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UKEN SOM GIKK (17. - 23. aug.)
Vestfronten. Slaget• om Frankrike er i virkeligheten avgjort. Erobringen av Pa
ris den 23. aug. er det samlende symbol for de alliertes strålende se1r, men
avgjørelsen var alt•-falt tidligeree 1 det.store augustslag. på Nermandies slet
ter soM endte med den tyske vestarmes totale sammenbrudd. Disse eil-betroppe:e,
som hadde fått et så godt utstyr som den tyske industri for tiden kar pe.est-
eree er fullstendig utmanøvrert og revet opp, har-mistet over halvparten av
sin samlede styrke  på 750  000 mann og utsjør ikke lenger noen stridsdyktig
formasjon. Det eneste den er istand t11, er å forsøke.å redde seg hjen t1.1
Teyskland under arrieregarde-fektninger ved eiveovergangene. Men selv det er
tvilsomt p,g,a. de alliertes overlegenhet i Iuftdn og nye truende omfatnings-
operasjoner fra de flyvende amerikanske panserkolonner. Dat er det største og
alvorligste neddrlag tyskerne har Iidt under denne krig. Man må v=e enig med
Montgomery når han fremholder at katastrofen overstiger den ved Stalingrad,
fordi den inntrer i en langt mer kritisk fase av krigen, med sterkt redusorte
tyske reseryer og motstanderne så og sieved de tyske grenser, både i-øst og • '
vest. Paris• fall er en militEer besivenhet av første rång, både fordi den er
et overordentlis viktig trafikknutepunkt for videre operasloner 1 retnins av
grensen, o fordi den moralske betydning vanskGlig kan overvurderes; et slikt•
nederlas kan hverken skjules eller bortforklares for tyskerne.

Likvideringen av de omringede tyske tropper 1 Falaise-lommen tok for alvor
fart i slutten av foregående uke, da retrettveiene var sperret. Tyske forsøk
på å bryte ut mislyktese under fryktelige t,an, og'i denne uke har fangene
strømmet inn, til lommen derf 23.-aus. ble nelck. ullstendig renset. Ialt har .
tyskerne her mistet 100 000 manne hvorav lielvparten i fanser. De styrker som
klarte å ta seg ut av, tangen for' en sege har v=t gjenstand for en
nådeløs forfølselse, særlig. fre det luftvånen, som har foranstaltet
rene massakrer langs de tettbakkee ene mot Seinens nedre løp, praktisk
talt uten å møte mOtstand. I  løn pt an endagen og scndagen edela flyene såle-
des  6400  kjøretøyer os ca, 40u Taeke , og likene ligger i hauger langs retrett.
veienc. De sørgellge restor av 7. tvske arme blir kastet mot Seinens ned-
re løp, hvor det ikke fins en bre 1gjen og hvor ferjekonsentraslonene bombes
uopphørlig av alliert fly. De brltiske styrker som utkjempet Nprmandle-slag-
ets hardeste dyst i Caen-avsnittet, kom også for alvor i bevesess v beynnel
sen av uken, og står etter å ha orobret Lisieux, Trouville og .Draniili bare.
17 km, fra Seinemunningen,

T,3,usheten om de amerikanske banserstyrker  :r----
som rykket østover fra Le Mans, ble brutt den
18. aug. da Orleans, Chartres og Dreux ble melti
erobret. Styrkene delte Seg. Så i tre kolonner;
Gn  støtte rett mot• Paris og nådde fram til for-I ,•
stedene i begynnelsen av uksn, en svinget norde ,
østover lanss Seinens venstre bredd og søkte \\•

nedover mot kysten for å ta de -retirerende tys- ee. \
t.kere fra 7. arme.i flankon, (sant1dig som en av lNv--

deling opprettet et bruhodo nå Seinens nordbrold.
ved Mantes),.os en 3. kolonne stette fram viot
Seinen sørøst for Paris, tiltvang seg overgang'
over elven ved Fontainebleu  os st  tf fi(j=- I

mot Marne. På den måten var -22,r1s truet med em-j 4 -4
fatning fra besse sider, da 50 030 v,-eindede parH
tisancr fikk ordre fra den provisoriske franekp'
regjering i  Alger  den 19. aug, om alminnelig • ; •

reisning. Orderen ble straks J-felgt av do v-jene-
de partisaner pluss et par hundrb tueen ubevnp-:
nede. Tyskerne hadde da tydeligvis alt
tet å oppgi byen, og kampene fikk '

vel fortjent trlumf for do nee
me r' • :

stort omfang. Ikke destomlndre getj  
,rer

N



,ee:r5.e1.nen av parl„a  (100(3  v_. t on overorie.ntilg viktis enre-
',ate Frankrike, „fo-r---det førsto ved.---o-p-c=t.oner mot tyskernos Lerm-

eee tri.jer i fase,  far  det annet ved direkte angrpteke nøklstillinger i. de senerkeri 1:ifLn rezner at friskarene nå behorsk-cr av ?re7nkrike, og at de lear butdet ikke mindre onn 10 tyske diviejonor,tatet er  muligjort ved, at do har vist en okeomplarisk disiplin  c,e;det nøpsammen med don all. overledelse, uton d slå til før ordren bleI Sørfrankrike  meter  den allierto invasjon  fortsatt så liten 'Aetstandtyskerne umulig  kan tenko på å  forsøko å holde landet. Bruhodene ble t løpet
e,v et par dager forbunet til en sammenhengende front og framrykkingon innov•er I  le ndet og langs kysten mot ï1rsoi1lo gikk i lyntempo ved ukeskiftet,Dru-hodet omfatter nå mor onn 6000 km', og do allierte styrkor har tatt bla. Aix,står i RhOnedalen ved Aviznon, har omringet Toulon og inntatt barsollies, Eons
amerikanske styrker plutselig den 23, aug, dukket opp ved Grenoble(!) og tokbven, som  franske friskarer beleiret. Ikke mindre sensasjonell or don framrykkIng de amerikanske stvrker har foretatt som for vel en uke siden krysset Loi-ro ved Nantes oz som nkhar passert Angeuleme, over 200 km lengre sør, oztså truer Bordeaux Ubekroftede meldinger går ut på at du allierte er gåttland sør for Bordeaux ved Arcachen. Dette kan i tilfelle få betydning for be-
strepelsene for å hindre den tysk tilbaketrekning fra Servestfrankrike ozskaffe utstyr til partisanenu, som har gått til anzrep så og si hele veien  s(3r
for Loire og vost. for RhOne; bl,a, har de befridd Toulouse og Bayonne I Hau- [
te Savoie er nartisanete ubestridte herrer; de har bl,a. tatt Annecy og beher
sker Lyon-området, Lrelatingen av det tyske generalitet fortsetber i lepot7-  siste uke er i Frankrike 4 t?.,tttil fange, en har falt og en boztt eelv-
mord altså fortsatt nesten 1 pr, dag,1 roaliteten er det tyske forsvar i Frankrike gått i oppløsnlnz everaltsor og vest for,en linjo fra Seinemunningen over Paris, Troyes, Dijon, densvoitsisko grense. Det gjenstår faktisk ikke annet unn on veldig oppronskningsaksjon som de franske styrker for en vesentlig del kan klare hvis do barefdr vånen. Interessen for den vidore militære utvikling kensentrerer seg om1,ordøstfrankrike. Situasjonen er her den at allierto kolunner rykker nedovermot Seine-munningen på begge sider av elven fer sammen med styl:kene som ryk-kor østover i kystsektoren å fange rostene av den  7,  tyske arme i en ny sekk .
Samtidig trues tyskerne av onnå on omfatning lengre nordøst, idet amerikaner-ne støter fram fra sitt bruhode ved Mantes i retning av Beauvais oz Amiens, tomeget viktige trafi1tkkrn1topunkter, I en senere fase kan don alflorte offonsivher true Pas de Calais-omr4det med basene for de flyvende bember - i ryggen,
Her står tvskernes 15, arme  i  stillinger som er meget sterke når det zjelderet angrep 'fra sjøsiden, men som k3n  vare av tvilsom  verdi ovorfor et angrepserfrn, Hvilken kampverdi  15, armo  har, vet man  heller ikke  etterat den harheettet avgi ganske betydelige styrker bla, panser, til 7. arme i Normnndle,
dcn man må vol regne med at tyskerno vil gjøre en kraftanstrenzelse for åde Pas de Calals-området hvis flyvonde bomber for tiden er deres eneSte - mi-litært temmelig betydningsløse - triumf,  ?Ist for Paris har amerikanerne tatt,Leaux, oz panserspiesene peker truendo mot .Harne og Reims, mens andre kolonnerfortsettor mot serøst over Sens, som ble m1dt erobret 23. aug,I dette emrddet kan man skjelne den ferste oppmarsj mot den tyske gronee,
og meldingenJ don 23, aug, forteller om feberaktig tysk virksomhet for å sette
siegfridlinjon i kamndyktiz stand og bemanne den, bl.a, ved å trekke tropperfrn Italta Særlig har tyskorne sin oppmerksomhot henvendt på 'hul1ot ved dL -
fort", Doubsaden mellom de sveitsiske Jurafjell og Vogesene, som danner ennaturlig innfallsport til Phindalen.  Dellom  Luxembourg oz z>veits ligger  :)gsåhovedverker, som det meldes at  tyskerne  har  usnuddli, elik e,tlinjen kan brukes mot e angrep fra vestDet er onnå  for  tidlig å spå om den allierte framrykking vil fortsete,el"ler om det er nødvendig snart  å  ta en pause for omgruppering. Det vilavhenge av hvilke reserver tyskerne  har å  sette inn oz hvor sterke deree  etnliner er overfor  et støt fra sørvest. Do harred stort sett foretatt

rjg sving:ning av sin front til Seine-Belfort-lilljen soin vi tldligar har sfld
ville følge på  et sammenbrudd av forsvaret I  vest, men under uunstigerestendegheter enn man  bare for et  par  uker s:tden hadde kunnot foruheo le harlidt uerstattelige tap av mannskap og materiell fordiede, ut fra den hitleree



strt, 1. hel'b stno framskutte posisjoner for lengo, og derl' les ks, stt over Seinen på begge sider av Paris har otter alt å dømme alt111usorisk 0  Man må med spenning  imøtese  de komillende ukers- forst do vil for enl.,:erffl-sris-e, hvorn-omfde den
tvsç 1-ate sts-ctfe cr. Foruten de kla~ke slagmarker mel-lol eej_nen oe Rhinon kan msn også tenke seg wuligheten av nye landwngsopera-ejenee; dos elir neppe tale om Calais-området ellor den belgiske kyst, mencHn n  oui ot  støt inn i  hjertet av Tyskland via Holstein-Hamburg-Bremenområ-

•

, lene  '1, esiele1es vsre et alternativ. Den byr p.g.a. avstanden på mange vans-el  r, v1  neppe bli realisert før Tyskland er  så svekket  at man kan ha håpen teecn-oet died  ett slag, men i en slik situasjon og kombinert aled ons,o-effensiv - byr den på  høyst  lokkende  muligheter:  man kan gå utenomn'• 'L nginut ug  Siegfrid-linjen og tilbalrelegge  2/3 av velen til Berlin og_nne omsorn5 1 skip.
Sironter er proget av russisk initiativ i  sør,  tysk I nord. Den 20. aug.

.-
f russerne i gang to kr,ftige offensiver på den  rumenske  front som harSA ev. 1e praktisk  talt heit sidon stormløpet gjennom Ukraina og Besarabia

•

,-april. Alt tirsdag 22, aug, ltunne Stalin i to dagsordrer melde om betyde--o resu1tatcr:"2, ukraineke armo under Malinoski hadde gjort et gjennombruddC len dybde over en 120 km bred front mellom elvene Pruth oh Seret og tatta ret viktie e trafikksentrum Iasi. Det annet støt kom i området ved Tirae-poJTiahina og fgrte til et gjennombrudd i  70 km ›dybde  over en 130 km bredf ee)t, PJ,72 timer falt 25 000 tyskere og 12600 fanger ble tatt, mens  900 ka-nener og 200 tanks ble tatt som bytte. Om dette or opptakten til en stor Bal-' ,-offensiv, eventuellt i  samarbeid med vestallierte styrker fra Italia (og
t'tesSia?) og wed Ticus partisaner, oller om det vesentlig er ment som on diver-
sjcnofUensiv for  a  cngasjere tys'ne styrk3r også her, kan man ennå lkke avgjø--0,  I og for so; ur naturllgvis Balkan som tyskornos viktigste forsyningsob-jekt utenfor rikot (olje, kern, mataller osv) et ettertraktelsesverdlg mål,men det er også mcct mullg at do allierte betrakter situasjonen som s5 moden-t uan oppnår de raskestc resultater ved å konsentrere krefteno om offensiv-er  rettet  direkte  mot dot tyske rike. Lykkes støt av denne art, kan man få enusi2slelbar avgj5relse, dols ved å slå de tyske hovedstyrker definitivt, dolslegge hånden på vitale industriområder som Schlesien og Ruhr. I og medRonnias brudd mod Tyskland og deltagelse p, de alliertes side i krgen kannnn vel også håpe at 2, og 3. ukrainske arme blir frigjort til bruk i opera-elonsr mot Ungern eller enda mer centrale mål.I -Se lticum har  de  innesluttede tyske styrker i de siste dager gått til enrs t metoffensiv i Riga-avsnittet for å forsøke å slå seg igjonnom tilTyskerne har hatt lokal framgang, men resultatene er ikke av-,„rt -t dc berottinor noe håp om å få trukket de 250 000 mann sørover,  ostap hsr vJrt meget store, med bl,a. 200-275 tanks pr. dag, d.v.s. ut-
,-tiningsn til en hel panserdivisjon. Russerne har også gket sitt trykk motValk på nrensen mellom Estlsnd cg Latvia hvor do beskyter Tallinn-Riga-banenmcl aetiller1 on mot Tartu(Dorpat) hvis utanter de har nådd. I bruhodot vestfc r  11ela ved Saneloslierz her russerne den 21. aug. utslettet 3 omringedecsfisjoner, og har renset et større område mellom Bialystok og 7Tarszawa.stsdor kjenpes det også på grensen til 'bt-Preussen hvor tyskerne harbrenne sinc byer.

Js1  nye store russiske sommeroffensiv er ennå ikke kommet til1 ]"1„ esfoldelse, DeL er mulig -t russerne først vil likvidere de baltiskeog foreløpins' nå  lar dom slite seg opp under sine utbrytningsforssk.er ens2 mulig at et russisk hovedstøt mot øst-Preussen, generalguvcrnemen-
te, c- senissten ska koordineres med nye store operasjoner i vest fra ,nglo-ses_ensk ele. Den etglntiske oppmnrsj 1 gst fortsetter 1 alle tilfeller, ogcan tglo på en innsats, n 1r tiden er inno, som vil stille alle tidligere an-str_nnelser 1 skyg;en.
It-12-rontJn n,r budt p, forholdsvis lite nytt I siste uke, bortsett fra en-del ;ts:t inn  tyskernes g tflanke.  Om de  allicrte  skter å gå  til e1minne11gfrontal effeneiv mot den v' sstnok meget sterkt utbygdo Goter-linje 1 Appenine-ne er tvilsos.t. Det cr nemlin vel mulig at utviklingan i Frsnkrike ( og påSslksn) vil tvinee tyskerne til å oppgi sine nåværende stillinger 1 Italia ogfs]lo helt tilbeke til Alpene, den onoste virkelig troppebeeparende linje 1  



.411,14~4r wtffiftW4 siwk dtvik~. itera Itn3e1.~
---1,1J,g-dpanerer ea, 20. Det er)n.u.l.Jg ot ov„rforingen av Jtyl'1-3r fr^

bil de tysk - flianøke førete,ten på at texakerele oopzet.J.
helt. Å repå Alpene vil eaernylige konaek -cre-nr,

1,1eb Balkans nord~tflanke blottes og de allierte kan skyte sine flybaser
fr'L til PG- 81-b-t- ten.
ufbkri en har  I den forløpne uke  særlig  vært preet av den nåde1ose forfglg-

else av de  retirerende tyskere  i Normandie som mE,r enn noe ennet har gjert til
bketoget til en fulletendig katastrofe, men også den stretegiske  bombins av
tyeke olje-mU har  vært  fortsatt, kt  oljemangelen  begynner å bli prekær for
tyskerre, ur gansk tydelig; det gir seg uttrykk i troppenes sterkt reduserte
beveoliehet i Frankrike hvor  de blir la.plist utmanøvrert av de gjennom-moto-
rieeete allierte  styrker, og vi kan merke det  her i Norge nå tyekernes hektis-
ke interessefor knott-produksjonen. Dot bovde'S o3så at de tyske generalers
fersek på å få slutt  på krisen  gjen-lom on ee'emensvergelse inot Hitler i førsto
rekke var bestemb av kjennskapet til den ee.perate oljesituasjon; en kjent
tefek militærekspert uttalte for en  tid siden  før attentateb - at Tyskland
ike hadde  ølje tor mor  enn tre måneders krig. Det er i denne ferbinnelso
int,:ressant  å konstntere at  hovedparten av de norske sabotasjeaksjonor 1  sene-
re tid har  vert  rettet mot bensin-  og oljelagre. I iallingdal ble 100 CCO 11-
t-e toppet ut  av tyske  bensintanker. SA gikk 65 000 liter I FagernJs i 7aldres

•

e veien; videre ble det delvis  tappet delvis edelagt ved pL',fyllent ,; ev
kor bensintanker i  Skien,  Brevik,  Lengesund og Porsgrund. OljetanL eine i econ
L1 n("t i luften mod 4800  tonn diselolje og 800 tonn solarolje  ee

1yri(A så  forsynlig å  antenne 2.300 000 llter 1 Drammen.
her innstillet  all sidapsfart på Tyskland, et moget oppsiktsvekkende

c Det vil bla, si at tyskerne heretter må hente den svonske jernmalm eed
e re ehip. Denne beslutning er et sterkt vitnesbyri  om Tysklands s:rn'ren:e makt

iLnaria fortsett,,r sine fredsbestrepelser og utenriksministoron har fåtb spe-
si 'lle fullmP,kter. Som  et ledd 1 helbetebiliede av situasjonen på Belken er
d, interessant. Og  ifølge de stte meldinger 24. eug bo,r eomenin '.'nrutt
ned  TysklvInd og gått inn 1. krigen på alliert siåe. Landet h -r  [5:itatt  do
tertos fredsvilkår, 4ntonescu-diktaturet or styet og en  ny demokrer,islr re-
g: ing opprettet. Troppene har fått ordre til øyetlikirelig å innstille all

•

G- nd mot russorne; det meldes om angrep nå c tyske tropper i 19nder, oe
- ko avdliner skal marsjero mot Ungirn fr orobro Transsylvanla tilba-

, ktf,er dette er det.sodt hAu om  at  Bllpi  le  vil folge etter og cm et
--e vil falle som en moden frukt  uten at dt (,r nodvendig å gj3re  invesjon.

o

Fra H emmcfrontens ledelsc.

Det er å vento at den nye totalmobilisering Tyskland også vil få e-
gjeencmgripende  felger I de eNkkuperte land, også Norgc. Det na7istisk -3 hoved-
orgen Valkisoher 3eobachter skriver t.pent at "de store resurser •-v arbaidskraf-

e okkuperte land vil bli utnyttet  til  d.et ytterste".
Et skriv fra krbeidsdirektoratet  til arbeidskontorene gir en pekepinn cm

fre.n:angsmåten. Distriktskontorene iclegges å oppnevne s:frutvalE ineen bvert
efbeldsområde til å glennomgå bod/iftene"med sikt, på å bring3 på det rene den
arbeidskraft som direkte kan frigjøres for ennet arbeid... Hensikton weid ut-
veleenes erbeid er å skaffe arbeidskreft og det bor i første rekke 1_) 13Yndle

ev mindre krigsviktig art  Blandt bedrifter innen
eir forste behendiee de som ikke har oppfylt sin meldeplikt..." En ro,/e-

be»;,ct for disse utg'alg, ledsaget av 2 hirdfolk, har 1 åiscc, dag,e bewnt
c' bedriftene forsynt med fullmakt fra r4_1.,csbeful1mektigeb Astrup,

år det gjelder utskrivning til - eller reryistrerinp: nasjonol
er parolen for bedriftslederne klar: De utsrevne som selv ter et na-

Lt_stand uakt  må  h el es best mulla. eg reg:_streringsskleweer utfylles ik
ee. s'eal altså nye metoder forsøkes, bl.a. med Torsonlig pgank2,.. Dette

Ikke forhf.ldet og en bedriftsledor må ikke vere behjelnelte meci oee,e-ver
r opplysninger som letter fienden 1 hari-i-iskrivninT.;sarbsid sElvom disse

'crever mer dlrekte og aktiv motstand. Motsts.,rdon

•

iar og det  blir hver  bedrifteleders sak med kjensk'1. -) til beririftens snosi-
olJe forbold å finne den mest effektive motstandsform.



En elsk arbeidsløshets olitikk.

11 dager før de allierte gikk iland i Normandi offentliggjorde den engel-
ske regjering en "hvitbok" om beskjeftigelsespolitikk, som et så kritisk or-
gan som The EconOmist betegnet som et landemerke i økonomisk historie og som
sikkert hadde dominert alle politiske diskusjoner hvis ikke invasjonen hadde
overskygget alt annet. Vi skal her -•forøvrig Uten å ta standpunkt - refer-
.ere noen av hovedpunktene i HvItboka. Man får av dette referat forhåpentlig-
vis et inntrykk av hvor samvittighetsfullt brittene arbeider med etterkrigs-
spørsmålene.- Arbeidsløshetsproblemet blir av de mest .centrale økonomiske og
•politiske problemer i alle land etter krigens slutt. I en senere artikkel
skal vi derfor ta opp hva Nerge, - etter vår mening.- må gjøre for å holde ar-
beldsledigheten nede.

Den engelske regjeringen kunngjør innledningsvis "oppretth6ldelsen av et
høyt beskjeftigelsesnivå som en av sine viktigste oppgaver og plikter". Dette
betyr, ifølge Hvitboka, ikke et statskontrollert næringsliv, Men bare at sta-
ten vil tre støttende til og gi de private muligheter for å beskjeftige alle
arbeidere. Hvitboka er i det hele utvilsomt 6t politisk kompromiss og noks -E-
mederat m.h.t. statsinngrep.: Framlegget, som er.en krigserklæring mot ar--
beidsløsheten, inneholder ikke noe lovforslag eller noen plan i ordets vanlige
mening. Hensikten er å gi grundig og saklig opplysning om fakta og begrep&r,
og prøve å rydde vekk endel av de uklare forestillinger som folk flest går om
kring med. Boka legger hovedvekten på det opplYsende og overtalende. Regjer-
ingen tror at hvis bedriftslederne venner seg til å betrakte sin virksomhet
som en del av samfunnshusholdet, vil de av seg selv anpasse sine disposisjon-
ner etter det felles beste, ikke bare av idealisffle,.men også fordi de vil inn-
se at de f..eks. kan skaffe seg maskiner etc. billigere under depressjonsper-
ioder enn i gode tider, Hvis lønnsmottagerne forstår at de ved å drive opp
lønningene fortere enn produktiviteten stiger - mer enn det tekniske fremskrit
tet tilsier kan berøvê en del av yrkeskamoratene arbeidsmuligheter, er det
grunn til å håpe at fagforeningene frivillig vil gå med på en hensiktsmessig
beskjeftigelsespolitikk.

Hvitboka behandler to tidsrum som er helt forskjellige: overgangs- og om-
stillingsperioden like eUter krigen og den senere fredstid. , Omstillingsperic-
den blir en knapphetsperiode hvor etterspørselen kommer til å overstige til-
budet. Noen alminneUg arbeidsløshet er derfor ikke å vente; men man må regna
med at vansker i forbinnelse med omleggningen fra krigs- til freds-økonomi •
kaa skape lokal ledighet. Andre farer ligger imidlertid på lur: risikoen for
voldsomme prisstigninger p.g.a. sterkt øket ettersporsel. etter fo.rbruksvarer
og risikoen for fellinvesteringer. (Hvis f. ekst ferbruksindustrier  e  under
presset av den øyeblikkelige etterspørsel utvides mer enn varige etterspøre
sel etter deres produkter tilsier, blir resultatet arbeldsløset når folk har
fdtt tilfredsstillet sitt første, unormalt store behov), For å forebygge dis-
se farer går regjeringen inn for å opprettholde rasjoneringen og kontrollsys-
temene i et begrenset.tidsrum også etter krigen. Det viktigste rent ! politiske
sporsmålet blir da: Hvorledes vil befolkningen stille seg til de fortsatte
innskrenkninger når krigen er slutt? - Man får et inntrykk av disse problem-
ers viktighet når man hører at ca, 7 millioner engelskmenn kommer til å berø-
res av omstillingen fra krige- til fredsokonomi.

evergangstidens problemer er engangs- problemer. Den sencre fredstids oro
blemer er av-storre betydning. Under parlamentedebatten om Hvitboka påpekte,
arbeidsminister Bevin at fra 1870 og til dennekrigen,hadde det bare vært
full beskjeftigelse under tre forutsetninger: under onprustningstider før kri-
ger, under krigstider og i tider da oppdagelsen av nye guldforakomster med-
forte alminnelig kredittutvidelse. Ellers har• ettorspørselen ikke vært stor
nok til å hindre arbeidsloshet. Tyskland har i det siste ti-år hatt relativt
liten ledighetsprosent, men val og merke på.bekeetning av tre ting: en stor .
del  av  de ansatte var beskjeftiget i den .nasymale krigsindustri, store deler
'av folket var konstant mobilisert og fblkets forbruk - levestandarden - ble
kraftig skåret• ned. Den engelske regjering vi1 prøve d oppnd full beskjef-
tigelse uten å bruke tvang. Hensyn skal taes til de individuelle onsker.Folk
ekal selv avgjøre hvor meget de vil forbruke og hvor meget de vil spare. 3c-



fbto;o1sospo11tiken skal vær on demokratisk no1itikk uton d1';.tot-oojsko- Don ongelsko,regicrIn3cns -t-,o-osbckTennoise på dotto områdct
tror at utbrodt rboidsløshot kan hindree  ved  on politikk som sårut p4 holdc hjulene igang og opprettholdo dct størst muli3e innenlandskoorbouk,

Full beskjeftiolse, som gir cnhver anlodnins  til å  yto on vordifull  inn-o-te, oppnAos i krigstid fordi dot cr cn kollossal otterspørsel oo vikbi3o
'rov mod kjopocvne 'Sak ses.  Et av frcdstions problemcr blir da å vedlikeold,

jcvn os tilstrekkolig ettcropørsel bla, vod  å forckle lnntktono slik at
borgornes kjgpeovne sikrcs. For å hindro ettzr8prsol(sn i  å gå nod i dårligcbtdor  skal 9overiages  planlagto sosialforsirin3 sti1le i utjcvningcns  tje-
nocte. Forsikringsbidrageno skol ikko vwc konstanto mon syno ved stigondoarboids1.3shot og  heves når  lodigheten synkor. .5orgcrn,s kjøp,kraft tilføres
•altså et tilskudd  når den  samlede ettorapørsel cr forliten, mens don  under
moteatto forUtsetningor  kunstig svokkes. Hvis arbcids1'38h3tsprosonton or

ro onn 5 ske.1 lonnstagernos og arboldsgivernos sammonlagto ukebidras utsjgre
1C sh.  Hvls  prosonton dorimot overskridor 11 skal bldragot baro utgjøre 5.sh.
.?orsikringssclsk-oonc skal altså I sodo tidor drive on  ovorskuddspolitikk oglce opp roservor  som  I d4r117,c tider mulieoslør et "sa1g" av forsikringssod-
r,n; til undorpris. Dette motvirkor  åponbart  konjunkturbevogelsono. non Econo-mtot bl.a. mcnor at foralgot ikko går lan-;t nok. Çan qian varioro skattor og
'nf3ro avslftcr otter samme  orinsipp, vil man ho botydolis bodr, chansor tll åo.)pnc'i jovn kjøpokraft. Folk vil da lotboro kunnc holdo salLIG:c forbruk I dårliso

ttder scm i godo. :vItboka antydcr også  varicrondo skattosatsor og berøror
1-Aullohotcno for dIrkto kjøp av konsumsjonsvaror av stat og korir,luno.

annot '_lovod)orsmål cr hvorvidt inv c etcrinon, dot vil sl kapit-qo,n-bringoloon I bysniner, maskinor, varolsre ctc.  os utskiftningon av sammolt
. •torioll eod. nybb, kan -,joros tilstrokkolig jovn ostabil hvis don ho-vodsa-
Y,11..; ovcolato5' til privatklpibalon. Hvitboko sior "at alt som cr mulls måojros for å  beosr,no de farligc svingninsono i do priva.tc invest,rinsono".
Don utonlandoko inoflytolso på detto områdc  or v-nskelio å  konbrolloro; mon
mod do innenlondsko Invostorino;or har staton fritt spill. -illiam Soveridso
sicr 1 sin omto10 av Hvitboka: " Hvor stor dol av in:ustrion som bør ovorlot-
co b11 don fri forctagsomhet cg 1 hvor stor utstrcknin; invootorin•n bør

for kontro11, avhoner av i hvor høy srad dtot viscr scs muljg å for .nco o'on11_,; frihot mod nasjonons økonomieko interessor 1 stabilitet og oksp'.n
g joo."  lfe1c Ilvitboka er pongcpolitik ron  det vil-tisstc instrumont for å
en svironinser i invostoringone. I ovorgansstiden vil man beholde " do bil-
'1 -o; oonors politikk", d.v,s. man vil holde rsntofobon nedc for ikke å  losso
' iner I  voJ-...n  for gjonoppbyssnlnssorbcidet. Ecn kapitaloorked.A skal holdes ondor  kontroll og livsvikt1-£o tiltak få fortrinsrott til kaplb21. I don
seiero porlodo tonkor man å kontrolloro invostcringcno  gjonnoo on  aktiv rontooclibikk. 2oocoingen syncs å  inn for  hoy  rcnter stort sott slik at ronto&oot,6no scottos opp når ettereporsolon ettor kapit=1.1 antar usundc formor, mon
ikk. presses ned n4r investcringone stopoor opp. :11ers skol dc Dnkoltov'r'somhobor oppmuntros til å d1sponcre sin kapito,1 på lensre elkb 0g som

få sko,ttolettelser.  Osså  når det ojolcicr invosteringcno b.ov-Ooo oconomist at forslascno .ikko er bilobrokkelio vidtgende. Bladot krever
on J3o aktiv skattopolitikk wed forskjolli o., skatt på industriono 21t etter

sibuasjon  os  Investoringokontroil.
Fivitbo'a botroocr flere san-or oksportinc?ustriones viktishot. Utenlandske

må 1„nerobres og on stor eksport or nødvendls for å sikre importen
varor. Ylen o-;så på dotto felt skal ansv,,ret  os  initiativot  lioge hos industrion.

1.1Vi2  '30 omtalbo  foranstaltninzer ikko er tilsbrokkeliso  611 4 hol:o all-rbeidekraft boskloftiget, m sts£ os  kommune i  ng-Ivondis utstreknins invost-
cre sine -)ongcr o= sette igans offentloo, orbeider. Det  offentlise sk21 ikko
n7isl..ron1eo ein virksomhet i dårlise tider mon tvertimot utvide den. Reo;jor-
jno,on v11 Imillertid prøve å unnså alle "unødvea=llge" offentlige -,rbeider. E-
conomist spar ses igjen: Er ikke bedro å bruko dc orbeido.løse til orhaide-)ti or ønskolis solvom det Ikke er nødvondis, onn a la dem sbå uten noe
ro? Hvorlodes skol så staten iinansiore sin virksomhot? IfJ1se fivitboka
e!L ikko budsettet utjevnes hvort år, mon rogjorinson vil ikko -vviko fra



„JgrUw.rlen at budgett,..e3ake md balahsere-over-et  lengre-tidsrum.  Economist me-ner at d s  en  fordel  å unnså  en større økning i nasjo-naljelden, men finner det tvilsomt om dette er mulig hvis  Målet  skal ndes .rår det gjelder riser o lønnin er, hevder regjeringen  at  fasto priserog festo lønninger henger uadskillelig sammen og at disse to faktorers stable-litet er en nødvendig betingelse for at en beskjeftigelsespolitikk kan gjennomfores med hell. Det gjelder å unngå  at  skruen uten ende - med avvekslende•pris- ce lønns-forhøyelser - blir satt
Staten skal også påta seg ansvaret for industrienes beliggenhet. Avsides-liggende områder skaL ikke avfolkes men tvertimot skal det anlegges nye ind-ustrior i disse områder slik at de ved en mangesidig produksjon blir mindreavbengig av verdensmarkedet. Man vil forby anlegg,av fabrikker i visse over-befolkede distrikter og om nødvendig yte statsstøtte til opprettelse av fab-rikker i nødstedte områder.. For å redusere den lokale og tilfeldige arbeids-løshet vil man også øke arbeidskraftens bevegelighet. Man vil skane muligheterfor alle som ønsker det å skaffe seg fagmessig utdannelse og dessuten gilige bidrag til arbeidere som er villige til å flytte til nye distrikter.De forskjellige bedrifter skal også på alle mulige måter oppmuntres til å innrette seg på hurtig å gå over til produksjon av andre varer hvis det i lengrep,r1:)der  cr  dårlige tider i deres spesielle bransjer.

En innsender spør: Kae en soldat oller offiser undskylle seg med å ha han-dlet etter ordre, når han skjønte at ordren innebar en kriEsforbr telse? En-kelte hovder dette; det er hans plikt å adlyde, hvor'vanvittig ordron enn er,sier de. Men de fleste mener vel at han skal nekte å adlyde selvom han tru-es mcd å miste livet - når ordren er opolagt forbrytersk. Engelskmannen lordColeridge sier: "Å båskytte sitt liv er generellt sett ens plikt, men det kanegså være den rencste os  høyeste plikt å ofre det. Krigen er full av eksemp-ler på at •en •manns plikt kan v,sero ikke å leve, men å dø”. Hvis en soldat fdrordre om å skyte uskyldige sivilpersoner, er det hans plikt som menneske ånekte. Mennosker skal ikkc  la  seg kommandere til hva som helst. Mon prrpagan-da og opphisolso spiller en så stor rolle under krig at ot ben menneske sik-kert kan være med på mindre krissforbrytelsr uten å forstå oE uten å halig samvittighet.  - 0 -

Danmarks kamn. og vår.
Det trekkes ikke sjelden i denne tid sammenlikninger mollom Norges og- Danmarktfrihetskamp og det hender at den danske kamp blir rostpå  d.43n  norskes bekost-ning. Det er riktis at Danmark b1ir rest; dets innsatshar krav på vårldeund-rins og uforbeholdne anerkjennelse, men vi finner det ikke r1ktig at NorgesinnSats samtidig blir nedvurdert. Det er nærliggende å trekke paralellerlom norske og danske forhold, men enhver direkte jevnforink vil bli misvisont-. de; det cr en fundamenta1 forskjell mellom.de to landS stilling under okkupa-sjonen. Norge førte krig i•to måneder, Danmark kaoitulerte. Vår Konge og•re-gjoring forlot landet og lgdet . den militære motstand fra •England; DanMarkfikk beholde sin.konstitusjonolle ledelse og.hadde lenge en Viss indreoolitiskbevegelsesfrihet. Tyskerne gjorde Norge til et fersoksfelt for.sin "ouropoiskenyordning" med innsettelsen av Quisling, Sorsøk pd.-glennomført nazifisoring avadministrasjon,..kulturliv, næringsliv osv; Danmark var lenge ikke Ejenstandfor andro inngrep . enn de som militære og krissøkonomiske hensyn krevde. Det1-1zIstlske terrorapparat koM. lanst tidligere, og mereffektivt til utfoldelsei Norge onn i Danmark, med dødsdommer, deportasjoner, inndragning av radioerog mange andre restriksjoner. • -Trass i dette.- delvis også p.g.a. dette satte  den  norsko motstandsbev-egelsen inn.a1t sommeren 1940. På et tidspunkt-da det så som .om Tysklandalt hadde vunnet krigen, da England kjompot alene for Sin eksistens . og dapasning var løsenet fpr et flertall av politikerne og store deler av folket iokkuperte og nøytrale land, fra-Frankrike og Svorige Romania og Bulgaria,og mange begynte å studere på om ikke dotte med "nyordning" kanskje hadde noefor seg, da reiste det norske  folk  seg til motstand mot tyranniot, mot ter-roren  os  den fotøyede propaganda. Kampsituasjonon ble tidligere tilspisset,



No-r.ge enn i vel no-e ,=et okk- --
upert land  e  eller nøytralt. Alt.høsten 1940, den svax-Leste ,periode de for-
ente nasjoner har gått igjennom, hadde.den norske hjemmef~ sine første
store -.kenflikter med  tyskere og quislinger og førte sin motstandlinje fram til
seir; det var da idrettsfronten ble skapt, det  var da høyesterettsdommerne 1
protest mot  vilkårlighet og folkerettsbrudd'nedla sine ombeter,  det  var da de
første  naziflseringsaksjoner mot nærings- og  yrkesorganisasjonene og mot ad-
mlnistrasjonen ble avvlst. Senere kom lærernes  og kirkens atore aksjoner og
kampen mot aambandene, konflikter som klarere enn noen folkeavstemning viste
at Norge sa nei t.11_nazismen og Nouropa. Nå degde milltære  beglvenheter ove•
erskygger alt annet, har man lett for å undervurdere denne våpenløse kamp,
men det ville være ganske uriktig. Like viktig som bomber og granater 1 en
krig er moralon, viljen og troen hos de menn som bruker våpnene og produserer
dem. Er de ikke overbevist om at de kjemper for en rettferdig sak som er bfr,
ene verdt, hjelper ingen krigsmaskin, hvor glimrende den enn er organiserte
Os det var faktlsk noe slikt  sop holdt  på å skje i 1940 71.  Det var mange som
tvilte på om det hele kunne nytte og var  møyen verdt; de hadde oppgltt håpet
og tenkte  på å tilpasse  seg. I den sltuasjon spllte det norske  eksempel en
meget viktig, kanskje en avgjørette rolle.Vi fremholder ikke dette for å gasse oas i selvros. Vi  tror f. eks. at
Danmark ville ha gtfort det samme 1 vår  situasjon. Vi skal  heller ikke hvile -
på laurbærne fra 1940y42, tvert imot, våt fortid skal ans ore ss t11 fortaatt.
og øket innsats, med da ens kam midler. M(Jn det kan være nytti.g.at .disse tingr
ene b r -Sa"

Det trykk, den kontr%ll cg den  terr4r  vi har vært utsatt fr, y som del".
vis skyldes vår sklare kampstilling fra første stund av y har vrt  langt  mer
følellg enn de tyske åtgjerder 1  Danmark. Det har innskrenket vår-bevegelses-
frihet og gjort at aksjoner som 1 Danmark har kunnet gjennomføres med små elr
ler 11-~ ofre har vært umulige her. For bare å nevne en enkelt detalj: først
1 denne måned er  det innført legitlemasjonskort 1  Danmark. At f.eks. danske
sabotører  1 kvartersvis'er innv1klet i 11dstrid med fabrikkvakter i store bye
er midt på dagen, sprenger porter og murer med dynamitt og oppholder seg len-
ge på fabrikkområdet for etterpå å  trekke seg tilbake i god orden pr. buss u-
ten at  en.tysker er kommet  til  stede, viser at  okkupasjonen er  gjennomført på
en.helt annen  måte enn 1  Norge. Den samme forskjell har, like til det siste
iallfall, gjort  seg  gjellende  m.h.t. straffeutmålingen,  gisselaksjoner o.l.
Det er også tydelig at den alllerte ledelse i London r  hva nå grunnen kan væ-
re på  en ganske annen måte har stimulert •til direkte aksjon 1 Danmark enn
her, både når det gjelder propaganda, direktiver til  motstandsbevegelsen, ut-
sendelse av spesialutdannede  folk,•.tilveiebringelse av materiell osv,den senere tld har sltuasjonen tilspisset eeg også 1 Norge medObegiven-
hetene omkring mobillseringen av 21-22-23-åringene og seriene av sabotasjeak-
sjoner mot strateglske punkter innenfor krigsviktig industri osv. (Meget av
det som blir gjort og forberedt 1 Norge er forøvrig av den art at det ikke er
hensiktsmessig for motstandsbevegelsen - og heller ikke for tyskerne - å gi
det publisit4.) Samtidig har det tyske  trykk Danmark- øket betydelig, slik
at det 1 en  vIss  grad finner sted en utjevning i vilkårene 1 de to land.
Men det er - eller har lallfall vært  ernpri,nslelell forskjell mellom okkupa
sjonsvilkårene i de to land. I Danmark  har viss -forholdsvis begrensede kretser
konsentrert seg om en ganske spesifikk kampform, som der har hatt  store mulig
heter: I Norge har det vært ført en folkekamp på bredest mUlis basis under et
stort sett langt hårdere okkupasjonstrykk. Beggc lands innsats har krav på an-
erkjennelse. Vi er de første til å gi danskene honnør for deres. Men vil vil
også slå fast at vl i. Norge ingen grunn har til å skjemmes over vår.Befrielsen nærmer se konsteterte øksnevad i en kringkastingstale forleden.
Naziregimet i Norge kan bll knekket på en ev tre måter: 1)de dllierte gjør in-
vasjon 1 lendet og kaster tyskerne DA sjøen. 2) lyskland kapitulerer, og 3)
Hiteler ev2kuerer NOrge. - Under enhver omstendighet må alllerte tropper hjel-
pe til med befrIelsen. Vi kan ikke på egen hånd knuse den tyske krigsmaskin 1
landet eller hindre dens retrett. Men ett er sikkert: Da alllerte blir 1kke
på norsk jord et øyeblikk lengre enn nødvendlg. Og ett t11: Det blir bruk for
hele det norake folket når slutt kampen begynner. Er du beredt?
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