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21-,22- og 23-åringenes boykott av den "nasjonale" arbeidsinnsats har
vært nesten total over hele landet; men det er vanskelig å fa tak i påliteli-
ge rapporter fra de forskjellige delene av landet. En  h illegal" avis mener at
ialt 1400 har møtt fram. Det er antagel5g en 70-75 000 unge menn som omfat-
tes av de siste innkallingene. Hvis tallet 1400 er riktig vil det si at snaue
2 har møtt fram til registrering. (Av disse er en del nazister og dessuten
må man regne med at en del latt seg registrere fordi de var Lakikre på å bli
fritatt p.g.a. av krigsviktig arbeid, dårlig helse etc.)

Vi gjengir her en del tall som skulle være korrekte: I Oslo har det til
og med 31/5 møtt fram 55 unge menn til registrering, i Porsgrunn 1 eller mu-
ligens 3, i Skien 3, i .5revik 0, Gjerpen og Solum 4, Eidanger 3, Hallingdal
1 (han var nazist), Kongsvinger 1, Magnor 3, Strømmen 3, Notodden 0, Rjukan 0
Fredrikstad og Sarpsborg gjennomsnittelig 3 og 4 pr. dag. Fra andre distrikt-
er er meldingene like gode, men vi har ikke eksakte tall. Bare Hamar skal ha
sviktet.

Den siste uken har gitt et nytt hndfast bevis på hjemmefrontens urokke-
lige holdning. Denne siste seir vil være av stor betydning for hjemmefront-
ens videre kamp, stimulere alle nordmenn i utlandet og være et manende eksem-
pel for andre okkuperte land som står i fare for å bli mobilisert.

Saken har også en praktisk side. Disse 'unge menn som har nektet regist-
rering, må iallfall foreløbig holde seg borte fra sine hjem. De trenger hjelp,
mat, husrom, arbeld etc. Støtt opp om vår ungdom og gi den all den hjelp den
bar bruk

UKEN SOM GIKK  (24. - 31.  mai)
Denitalienske front. Som forutsett kom de allierte styrker i nziobru- •

hodet til å spille en avgjørende rolle under annen fase av offensiven i Italia.
Da de frontale angree fra sør hadde bragt bovedfronten i bevegelse, rettet
Anziostyrkene et visstnok ventet, men overraskende energisk støt mot den tys,-
ke vestflanke og rygg,  og oppnådde allerede den 24. mai innbrytninger i de
fiendtlige stilIinger. Den.  25.  ble det meldt at en av de tyske hovedsam.-
bandslinjer, Via Appia, var brutt i flere kilometers lengde ved Cisterna, og
dagen etter at styrkene fra Anzio-avsnittet hadde forenet seg med framskutte
avdelinger av styrkene fra hovedfronten. Ved en mektig bevegelse ble hele
den tyske vestflanke ,eer forbøyd tilbake mot NNV og presset opp mot fjellene,
en mønstergyldig gjennemført operasjon når man tar i betraktning hvordan bl.a.
de pontinske sumper besrenser de alliertes bevegelsesfrihet i dette område.

-Samtidig ble ansrepene på hovedfronten intensifisert. 25. mai meldtes at
Pentecorvo, Lenola  os  Terracina var erobret, og dagen etter kUnne Hitlerlin-
jen betraktes som nedkjempet; da var også kquino-tatt, og de forente allierte
styrker kunne rydde hele området sørvest for,Via Appia.. Cisterna og Litoria
falt samme dag, og dagen etter meldte 8. arme at kanadierne zom hadde oppret-
tet et bruhode på den annen side av Melfa-elva, hadde tatt Monte Cairo. Den
28.  meldtes at amerikanerne hadde tatt Castro dei Volsci og Ceprano ved Sacco
elva. engre vest var --3ezze falt - os.styrker fra 5. arme hadde begynt be-
skytningenav Valmentone og 6. riksvel,etterat byen Artena var wobret. I.
Liri-dalen presset den britiske.8. arme seg videre under seige kamper, og
stormet den  29.  mai Arce, et viktig veiknutepunkt s  på Via Castelina, eller
riksvei rr. 6, tyskernes viktigste sambandslinje til Roma etter avsk,læringen
av Via Appia. 7'itter Arces fall strømmet store styrker av den 8. arme over
Lirielvas•nordre løp og erobret i rask rekkefølge fIere andre byer i Liridal-
en, bl.a. Fontana, Chicano, Alfadena og krpino; veiknutepunktet Sora er alvor-
lig truet og langs riksvei 6 rykkertropper fram mot Frosinone. .Lengre vest
har styrkene fra det tidligere Anziobruhodet presset tyskerne opp mot Velletri
Valmontone-linjen. Der sterkere tyske motstand i dette avsnitt synes å bekref-
te formodningen oen at den næste forsvarslinje går over disse to byer og dermed
delvis ste)tter eey til Ti_banerfjellene. Linjen må være ført ut til kysten et



STED nordvest for Anzio, og fortsetter antagelig innover i landet i retning A-
vezzano. Er dette riktig, har den tyske frontlinje i øyeblikket et meget uøko-
nomisk forløp, med det-store framspring i retning av Frosinone-Sorae eg man
skulle tro at de strider Kesselring for tiden utkjemper her, vesentlig er av
oppholdende.art; når de er så-hårdnakkede som tilfellet er, skyldes det dels .
terrengets beskaffenhet, dels antagelig også at her fins ganske sterke forbe-
redte stillinger å støtte seg til. Man skulle ikke tro at han i lengre tid
kan risikere sine styrker i et slikt framspring, når man tar 1 betraktning det
sterke trykk de allierte allerede øver mot Valmontone-avsnittet og de ganske
betydelige tap omfatningseoperasjonen fra bruhodet påførte hans styrker. Hittil
er det tatt vel 15 000 fanger i Italia, og kampenes hårdhet 1 en rekke avsnitt
lar formode at tyskernes tap 1 falne og sårete er meget betydelig.

Den kraftige allierte offensiv har brakt tyskerne i en tvangssituasjon.
Enten må do føre forsterkninger til frontlin)en, eller de må falle tilbake un-
der Oppholdende strid. Det første alternativ er forbundet med meget store van-
sker. De tyske strategiske.reserver er allerede meget anstrengte og tyskerne
må i neer framtid regne med angrep på andre fronter. Men det.kan heller.ikke
re tiltalendb for den tyske ledelse å skulle falle tilbake på en linje i Nord-
Italia; halvøya representerer jo en viktig framskutt flankestøtte både for
Balkans Adriaterhavskyst og for den franskeitalienske Rivierakyst, begge deler
avsnitt som 1 høy grad er truet av invasjon. En alliert framrykning til Poslet-
ten-v11'bgså luftstrategisk være betenkelig for tyskerne; et overlegent flyvå-
pen vil 'frasbaser her kunne rette ennå mer tilintetgjørende slag mot den tyske
industri sør enn nå cr tilfellet. Foreløbig later det til at den tyske led-
else følger en mellomvei: å trekke forsterkninger til fronten 1  sør,  men bare
fra forlegninger i altså uten å angripe den sentrale strategiske
reserve.

Det viktigste resultat av felttoget i Italia er vel hittil den-moralske
styrkelse resultatene betyr for de allierte foran sommerens store bffensiv-fo-
retagender. De allierte styrker har nå revansjert seg i landkrig mot tyskerne
og vist at de kan gjennomføre vidtrekkende operasjoner tross motstand av elite
tropper, og det i et avsnitt hvor forsvaret dessuten kunne støtte seg til ster-
ke stillinger, forberbdt gjennom lengre tid.

Luftkrigen har 1 den forløpne uke nådd et nytt høydepunkt. Natt og dag
har tusener av bombefly hamret løs på tyske mål av strategisk og operativ kare
akter. Foruten mål i Frankrike og Belgia er  dest  rettet kraftige angrep mot
Serlin, a Ludwigshafen, kachen, Mannheim, Saarbrucken, Kå.,r1sruhe, Strassburg,
Metz, •usseldorf, sentrene for den syntetiske oljeindustri i MerS.ebUrg og Ze-
itz, - Køln, Tutov og Posen (flyfabrikker), Hannover; Hamburg, Munster, Halber-
stadt, Osnabruck og Oschersleben (flyplasser), Leverkusen osv..- Fra,baser i I-
talia er østerrikske mål bombet og Donau minelagt 1 en strekning av 2oo km
Dessuten er det foretatt angrep mot Avignon, Lyon og Toulon i Sydfrankrike.
Der er kastet bombelaster på opptil  4000  tonn i løpet av en natt, og tapene har
vrt meget små. Et interessant trekk man synes å kunne skjelne, er at bombing-
en vesentlig har vært konsentrert om mål av stor betydning for tyske troppebe-
vegelser og transporter forøvrig langs ktlanterhavevollen og fra det sentrale
Tyskland.til Frankrike og kystavsnittet.

I det fjerne østen står amerikanske tropper nå ikke mindre enn 190 km vest
for Hollandia, og den 28. mai ble det meldt om en ny vellykket alliert landgang
på flee.køya nord for Hollandsk Ny-Guinea. 0peras3onen er et nytt ledd i lacAr-
thurs cmfatningsstrategi i disse områder, idet herredømmet over Wiak ytterlig-
ere vil strupe japanernes sambandslinjer til styrkene på øye, og kanskje bety
innlednIngen til de alliertes endelige seir her.. De japanske tap på Ny-Guinea
anslåes til 250 000 mann + bl.a. 2340 fly og 272 sklp og 2317 lektere.

13ulgaria. flen bulQ:arske regnet Philof er nylig vendt tilbake fra Berchtes
gaden med et tyEk  krav i ultimatums form om dannelsen av en bulgarsk regjering
som garanterer økt samarbeld med Tyskland og fullstendig brudd med Rushland.
Tilstanden 1 landet er kaotisk og partisanvirksomheten øker.

Fra østfronten meldes om et kraftig tysk angrep nord for Iasi, hvor en
kile er drevet inn 1 de russiske linjer med store tap. Operasjenen er vel bare
å oppfatte som et lokalt tysk forstyrrelsesangrep, men den kan gi et fingerpek
om at den ruseiske oppmarsj nå begynner å nærme seg sin avslutning.



W_Lktig debatt i det engelske underhus.

24/5  åpnet Churehill detatten i det engelske underhus. Hans uttn,lelser

vakte voldsomt ordskifte. Prinsipielle spørsmål av vidtrekkende betydning ble

trukket fram os ble senere ivrig kommentert I'den vestallierte presse. Chur-

chill erklærto at den amerlkanske og britiske regjering ikke så seg istand til

å anerkjenne den franske befrielseskommite under De Gaulles ledelse som en lov-

lig fransk regjering. Begrunnalsen var at man ikke hadde tilstrekkelig sikker-

het for at befrlelseskommiteen hadde majoriteten av det franske folk bak seg.

Times hadde dagen der framhevet at man nå lkke hadde annet å gjøre enn å aner-

kjenne befrlelseskemiteen som en . virkelig fransk regjering. Opposisjonen mot

Churchills som tydellsVls var meget kraftig, kom både fra høyre og

venstre. En eons.en-)ativ- renresentant karakteriserte innstillingen til den fmn-

ske befrielseskommite sem btgre, politisk og diplomatisk feilgrep. Det ble

framhevet at man hadde tilbyellge til å undervurdere den rolle Frankrike

sikkert ville kom.) til d spilIe etter krisen, os at Englands tilknytning til

Frankrike vil komme til d så stenk at man sikkert ville gjøre rettest i

alierede nå å vise det kjempend 3 r:yankrike full anerkjennelse. Selvom forhold-

et til Russland er.blil,t det grunnie:rsnde t Englands utenrikspolitikk, er et

godt forbold til Frankrike vital betydnins.

net ble bekjentjort at De Gaufle var innbudt til London for å drøfte

gjenstående spørsmål Ti forrbinneIse med befrielsen av Frankrike. Fra klgier mel-

des at man fprstår OneirchlJis.tilba.kcholdenhet som er betinget av rent juridis-

.ke overvelelser. os man setter pris  na hans åpenhjertethet.

Churehill orkirete Vide:C'e et de allierte ikke kunne gripe inn overfor

Francos tetalitnsre styrefone t Spånia ettsr-krigen. lan hadde ikke rett til å

blande seg„i et lands indre anlissende-1- sålenge det ikke foretok seg forbryter-

ske handltnser ove-rfor andre rasoner. Osså denne uttalelse forårsaket et liv-

lig ordskifte, og det ble fre.mhent at det spanska fascistiske styre hadde bi-

dratt til å gtyrke Tysklands bobisjon under  krigen.

Tysklands behandllng etter Inrigon ble også droftet. Det ble uttalt av en

representant at derson man let T,Tskand beholde den størrelse det hadde før

inn.T.arscr i csterrike, si Ville vi snart oppleve en ny krig. PoIens vestgren-

se måtte flyttes inn Tyzkland,r,ente han, og Østpreussen måtte• evakueres av

tyskerne og innlemmes i Polen. Dermed ville egså Polen få erstatning for de

'1=domrder sem deteventue1lt vdtte avstå i øst.

t annen medlem av unibrhuset påpekte det feilgrep som ble gjort ved av-

slutnir,gen av  forrige krig, da man tkke forlanste  underskrifter av Hindenburg

og Ludender nå at klsen var milItært tapte 3like underskrifter måtte man sik-

re seg dere myten dra leelgen for de tyske 1=styrker.

Ande steznr hevt for at man skulle prøve å få Tyskland med som rep-

reg onb.nt i den ',fe-den.somseennende  ors,anisaSjon som  skal  dannes etter krigen.

Man skulle de  ansvarlise  nazIledere og gå så radikalt tilverks

at man fikk ute/(ei aile  sem syntes epplast farlige for en demokratisk utvik-

linP2 os dcretter Tyekland mod oå samarbeide.

Utenrikcmnister fion redesjerde fer de avtaler England hadde inngått med

Hella,n1 og PeigIa oM forhoLd vedrørende befrielsen av disSe land. Ord-

Iyden av dise av'taler ynr-'1kke blitt offentliggjort fordi .avtalene inneholdt

visse punkter sen rønet detaljer I eiten befrielsen ville skje på og som derfor

måtte Letre,ktus 801:1 mil't-tre hennelIgheter. Han uttalte videre at det fra

onitlig hold var 1n2n:.tt tistitt at dut var Inngått hemmelige avtaler som medfør-

te landavståelser fra eu-nepeiske nasjoneretil Russland. "For det første har vi  

aldri ihrgått ncen he=elig  avare angdende de territorielle forhold nasjonone  

-imelomh, sa kden,  o neen avtale av Jen art som her or blitt  påstått har  

adri innså og vil vi aldri komme til å inngå. De-tn et nok så at vi sær-

II '2øle-.c' ess.knyttet ttl visse u-eirder av Europa os at våre interesser  

er konent=i, til disse, men vi er likevel av innstilling,først og  framst  

europeere.
Ururohill kou essd inn på den verdensorganlsasjon•som skal dannes etter

':rlsen for å sikre -1'reden. Han pointerte at•dbn måtte:være utstyrt med makt-

mir tIlstrekkelige tll å ferhindre mii itæro overfall landene imellom.



-------------

aVI9,..3en  ny(-:annete 2-,reske regjertns troskapse?. til kong Georg
_ ,alro; r)et grosud sos1aldemorattske partis leder L,=apardreou dannet let

ab1.-.ett ble sePv promtermintster og utenriksminister. Innenriksmints
tdr ele oofblö Venizelos, sønn v den tidligere repuoli-anske f'?Jrer i Gre-
'_enlapd, Denne begivenet betyr forst og fremst en lykelig avslutning på
pn bitter  pold  tYsk kamp med det resultat at makten 1 lepet av krigs-
:,'Lded er ?-.11tt forfl:Tttet fra ytterSte hipre til 1-,ngt mot venstre. Dessuten
er det en -ielvenhot -v cilitur bet,jdning idet den inneb2rer en samordning av

n J. Pr ft hos dn tid1.1ere spittede _;reske 'partIsaner, Det
tnterec., å td-:ne opp hovedlinjene i den reske politi'ks utvikling under

'rten, 1' ke r ch fordl 'en r s. odt blUede av den politiske forskyv-
ntwL 1 deflokn-1 rtnInr:; som h flr foregtit 1 en rekke nillerte land under

Dc kr1:en med  Ttaltn,  brot ut i if4o, var CJ-.re';:enland et milltrdiktatur
1-der  nele mellom'rigst:Iden bad,de det rast en intens kamp

o'  .3publ11-anere, oz, landets forfatnl_ng skiftet mellom re-
,t,onar1;1, dtktatur var det alltid. '2reorg II kom a tronen 1

1 25 v,;d et milit.iPurp , ez 1 1. 3f-' ble det innfrt et sterkt h',:yrepreget cg
diktatur under generl Det kom 21.111.-evel til krig met

t11. og sedere mot T27skland, on det gres':e folk vlste gjennom sin fa-
ste nol'ntni ••n u,H1onale enhet var sterkere enn deu indre politiske
spltttese. Len det stnre flertall 1 det :reske folk var ennå ikke nådd fram
t11 moenhet, hVilket .,runnen 111, synes som en selvfølge

de d1kt-torls1,-e st:/reformer som hittil hadde va=rt herskende i Grekenland.
1..en ettel'at Pr ulanS batdo riittet ka-,ltulere overfor T:vskland, og folket

frty11.11_e l'amp mot overfallsmennene 1 form av passiv mot-
ets d var det naturlig at de store lag av det greske folk re-
s[rte i»Jot sin e_en uw,nd1_51orte stilling og tkke lenger ville hol-
de' De sin egon no t:rdning og og I deres naboland Ju-
,cflava fore en IdurtiFs  o omwipende folkerelsning under Ultos ledelse

nitte vi re kraft1 lnnspirerende pA :rekerne. Det oppstod to hovedgrup-
• e cv r-urlsanor 1 ;Jenlend. 7Jon one gIr under navn av glas og må, n=est
• -rn'-=,ariseres SCd  fl  r euhlikans1 foll:efronthevegelse uten noe sterkt kouimu-

ireel.n. De,no 1-1,1ppen reoresonterer den overveiende folkestenningen
ps1 r blil,t ..ellem)et av en gdes som rekruteres av
eff1rrer noe Y lieno bøttet hetaxas d 1-tatur.

Den n 1--jernHen i. alro st7Itte og forl-landlet med danne TEdes-3rup,-
'e-. enei3 ti er fli 'oU-efronten derimot, som reiste til Kairo i h';)st
,id  rnv om f. 1- medlemer 1 reerInen og 1-rav om at kon:,en frst

le ve ie tll .11 ,rel(enland etter fol1eavtemntn3 , ble fullstendlg
- v1;A. I et til en rokke sammenst,,,t, ofte blodige, mellom

-,rt1saner ap re1oringsti_lben-erne. OgsD utenfor Grekenland
',cka et til o,yp= mot reertn,:ens milit.drapparat Enheter  av  den greske

Lel i tre uher i lystre o2dre, og det sanne jorde den
T. re samm e tidsrom -31tuasjonen ble etterhvert meget til-

e t, eral -tLon (engels'- overstbefatende for de allierte I Liddel-
to's intlattvet til men.11n;,, med den Teske "onge 1

,.dndon. .2enne 1 1-1] 1Sr med på A andtsere dersom en folkeavstemning
,rel-e=nd etter , ns slutt -itste at dette vor folkets ønsiTe, og han med-

(4'_te raglorinen i Ialro at han viLle oHpfordre lofokles Venizel_os til å dan-
:0 regjering. n(J,så ha tilstillet Edes- ruppen 1 2Treken-l-nd et ultimaLum nm slutte seH til folkafronten dersom de fortsatt ville
s'=e1de med de al]lorte. Linjen i Jen en3elske polltikk er helt tilsvare-
'a den som er krn ut cli u'utrykk 1 ae11-1jugoslaviske

Ven:'_7e3os &:1:k i. ,ang med å fl. dannet en rejering med da
reresentcnter :)estående av ledere for de forskjellige "frasjoner innen

o ffiefrot-n. En rui-ke framståeude )arson,r fra den greslra under7rdnnsbeveg-
ut av landet, o . i mtdtun -v mal 13 r ble det holdt et fire

ers m-vbe 1 Llhan)-1, urider den gres',e sPs1aldemokrat FP,pandreou ble



o.nnfordret av kong  Georg  tlåcanne et .samlingskabinett. Møtet skal ha bå-

ret preg  av  et felles Tn:eke.om å samle de divergerende irupper 1 Grekenland

en sterk demokratisk oa nasjonal enbet og å danne en nasjonalhær av de

fors'ejellige partisanstyrker.
Dat er en meget liberal rejering som nå er dannet, men allikeve1 en sam-

1ingsrelerng.  em Papandreou uttaler den tyrkiske '.1"(sse at han er en klok

og måtehciden mann som ikke er bundet av nosen absolutt par-Upolitikk.  Denne

hurte,legale forsvning av Makten fra ytterste hyre til langt .f.nbt  venstre,

er I virkelisheten en sensasjon. Den ziser krigens ak5elererende innflytelse

på de demokratiske tendensene i et diktaturstyrt land ng på den modnende poli-

tiske bevissthet hos et.folk scm er henvist til å fe)re eartisankrig og lide

hungersne)d for å a sin frihet.
- -

Islands  vel.

Island har hatt folkevstemning.• folketble•forelat til bifall eller for-

kastelse: lltingets beslutniner om oppsiselsen av personalunionen med

mark os  innfrelson Fcr oplesigelsen av unionen stemte ca, 27.800

mens 170 var mot. For republikk stemf,e ca. 27.4o6; ca.  5oo  stemte met. Veien

lier nA åpen for—T  helt selvstendig,republikansk Island; den nye forfatning

skal tre ikraft 17 luni
mane hunre  års ferening førSt med Noro, så med Danmark-Norge cg

med  Danmar'::, har  islendinsene det siste hundreåret hatt fullt selvsty-

re som I 127o-reee sav Danmark Island nesten fullstendig autonom1,•.og

ved forbundeakten av 1917 ble landet anerkje-et som suveren stat  forenet med

Danmark i.en erSonaluninn (crening av rettslig liketillte stater under en

fyrste). Danelark  tek.ses  av Islands utnrikspolitikk, som (og alltid har  w.crt

aV lite format. Isleend tek f. eks. al Tr noe skritt til d bli med1em av Fo1-

forbundot, og uten islandsk e sanksjen lrunne Danmerk ikke slutte internasjona-.

le evtaler som-var binnende fer .Islande

I -forbundsakten av 1917 ble det bestemt at unlonen skulle bestå uforandret

til 1940, deretter kune den .med 3 års  oppsigelse oppheves av hver av partene

5.tter felkeavstemnin ,s.  Unionen ble I 1940 oppsagt fra Islands side og i april

1940 etter ekkuoasjen av tyskerne, overtok islendinewne selv ledelsen

av sin utenrikeeolitikk, dreb etter ole det valst on riksforetander oh 17,

cai 1941 vedtok Alitin fset en .resoluson om at repubtl.kken skulle innf?sres så

snart forbundsakten tillot det, d.v.s..etter utsan:an av 1943. Det reeublik-

kns k e srunnlovsforsla2eer blitt bebandlet-i Alltinset iår .

sam.,e c'es som dys land falt inr 1 holland o% F3elgia, ble Island

besatt av engelskmennne. T lull 1941, kort tid etter det tyske angrepet på

ovjetunicnen, kom amerikane-ene til Island oe avlste ettorhvert de enselske

Etyrker. 'orholdet mellom befolkeingen de allierte tropper er sodt.

heve nn,eisen av eal ir henveete  keng  Christen sos til det islandske

folk bad dem vente med forfatensrefermen til de to land ikke lengre var

okkuPert. Penstillinsen ble ikke'etterkemmet. De abnorme forholdene har på-

skyndet den konstituelonelle forandrineen. I  4 år bar- Island vært henvist til

se.g selv, os landet vIl czså stå fullstendig frItt når etterkrisstiden kommer.

(Unienen sikkert blItt cp-elst selvom krisen ikke var kommet).

en  'slands avis skriver I anledni-no  kOflTr 'Dinristians eenvendelse: "Det er

tvil om at Danrk okkupert, men bva. Island ansår er situasjonen en an-

nen.  Island. blo  nkkueert  for 4  Ir siden,  me'n denne okkupasjon opphe4rte i og .

med den avtale sem trrffet med flA cm venet beskyttelse, Den lslandske

avtale uten o,',trykk fra noen kant. Ieland har hand-

.ilngsfriht on ear av In vilje va-J_st å were blandt de land som er vennskapelig

innstilt til dc fene'et,e nasjoner. Det hetrekter eo =11 alliert med den he-

temodise ne_son i dene kamp for frlheten cs e-n stnit over det."

utteleisee eler -5et klart at forholdet til Danmark fremdeles er vennskapelig,

men Som statemnister.2hordarson se, for• en tid siden "denne 1ensslen etter

selvstendiebet ligeer css i blodet." Island. vil ikke derfor bryte med -1. 1orden.

Vold os makt", sa statsministeren, "her for en tid slitt istykker det nordis-

ke seenarbeldet, _en 1,. 11s1n knekke den frihetens ånd som forener eb jorden."



easo-lalisme eller internaslonallsme

Vår amp ida.3 er en kame met den ytterliende nasjonalisme, mct chauvi-nIsmen, den oppfatniu=; -t en nasjon stk' over alle andre nasjoher oghar retttil Ja, ifel[ge erel_be iieeloger plikt til skaffe se herred9mmet oververden, 2-or å eå dette .ed,1 bruker teeserne alle midler. Hensikten helligersier do. Ja, øm en handlin?: er god eller slett er bare avhengig avom den tlener ellen s'e:Ier 1:rskla.rds interesser. Landsforrederi er den enes-te form for foreede-I beskerne kjereeer. For dem er det ikke forrederi å svik-te de morelske norrr eom vAr kultur by!,;;er på sam vi mener er en forutset-nin-, for vIdere fraeeeltt og utvi-ling, De vet eareett hensyre:å ta, hensyn-et til Hnnd, - o e ec villige til A sette alt 1fl0 for det.'tk.-e seme:e fer nordmennene" TLe ik'e Nore det enestelandet for oee 50 fleste nordmenn eynee vel at T:orge er det vakreste i ver-den, at det epråket er det beste instrumentet for tarken og at det nor-s'ee . ennee'-emateriellet og de norske keral-teregehslra-eene raker hoyt opp Dennor•l-e naturen me('. ;)yene skauene og fjellene, kulturarven med dikterne(med ermland, Ibeen og -)jernson i spissen) og, forekerne (1,iansen, Moel og_eo?ld ete, etc., alt dette er vårt, og vi er - liksom tyskerne foreitt land - yillle til å sette livet 'nn for Nore hvie det trengs.:er vI cuviniter' dci, Norge betyr alt for oss (forsvidt ervi heslonelieer), een vi vil ikke tjene Norges sak på en slik måte at andreland derved elir tilfeyJ en .. penber urett. VI synes tkke vi har rett til åla norge ueerettt.-,et ske se eå andre Lands beleostning. Vi mener at de Moral-ske nermene ar fA tnees ogsl t det ieternasjonele sa',1arbeidet, ikke fordivi I o for seg er så ore,lske, men fcrei vi mener det er en nedvendig forut-sething for fred, veletand cee fre'me'.ettt i verdeh. Vi strever :ilot det mål åjnflfle cg handle helt e-)ertink 1 internasjonale konflikber hvor Norge er inn-blandet, elik sni eneee ejore det. Ingen var vel ellers mer norsk enn han.denne far s tn id. er  \T Leterneelonalister.
Cir,ifet lIT:ternwo,- gT.ilst hadde delvis en litt i mellomkrigsti--?en, eee-e ev "I aterhaejonaltstene var kanskje idealtstise drommere, rot-lose o- '.eledepunkter i tllverelsen, Og stort sett vil vi  v-ere  til-

'å tre -t en ikke ke,n en byggende, hrennende og realistisk  
inteene.sjoealtet lben å 'ee et sikkert naelonalt Tee=lag  å.  stå på.:en eeeest reeeeseeterer tnternasjoealleT,en i den betydninee ordet herolir brukt ot nytt kampen for .1-et solidaritet og medfolel-se. I de tidl ete tider -H)1-2t faellien sammen; alle scel ikke tilhorte denvnr trernuede o; Farli, ge . ,3euere sto by,gd mot bygd. 'itenbygdingene var noen,:kerker sce tk'e 3 dde ",:rev  hå  å bli erlig behandlet Vårt eget land, Vorge,ele etter,vert  0ClCt  og vi tren;te i Arhundrene utover en litt tre.ngsynt na-sion e lleme etye':e den nye stebsbyggninened kommunlasonsmidlenesutvY-ltn-, re'loeh etcer verden n r. man-w .!låter blitt en enhet cor—Ere i ('e .1—nderie blje pt flere on , flere punkter knyttet ogsåtil =ten -v er ceppmersnn på at cenn.a utvtkling, er for grovtsiseert, men tror likevel den aIr noe eev se.nrheter.;.vidt vi -1-1-)nne er dette veien gå: hbvide det .tnternasjonaleserbedeb rå runag av de nasjenale etatene. -en det er langt fram. Jethar tatt uendelig lang tid for samlivet innen en stat begynte å bli noenlundesivillsert, og den nå oåE,'ående krigen viser at I internasjonale forh^ld ereivilieasjonen ikke hen net særlig langt. Det fins mange SOffl mener at hand-lin-e.er som ville koste et menneeke frih_eten hvis de hle begått I et vanligeamfund, er neroiske cg e)atriotiske hvis de bllr he,ått i landets interesse.Statele mener at de kar rett til selv  å.  aw;jøre om dere2 rettigheter  er  blitt1?Ire7*et, om de straffe et land scm (eter deres mening) har forbrudtsee. mette srir mot alminnelige moralske prIeesioper. Len Idoke hoder harfunee ut at det ftns to slas morallever. En som gjelder når man handler ie:en ineresse, om. annen nåe ueee handler i stabens. Og diplomatene f. eks.he.r 'eedet at lojalitet mct fe.årelandet gAr foran alt annet.ien de 'horale eormer må glelde statene imellom som innen en stat.:Den moralske steeJard imellom må, heves.
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jer upeo aVI:ser "Amzot'.

Det lirt (i1-1'01-1 for sivilforvalbninson av do okkuperte 1and os Tys-ttan'.: n" cr eptt 1-.1nrt De vile adm1nistras1ons-)1aner forutsetter
...1,-)2-1,-1,-,f.Qryaltntn?., I eroprede qmr''Ider hyor millt.:ere opera-sioner enn en ny or n;anisaslon ka1t2, de allierte overtaselse av den e ne hjemmeadminisbrasjon såsnart iJi r 'ortroll ikke lengre er nvendis, =5) iangsettelse av rekon-strul‹sjon c:

•

ing ved l jelp av :2,en intera11.ierte organi.sasjon UniRaCverenskomtene o 1anene for sivilforvaltnin-,en er utarbeidet i den no-ve(L,ensikt s.ike som rnul i en n'Llvendis militErkontrolled t)-rst li  hnsun  til vedkommende lands sivilbefolknIns. For Hollandsos vedomiende er det nå underteo:net avtaler om a disse al11-orte stater, representert av resleringene i London, skal overta forvaltningensnart dette er prakti,sk  mulig,  Nr det dIolder 1.'rankrike er ;Ilan ennA ikkekomnet overens om noon definitiv ordning. For andre besatte territorier os-2-:ekland s=Tres planene å b,stemme kontro11 av den en2s1sk-amerikanske orgati-sasjon "Civ.1 A,ffars" for nee lenre tid muligens helt til fredsvilkreneer formulert. En dcl av Tvskland forutsettes so1vsat å falle under russiskol-r''Jpasjen,
De enelsk-2.;,eri'-.a nske adMini.strasjons,planor for det antydete f("irsteinnen områder hvor nilitjer overkHtroll anses =5vendis er blitt.un-dec.'abet en omfattonde bearbid,e1se p runnlg av erfaringene fra Italia.ffairs" som avser -'!et o(fidslutrte og nå opellste "Amsot" får snen befallntemann, i k blir "sivil .werstbefalende" for den annenfront, urder .z,eneral Eisenhower. "Civi1 '\ffairs"som bl.a. skal ta segden n.)dvendi.je kontroll over adrdinistrative orsaner matforsyningene tilsl.vIlbefo1nl_nen etc., utvil.rlet seg til en enorm or-Lnisasjon, ikke minstfordi .,orberelt od marge forsjelli[Ys territorielle alternativer..r de alliete, ).],besa-Westeuropeishr-, -3-o=ler en a . esv-rst u I on CL nuu1t da de tilbakevondende resleringers esen admini-strajen shl for :,or7e, antaes å bli pået meet t1 dot annel:‘, stq.diuril on ner "Civil re-:)resentant,er "ss -n (=1 on,re til å s ille ro1le som for'oindelseslead mellomvedkommende all£erte ec1n og de alliertee h.3yeste kontrollinstitusjonerfer fordell_ns av forr,,d, mn.tvarer etc.

Det planite .tr• je ntadium inntrer neppe der de vi1:-tite eurooeiske av--:jbrelser av rnilitnr  e.r'c  P:llerede er truffet, og den egertli;o konstruksjons-rerode etter be_ynner, Ca 6 måneder etter de frste landstigningeri j,uroba anser man n ange nold å. mAtte beh3ve fÀr =4-orsanisasjonen kansette isang for alvor mod den p1-:.1gte njelp os, rekoriAruksjon.plsnene for hesettelsen e 2ys';_land anår, viscr man naturlis nokst=e tilbakenoldeL'Iet, atort sett kan man  si  at der allierte kontroll oversi_viladninistrasJoncn, doatoler , undervisnin,gsveen, bahkvesen, sosiale ve-1-ferdsin-rtninH:' blir s onli g 5nn,=;ående under en periode hvis lendek-n  fsrusies. i  i.tsre hensyn 1-ommer  også i Igaee ods tilfelle til d spil-le on rolle lenIn et'er at elAuasloren er klar 1 de Oefridde allierte stater.-2nglands, tmentkrs -2,ovetunin=1 innntillins til disse sp,?Jrsmål erenn-el skjult bak Europas rådr-l_vendr-; k-m-lisjoners ;ardtner. fen den interalli-erte '‹-ommitte, bestende av representarter for de niYae allierte stater,somwert 5esi:lefti[;et med utarbeidelsen av :orslag til våeenstill-ndsvi1kår for 2 i ied , 5 1 3 -1 innlevert et forslag'om hovedlinjenetil den rådcdvende iim1jon (Denne sistcevnte komnisjon bestende av dena,(Ibasead)r i London Le.lnat, den russiske abassadn,r :"J'usev oser n os p det n=oste fedicr, mer,sitt forslag til vå-memstlistand5betin:-21se. Dett,e fers1as, som er odifttonde os det.31jertsk- 1 n3, overlates til d ritiske, aflerik-,,nske og russtnbe rsc&jerinsene til-cdkjennelse elLer a

•

i

•

eLing tterp,!., skal det overleveres til de '3vrige, '::.p.ertkans4 r.apert_ti2_ondon krevor denkommitte at f31ende purikter skal opptaes



1) alliert kontroll av tyske statsfinanser og krigsindustrier, samt slikeindustrier som  Lott kan innstilles på krigsprodukslon.2) bere,inie; ek,)  syntetiske og plastiske industrier,3) alliert kontroll av Tysklands innenrikske 6tatsutglfter.4) kontroll  a v Tys'slands statsgjeld.
5) tyske budsjettdebatter må vmre offentlige.
6) den tyske  riksbanks og  de fem stgrste tyske privatbankers kreditter  måovervåkes.
7) likvidering av alle Tysklands utenlandske investeringer til fordel forde allierte.
8) allierte muligheter for å utøve vetorett mot den tyske riksdag, hvisavrustningsbestemmelsene overtres gjennom lovbestemmelser.Rapporten gjengies med reservasjon. Adskillig arbeid synes ennå å stå 1-gjen før London, Tashington og Moskva sier sitt avgjgrende ord om vilkårenetil Tyskland, o

TDet underlordiske Tyskland.

I løpet- av det siste år er det skapt en fast underjordisk front i Tyskland:Rekrutterinsen til denne antinazistiske bevegelse har for en stor del skjeddgjennom desertering. Allerede i sept. 1943 inneholdt Tehrmachts lister navnpå over 56 000 menn som var "gått under jorden", ofte hjulpet av forfalsk-ningsbyråer for .identitetspapirer og rasjondringskort, som fins i alle størrebyer, eller ved ganske enkelt å tilesne seg papirene til et bombeoffer.En svenske som nylig er vendt hjem etter over 1 års opphold i Tysklandrapporterer at det ikke er riktig at kommunistene er den sterkeste opposisjo-nelle gruppe i Tyskland. De erganske aktive, men er klar over at de ikke kangjøre regning med noen massetilslutning til sitt program. De  går inn  for de-mokratisk og antinazistisk samling of vil ikke prgve å ta makten etter Hitlersfall, D3 har dessuten fått beskjed . om at . ovjetunionen ikke er interessert iet kommunistisk Tyskland. Den svensks rapportør melder videre at de tyskeillegale organisasjoner nå har avfunnet seg med at lyskland kommer til å bliokkupert, mens de tidligere mente at man måtte gjøre motstand möt okkupasjonsmyndighetene. Rapportøren hevder at det ikk er riktig at bombingen har fram-kalt sterkere nasjonalistiske strømninger i Berlin.
- o

Vmpnet  motstand?

Tyskernes og nazj,stenes overgrep 1 den senere tid har gjort den norskehjemmefronten mer krig,ersk og aggressivt innstillet. Og den ungdom, som iallfall midlertidig må gjemme seg bort, fordi den nekter å møte fram til AT ell-.er "nasjonal" arbeidsinnsats, vil lett vmre tilbgyelig til å mene at tidener inne til væpnet kamp mot undertrykkerne. De får•kanskje støtte.av folksom nå har holdt ses beredt i 4 år og som sier som så: "Alle andre yter sininnsats; vi gjør ikke noe annet enn å vente på en invasjon som kanskje ikkekommer." IvIen man yter en innsats ved å vente, holde seg i form  os  være  be-redt. Dessuten har den allierte overledelse gitt klar beskjed:Gå ikke til aksjon for tidlig' 'Vent på ordre frå den militmre overkomman-do, Sørg for ikke å bli oppdaget og tattl
Vi er villige til å sette Inn alt vi kan, når vi får signalet. Men deter bare i tyskernes interesse om vår beredskap skulle bli avdekket på et fortidlig tidspunkt. Lokale oppstander kan tyskerne lett knuse og derved sikreseg mot senore angrep. Alle krefter skal settes inn når invasjonen eller in-vasjonene kommer, og skape panikk oh usikkerhet bak linjene på de tyske trop-pestyrkene rundt om i det okkuperte Europa.
Både i Frankrike og Danmark har tyskerne sendt ut falske flyveblad, derde opofordrer til partisankrig, og den allierte overkommando har gjentagneganger advart m-ot slike provokasjoner. Vi må selvsast også være på vakt.Når signalet kommor, vil det skje I slike former at Vi ikke vil være i tvil.

- o


