønstergyldige holdning fra trafikantenes si-
de, lyktes det myndighetene å ta hånd om de to frekke provokatører, hvis en-
este må var å skade. sine landsmenn. Ep1soden er for øvrig betegnende for den
avvisende holdning som stadig flere inntar overfor terrorister og andre for-
bryterske elementer."

Til belysning av denenaztstiske bropagandas vederheftighet kan vi medde-
le at de to arresterte notlsen nandler om er frontkjemperne Zinar 5igivart
Lerfald, f. 19-11-1917 i Egge, og Arnt Harald Stormoen, f. 9-8-1921, begge
f.t. bosatt 1 Parkveien 60, Cslo, fast knyttet til Gestapo som angivere.

- o -



r a Rlemmef le else til de ne.bIlieerte årekle
,

Faren-for mobiliserång.til  ttynk  krigatLeneste er ikke oVer!
Aere har krybset fiendens planer i første omgang, men han Vil prøve nye

Metøder for å få tak på dere,
Fienden har ekjørit at han har røpet seg, at offentlig innkalling av års-

klassene har reist våpenføre mennetil desperat motstand. Av taktiske grunner .
holder han beg nå i ro forat dere skal vende h5em. Fienden tror ikke at dere
kan holde utt

Planen er nå å br'te fronten ved list  og bedrag. Flenden vilegjøre  alt-
for å skape et skinn av at det ikke er tale om mobillsering til krigstjeneste.
Han vil foraikre at det gjelder avaøsning av dem som idag er på tvangsarbeldae
Hanevil kålle dere inn enkeltvis ved brov og true med de strengeste straffer
og med repressalier mot familiee hvis dere ikke vil arbeide Han vil søk&å:
bryte.samholdet ved å la visse grupper av .dere vbre  i  fred foreløpig.4 Han'vit,
bkape falsk trygghet. Og så en dag gjør han det store kuppete stengbr
1nne  i  byene o har dere 1 åin hånd.

-IDette må dkke skje! Vi har ikke lovtil å la dette skjee Hold deree
fortsatt hjemmefra!

VI kan ikke vinne kampen mot mobiliseringen ved et skippertak I'løpeteav
en måned. Vi må innstille oss å lan varig stillingskflg. Vi kan ikke oVer--
v1nne Vanskene ved å beke våpenkamp'medfienden nå. Forsvarssjefen og Den ale
lierte overkommando har sagt klart og tydeilg fra om det og:v1-bar å adlyde.
kommanelo! Vi må redde oss unna:fiendens lange fangarmer:. Vi må finne'former
for deknin e  serm er mere  permanente. Bare et fåtall kan i  le-n-gden leve i'skog-.
en på feltmaner.  rrsklassene må ut av skegen.og over i landsgagnlig-arbeid
på landebygda. Men de må ikke yende hjem!

FraktIske råd til de moleiliserte årsklasser.

1. Sett deg 1 forbinnelse med slekt og venner. Sk ff deg det nedv2ndigste
utstyr og dra avsted. Har du-sykkele så bruk dftn. Hvis ikke gå til  fets.

2. Atnytt dine.kontekter på landsbygda fra arbeid eller'ferie eller din-blekt
eller dina venner. Ett eller annet sted vii u ha et inntak når du etenker
deg one.

3. Meld deg ikke til noenslags registrering.
4. Gjør det arbeid du blir satt.t11 så:godt du kah og legg godviljen tll
' Det du ikke kan, kan du lære!
5. Dkap ikke noe hemmelighetskremmeri omkring din perbon_ Menhold degel re

der du arbeider. Bland deg ikke med andre Snakk ikke med fremmede.
6. Gå ikke rundt med den innstilling at  dbt  er andres plikt å hjelpe deg

Værnøysom og utholdende og hjele deg selV,
7. Vbr på vakt mot ettersøking. Tenk_på hvordan du reitest kanHkeffi.gle unna.
a. Vbr på vakt mot provokatører og teelko agenter som er uts eg snuser.

Sommerforie,
•

Sommerferien står fer døren. Mange reiser på til andre kanter av,
landet. og treffer nyeemennesker og nye samfunnslag. Særlig reiser byfolk.-
på landet og kommer i'kontakt medHdondebefolkningen. 'Da har de eft vdktig opp-.
gave;å•fylle,

Hjemmefronten trenger.idag bøndenes hjele som aldri  før, ikke minst fordi
en stor del av de mobiliserte ungdommer måtskaffes gårdsarbeid. Det er din
plikt  å  snakke med de bønder du kjenner å prøve . å få dem t11 å huee en eller
flere av de utkalte. Kanskje vil bonden synes at det er for farlig å hjelpe.
Da får-du rollg forklare ham hvor meget det gjelder. Kanskje.synes- bonden
det'hele tatt at bybefolkningen gjrø unødig mye bråk og setter livet inn for
"bagateller". Byfolk på sin side irriteres leanskje.over at bøndene I enkelte
tilfeller omgåes nazistene i bygda ete. Da er det best 'for begge parter å
snakke ut. Porklar bonden hvorfor'vi slåss,.fortell om naeistenes'framgangs-
måter ete. Prøv å få ham til å forstå vår situaejon, likesom du må sette deg
inn i hans. Det er din plikt i sommerferien!



leeterneejen1 valutakonferanse.

De Forcnete 7T.SICP.C:r  ? eecnornine fredsmål kommer til uttrykk i Atlanter-
havspaktenc 4. es 5. punkt. Punkt 4 lyder: " Storbrittannia og USA et-
terstrever at alle seater, store som små, seierherrer  os  beseirede, skal ha
samme mulieheter til heneol  oe  teigang til de råvarer, som de trenger for si/
økonomlske velstand. h  ?nekt 5:  hDe to land onsker å skape det mest mulig
omfattende semerbeid mellon alle nesjoner  pa  det økonomiske område for å sik]
alle bedre arbeidsvilker, ekendelsk oppsving  os  soslal sikkerhet." Disse
prinsipper, scm cr godkjent av  de endre allierte makter, blir klarere når de
sammenholdee mee Roosevelts orklæring i januar 1941 om de fire friheter:
ti  Der tredje er fribet fr, timelig nød, det vil i internasjonal mening
Si  økonomiske overenskomste, eom sikrer hver stat muligbeter for å skjenke
sine innbygeere et liv i Sred ee, velstand - overalt i vorden "

Den økonomiske krise som benymbe i 1929 fikk katastrofale følger for va .
rebyttet mellom landene.  () -erdier av den samlede verdenshandel, regnet
millioner gamle gull-dollars, ver t 1930 55 559, i 1938 var den redusert ti:
27 588  eller til nokså nøyartls halvperten). Ds fleste skonomer og finans-
eksperter er aninge om aL denne nedgang I det internasjonale varebyttet, den .
ne økonomiske isolering, ferte til senket levestandard og øket arbeldsløshet
til bittre kamper om de markener sem var. isjen, og i siste instanc til opp-
rustning  os  krig. 21n flerhet av ekonomene verden over har derfor satt opp
gjenreisningen og utbyggingen an dan internasjonale handel som et av hoved-
punktene i den økonomiske reorganisasjon. (De regner ikke med at man vil vel
de tilbake til den gamle "fribardel", men at det blir  ri37-57,icndig med en ganski
utstrakt reesulering av ntnnrikshandel, valuta  cs  internasjonale kapitelbeve&
elser).

Det er klart at bestreeelsene for å øke varebyttet bare hlir ett av de ø.
konomiske sancringstiltak. Preenksjonen innen do forskjelligg landene må ø-
kes ved nye tekniske metoder otc., varene må vod rasjonalisering gjøres bil-
ligere så folk har  red  ti2  e  k;nens dem, befelkningens kjapekraft må heves og
sikres ved en rasjorell leenc-, ekatto- og forsdkringsoolitikk etc. Men det
er meningslost fcr et land I nrcensare f. eks, mer matvarer enn det trenger
selv hvis det ikke kan f overskuddet nå utenlandske markeder. Nå
ofts andre land trenne enoJuktenn, mefl de har ikke råd tll å kjøpe dem, valu .
ta- eller transportvaeseer stellor ses kanckje også i veien Det blir derfol
et håp for framtdden at de forskjellise land får on "internasjonal kl2pekrafl
SOU ER IILSTREELJS til  de -respektive befolkninger de viktigste av (
varer de trenger fre utlandet.  I  hindre sult f. eks. er ikke bare et produk.
sjonsproblem, det cr opi et foreelinesoroblem, et spørsmål om å få fordelt
verdens rikdommer.

Det gjedder 4 utbyee veednechandelen.  SiC  slik utbyggins og utvidelse e-
avhengig av at valeteneoblemee blir lest  nå  en tilfredestillende måte. Under
mallomkrigstiden ble  uenyteensen av  verders rikdommer bi.e. hindret og delvi
umuliggjort fordi enkelte laed e,anglet valuta til å dekke sino behov på ver-
densmarkedet; noen lene ekrev ned sin valuta for å gjøre sine eksportvarer
billigere og dermed mer  k enkørransedyktige; andre land eikk til sperring og
kontroll av  velutaeeiseenereee ne  dc bilaterale clearineevtalene kom mer cg
mer i bruk (avtaler mellom te land at dnt one ikke skal kjøpe mer fra det an
net enn det selv får sclge til  d3t, og omvendt. Dette forte enten til at ha
delen mellom de to land ble ekeriet ned slik at bere den ene part fikk sine
behov dekket, eller  til at  der skoromiske mektigste part Licm Tyekland over-
for 3alkenstatene) eAtvann den annen varer det lkke badde bruk for som betal
ing for verdifulle levareeser).

Idag or  dde  en utbredt opneetnins at det bare glennom et intimt .interna-
sjonalt øknnomisk samer Hedd kee srepos Gt system scm kan klare å utnytte de
tekninre mul'enetor t:1  e  ekane nok varer, til å holdt menneskene i pro-
duktiv virkeemnet cs til eordele verone. For  e  ejennomesre dette blir det
nedvendis med sn interneenoedl velutdorsamisasjon.

3ortsett franiet storetilte hjelpetiltak UNRRA, har den nye internasjona
skonomiske nolitikk klttil  rae neestent ees i don amerikanske låne- og leie-
lov, som eterbrittennle he r eluttet ses til gjennom leveranser av krigsmate-
riell etc. L4ne- og leieeoven sekrer de allierte makter den hjeln de trenge



under krign 1;to levenatsene begrenses av at landene for eyeblikket ikke
har no) : valuta meda 1lor omfatterds clanor har sett dagcns  lYs.  I
april 104:  framkom dct både i ng1and og kmerika halvoffisielle nlaner til
løsnins sy verdens galutaproblem: Keynes-planen og -hite-planen, som begse
går ut frs det syr henSlkten med et internasjonalt valutasystem ber være å
skape forusctnanger for en omfattende og regelmessig utveksling av varer og
tjenester mellom alle land 1 vorlen. Disse to framlegg er nå samarbeidet til
en ny olan sem har fått ot sånsss offIsiellt preg at president Rocsevelt har
innkalt til en intermasjonal valutakonforanse i US4 1. juli. Planons innhold
er at deb skal oeurcttss en permanent internasjonal valutakommisjen som skal
forvalte et valutafond pd SOCO 10 000 millioner dollar. MedleMsstatene
skal betale b5dnag til detbe fond otter ot kvotosystem. Deltagerne hjelpes
på den måte at dc av fondot skal kilnne få kient valuta for inntil 2 ganwr
deres innskudd i  fondot mot botalingd csen valuta. Blir det knapphet  Da  en

' valuta f. cks, dollar, kan denne bli midlertidas rasjonert. Planens hensikt
er å smøre den internasjsnale handels hjul. Hvis ct lands ordinære valutatil
ganger blir midlertidig redusert, kan landet benytte ses av valutafondet og
på derne måte sikre sn jevn import. Detto skaper osså stabilere arbeidsfor-
hold  for  cksportlend.et. hen planen er lkke noe Golombi egs, som med ett slag
skaper velstand verdon ovOr • det har dbn heller ikke hatt til hensikt den
kan deg vere til god stdtte, ikke minst for de mindre nasjoner.

ilan håpor at konforansan, som skal bohandle en rekke viktigs problemer
bl,a. valutskursenes stabilasering  os  rogulering, skal sjere slutt på den ep-
oke da man:?',1en på on intarnasjonal pongepolitisk samarbeldsorganisasjon ferte
til den forgiftets atmesf:ers som denne krigsn ble f. dt i. De forskjellige
landene ber ha rådgivende instanser å henvende seg til når det gjelder lan
denes utenlandske v-jeld ete. På denne måte hdDer man å kunne unngå voldsoz
me ferstyrrelser 1 nrcduksion  os  varehytto  os  okning av arbeidslsheten. Dis-
se fakt.erer firer hemlig alltid til deereosjor og okonomisk usikkorhot.

Finnlards sklohne

Den rinoko stEtamirieter Linkomics har holdt talc til dot fInske folk.
Dan uttalto at dc små nab)onar her like stor rott til frihet og slkkerhet s.on
de stdrre nasjener,  os  derfor vil finnene også kjempe for sin frihet Han..
fremhevot vidare at Finnlands kamo idag or en forpostfektnig for alle EurO-
pas st?,ter 07: sarlu g. for li,eren DIsse to hevedounkter i hans
den første en sannhet som or blitt et ledemotiv for do dembkratis-ice nasjonarE
politikk, det annet en e'an absuritet, gir 1grunnen  kjernen  1 den finske po-
1itikks konflikt, C-5":1konflakt hvis i ore I'pigo lsoning har fort til de allcr
største ulykker for låndat. En gång syntes vd at .Tinnland i prInsippot kjem-
2ot for allo små ntåzohers frihet. VI eamlet rygsckker oz kleer til finndne
os endel nordmenn dro på ''korstos" t,1 den flnske front. Og det var ikke-ba-
re vi. Franska skip lå. klaro for avgans, fullastede med soldater os materl-
ell, og også DinglEend var til å hjelpe. Enbotge av sympnti skyllet
opp fot Finnland fra hole verden ikke  ne  fna en saklis vurderIng av den
finsk-russiske konrlikt, men nt frn on umIddelbar medfslelse medect folk sOM
var tvunset til d Parsvare sin jerd mot ct militnt cverlegon sto=ati.

Finrene mistet 1:-C1/.3 0'; stkerbet etter vintorkrigen 39/4O, mer
de mistct j2 ov sitt 2,kerbfv:.ksmneol ses innbefattet 1/5 av Fdnriands befolk-
ning. Dette var å :  relativt lette frenv,lkår otter en tapt kris som kan-
skje kunne ycrt nsnCett byes f,nncno håddo vtst litt mier ferstå&sc for den
curopeisko situås)an og litt mindre a.istenksamhet overror russerne. Men mo-
ralsk rorevarling, vil nldri åat i'dssicke vcsrep oå Finnland kunre synos, og
dersom Finntana-lkåri bs.ct,d..o ,ny-Itt  o4.-n flltahse mod ryskland, Ticn stilt seg
på sa= linjc sasL dat  evrgo  Veh.den sverder  haz,.snon,  hndde fInnono sanske
sikkert kunbet regnn med forbod r ade rerhol.d ror sog etter de alllertos ualr,
og under anhver omstend,Shot behalot en geod-wt.11 stor nok til å sikrc dem
mot eventuelle okonoesieke og materielle vanskor.

med  ainana:n 2vehlated :911! srele Finnland rywen t,1 Noren,n
og for sI vlet  t,e1  alla dambleraLls-ke 11-3,sjone,e I vorden I virkelig:noten
kjempet F-Innland rre dette syee'i k k  l'rk e ensans for sin egfin frihet, for en



TY8K seir i Zurona ville ::t -:.1nnlaosi 11 1ce  lit- ,1-.ndet so-ii Leic
777.r.i.r.on til nt Finelend atb_es.-21 vreIcte, ', sL,'..  veri. ,7s-r,Rst  I -.,:'.a.,_-:. kan vel ne:
bare søKes i en krenkat nasn:loPlraueI:ne. Det  :=:e_ .e-nes son ee S.et, er btWr.:
drag i det fineke folks harakter ;1.)Q . :1' ::"12012=:r.',  f:::".zare  re. cam nt- r's -t .6,
land inn i en still5ng bvor vt i'•fr--i '--an.H'Lc. sy,112`t.

1 1941 rykket fInnerc tnn nvee rnsEiss: torrIteri,.fla 0.!.  boratte :retka:ol.ric
inntli elva Svir som foretnder T.,?.if:0-77: Or,.; Onc-:=p-=_ r-ssntee.ofobret dc  ttibakc
fins Karelen).  eg  i besitt:Ise: av  ;sossisl.,- tarr,..tor,.urri -  et =„aeal sod/ var la
sterre enn det fineke erea"a rdsser:ee bascttc ot• ,e2  vintevri-!en - var det at
finnene i vår 0'rte  fr ek'defarntstr e,:l 2.uso1asa1. 125nm=ie.nd1j._/tk inn i kr .
gen pd Tysk1ands sido an.rt da.ri:fastc: overbevis rlvv o, :d.  -...f3'el=1-dd. vIlle vinne kr
gen. 21-csdn ib  Rytl. ,e,uv uttr-kd::  ror dctte 1 sin  "T'tc.-.4-.Yeale" 25. juli  1941
hver han uttalte ab på 2yekdcr d! o:'.1.-.. vIlle  Ti-cniR„IcE-,  selr ve're c..Yt::::ar.

"Panner, sam er  :I nansister o. 'I:1,-:,rfry: daL saalcldew'eretiske narti
og hvis 1nnflybelse synes å ha pre .et Fir-itans ocrlittk'c ::',onno,1 :15.sse skjeb
nessvirtn;we år, kjampet ttl. å begvno med oare fur fr, a.leneeGere  .rre  tidlieero
tapte fnske områder. ',dien Jnder ftnnerec feer!=7: fred'rbotde rannor et 'Iman

skulia ta Igjen med renter', oie. rfls:afl.ens "talsii:ann't  'de:.kkl_la erkLertte I on
tale 20. luli  1541 at " roli-. er. "ne.=c, real?allt5s!s fc,u--.:'r -kr  nd s,r det _livs-
rua  goa av  naturen  er vårt,  et larmI  som cr  st ..;ere, rcen ,.* ot t1U1SY,3re, men nol
tilb.irer bare oss". Tenrar utta'to daC'. rH,15 sce ±ye.: 'cri nr-e n.r:.dc.,. fore-,,
neo mer:. vdrt land, fdr lickr, in ensilte elroIILLsra r:':.. e.,L. D,==. till=er statel
9, s:.,.,-A. 1941 tralto Tannern i rcl-;een t...1,. dut d-'nslec, fod,r o..:,, hevflet at boisje•
viSmen helt, m:2=tto tilirtot,i,-_, .s., ica..... --1---. ar--- '-'-',-, --="' rr.:» ft,“:tr-try
en gin pi dette tijspun'et Inn fce actl-f-ederro-aecv:nda, etteresu ;:lussland p::
forskjellls vis krade latt forgt. . at rtert var •;iii.'Irr, tll fred r.:-'.1-)is av 193::

grenseno. Avis ttter avi3 fulpcee villire infa-eer:.ansoe'r 2 v:asealsr oa: ,cav i
sine rertikler uttrvk'.,- -:^ar sin WAT'Y for-"et e,.s4t.ne Erille'," sem 5.kl7o ans-.ikk
FInnland. Propa:gandaen for dot "Åorfins',.=„&' E:,-n. eoraerto ruder roq-jE.rInsen
sor. ,--,tc3te b1inrit ,.-: at rvat-li.nd vt..110 vInne. t.r.;.=7.r»a. Tandf..o ora:L-7y._ at r:y, ._
ikke kcL til a C.elta lectI.:,en n: dcoGuton til:)-2 :.,H1 ill., t".'"i: -.-,. 1.P.,tc
ublencn: ;e0w.:lee-a t'l a Lapo 7,..rtrzen, irin mre'.. '.uscland ln.raft frcd L'Isullts 60r]ol
v_sre bi..tyneinieslos," -danner rav -. Ci611 :',it:-.:tC 4,-;-*".: 0:-S=i ft.tr:fbdr. fe)r 3t", ,).9-, -,

lOve I_ arr vrrdan trior eto-ro c:. ed.te orcasa-.-cr vefleet
..Ts, an±lotaksiStr. advarsier or: :::::,s,an.:le '==rigue*Ierdn batyle:o fo:.--seltg

nok q2rT 2nn 5ntet. Ers_Kland vsr dsehIsdomt ec, ftnnenes eecibr, ,..-:‘36 euEslal
byer ;,, niallnna 03 Larhu»ki. ct ,:ar da'ane otter :n1:*vols ,:Tedisorki.=.,rIn ovn-
tos 5.-enb%rt cler betydningsfu ecs,:n„,::lanic1)211irt

-:eosj.dont Svinhufvu eLtrri:ot nor:; et tastcment til r':. r3r:i1C0 -C.0-; 1:7, '1.21:
dndc. .Y.:revcIsen, com cr cLetc:rt 20 ::--.-ept. TLOT-±, hy:n=:.vedel:tr. nycs...e‘netn'il (JCI nr•
gy,..;± 2!otost. Svinbufvere cr -,f'sr dCn del_ ove[y-,,e-c,t,'s od rt ,n,,1-nla nrC.or-
ganz 'eera= til I r:i Finr.l=e-si rtrls.1.-C, for i-1.7tts. ans. trcvtise t'1,:e-
lir.:, 'Isn:e astover, cc de=., vidde t xn -1.:1t, ."1--. ..T,F.- opri. (.ret vdietige

2F. r7.=et 1=n, l'..- i-'I. SPnfri ::/',; trY, F.Y.1-:" r.ili--; 1:.titti,, ,,:-; f
skr..:,n å everg5 slie v.;.o==inbeoe dc. 5c ' ell tys's- ecIr ,r 11,b:e v'btr_c fer jinn-
land. t:,c2 for tys'cernc sev.:' ..;c aecon't.:r =-.Y.=.1.1uvrd ;rdr :rf-= ::(-,r. aL fin-
npfl?,. ojral :-.:ortsct..., e-ri,2,9n .:i.r.-_-? :f,E.-,:, Hovods,:l d-ar/ou.rie -.E.:::::y.cier.. ec Tre7,er-
---inslan:f. i Finrland, cr de sawme csm Sen fdLebb et.taded.-.1dc der amnt.tet
til oee,asi-ndo I. JG bro;:::yrce ore., ..re?e-Ler sar bHie ntsec.', ::,:,enries:, innland.7.;
t..-.2.7y^5,-ok. 1*.: nver'Lr''.nsr c'cifLo 7»1'e rstr7.tc-eir* r,te-'..:e oT ved ar ru
seene bic :se:L foetreaat fes rinakobr'ta c'evie  fliscos5se: bil cd! belL Isjen
r:;: -yesi' :—, 1.,..?.  :21c-ns1voyc TS, f'..-"-T.Hr' ''' Itt s'..r.,11,,, ,-'..der,-.; rreserernes
frviltvcs-_,, ,.:-.). (.:-earterhnvee umrdelo'carcri. Irer e=tua• 1= 2relve-cd1 n5 s.t, en
erabe'tr_ sv .rsc'iseefln a-.; T-re.„:,er,arredHnO. :,,---Cc vc,--ry, 1-.nnelindls ovitje n:5
ch:ff:c ';li cn f=t5dly.: #-=.re hvi.:T. -,r11,- .:i br:Ye sace*cr 71,,,,ji.r.. ivT.".ti3C -1.
svu-fruf-in • . ,;::,:: T.:, li::.:1}- ''1::'. •:"±v.":"---:-;::- - 2_""_:"Ir,i-:', Lt.',,Ji. .::':--. : :::-'-r..p:in't brir 1n
lcuips --'ovjetun5onen cti, st, s.,rfor cr bIt -.... ...1,y:. Ali..-',p; ,-T,- ..--..sylad t
1 1.: ‘ : ::::, :: J...::riTc'ee: - ,:# il ,..:- tocr, ;',::11‘,_. , '13: -i..--,:)':::,:c :-:.',.-j. :-in.:H.Ii.'"
utt :,;:'...1z ffer o -.^ viriu, L.', ±,hc; ir :" '''. -:-1::•;..T.i.r.....1:-; hDyron:  'C,--,:i.E.: -T is:,,:io-;, oL,  ds
i:i'e...-",:; ovinc):syrct ikke b:2,--.: _.:-:±.--..,-; :. .', '-r.,:':‘.,'.;r-':-:--, ,  ir:n 1 Er,-::: ut :: t :.-: '.-c;:t1.:_; CL;Efi
-.1=0. D3 2innk3 a171.D 1= 11C '1.-..:( 7!fli-'i c».C.'t?.',1Or.:,fl 1:.-.Drij -.:1.J.V ette
-lecicord.o store seir i La5st oT vitter os nr(5‘..-- :-....--r-- .... ...,... . .
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