
z-;-;  
3665fr4 ,

U2,:ecc:slkt
DEN POLITISKE FRONT:Også d=e store nybeter fra den

porniske-fror,,-.TUken j:ør ble det mccili rr di:n nye engelsk-russiske pakt.
Framfor alt fortalte denne traktt om kcnd  :trfrornasjonalt samarbeid
og forsåelse.Dette inntrykk befests ytterligere av den samtnie som na
finner sted mellom Churchill oE RooSevelt.I9. juni ble det meldt at
Churchill hadde foretatt sin tredje reisc over Atlanterhavet på ti mån-
eder.Reisen ble foretatt i største hemmclighet,og møtestedet holdes ogaå
hemmelig.---Sammen med Churchill fulgte militære sjefer og eksperter,
bl, a. generalstabssjef sir Alan Brooke og Aastings Ismay.Det er nå
kommut melding om at samtidig som Churchill og Roesevelt forhandler,er
det også underhandlinger mellom framstaende britiske og amerikanske
militærledere.--Canadas førsteminister,Mackenzie King er også innkalt
til drøftelscne.

Dette møte har derfor sikkert samMe preg som møtet mellom Eden og
MolOtov:Det cr den aktuelle militær-palitiske situasjon og mere lang-
siktige og internasjonale problemer som dr0ftes.
Det er ennå ikke utsendt noe kommunlke fra forhandlinEene,men man venter

et slikt i nærmeste framtid.Imielertid har offistelle talsmenn revnt
noen av de sentrale emner:Den nye front og problemer i forbindelse med
produksjonen og skipsfarten.Den kjente liberale redaktør Garvin mener
at også de andre krigsskueplasser og u-båtfaren vil værc, gjenstond for
samtalene.

Rossevelt uttalte etter at konferansen var begynt.Sget om iroduksjon
en har vi vunnet,tilbake står det å vinte slaget om fordelingen.

Det er for å  vinne  dette slaget at Man har planlagt nye store skipsbyg
ninger,For skipsfartsproblemet står i nær forbindelse med den rize front
som skal opprettes,slik som våt medarbeider påpekte i siste numner av
Fritt Folk.--Det er veldige områder somikommer betraktning hex:Stille-

vsområdet,Mellom-Østen,Russland ogEngland skal alle ha forsyninger.
Det stilles således s;ore krav tll ‘refarten.Og det_stiller Seg r,ok

visse vanskeligheter i vegen,men disse er ikke større enn at det offi.uelt
kan uttales:"Tonnasjespørsmålet kan forsinke offensiven,men ikke hindr&,
dens iverksettelse. 10g i forbindelse med slaget om Atlanterhavet og u- \-
båtfaren sa Mackenzie King:Det avgjøres av kappløpet mellom tyskernes
nybygging av u-båter og de alliertes nybygging av skip som kan ødelegge
dette våpen.Og i så henseende er stillingen gunstig.

ØSTFRONTEN:Uken har stått i tegn av etårsdagen for krigsutbruddet mel-1
lom Russland og Tyskland.Militært sett har dette betydd at tyskerne har
sal;t i gang et stormløp på Sebastopol for A ta denne byen.Det gjaldt for
tyskerne h ha en seir a prange med på asdagen.Men de fenomenale russiske
forsvarcre sørget for at tyskerne ble snytt for en slik seir.Tyskerne er
helt e7crlegne i styrke.22, juni anslo Lendon de tyske styrker på-Krim
til 20 divisjoner.Russerne inurømmer ab tyskerne har gridd å kjøre en
kile inn i forsvarssystemmt no:d for byen.Men ellers bryter bølge etter
bølge tlodig sammen foran de rt-ssiske stillinger.Daglig mister tyskerne
omlag 3000 mann i kamflen mot forsvårerb.e av derne fesningen som allerede
har sikret seg et h:Istorisk ry.IvLn anslår fianders tap til 5 tyske'og
2 rumenske divisjoner etter nosten tr.e ukers ulik kamp,Og selv om tysker-
ne ettdr sitt tredje•hovedangrep i en 7 månelets beletring endelig skulle
makte å innta byen,vil ikke vi_ningen sta i noe r±mellg forhold til de
enorme tap i tropper og materiell.Tyske=e talet ikke mange"seire" av
denne typen.

På Karkowfronten hadde v. Bock samlet enhalv million mann,og for litt
over en uke siden satte han i ranR en ny offen2iv etter at han og Timo-
sjenko nylig hadde hatt et uavgjort orroør,Nå meldes det at denne nye
offensiv av v. Bock allerede er 1 ferd mcd å obte ut,Kampområdene var
60 km. nordøst for Karkow og I20-7TOkm, sydørt• fer Ka:rkow i Izjumområd-
et.Russerne har holdt stillingene,og-slagmazkcn er dekkct av tusenvis
med tyske lik og hundrevis ni(Jd vrakrester av tyske tanks.I det siste
meldes det ogSå at russe=e har  eflorpn:ei .C.ero  sterkt befestede



• ,A ~M'Oltr* -km.st;irre y gjsntlrobret etter flere dvtente kamp.
De cpt",.»-Fes ikke hviflen by dct cr.

Miji.)21csnertor helder til den oppfatning at Hitler iår ikke vil
værn i tarJ Hil å sette i .Lang en lignende offensim oom den i fjor
sommerelig har han oppitt å ta 2 av aine tre hovedmA.1,nemlig
Leningrad og Moskva.Det er truselen fra vest som avholder ham fra dette.
Men han vil kanskjo samle seg om å ta Kaukasus.Selv om han mot all for-
venting virkelig skulle Erede dette,er kriEen like lite avgjort for det.
Seir kan han ikke få før de overmåte sterkt belestede strøk i nord ogsa
cr tatt.OE det vil han ikke makte.---På årsdagen for krigsutbruddet ut-
talto Kallnin,den sovjetrussiske president,seg i samme retning.Han sa:
Hele virkson#oten i Sovjetsamveldet er omlagt Tor å møte krigens krav.
Det russiske folk hnr nå alt det kriEsmateriell som beheves og de våpen
som skal sikre seiren.Den meget bebudede tyske våroffensiv kle det ikke
noe av,og jeg kan tillitsfullt erklmre at den tyske hær ikke lenger klarer
å begynne on alminnelir offensiv langs hele fronten.

LIBYA OG MIDDELHAVETTorrige uko ble stillingen i Libya betecnet som
kritisk etter Bin haeCTms fall.Fienden hadde da i tre ukers tid lidd meg-
et alvorlige tap som han ikke ensct.Vcd Bir haceims fall oppnådde Romnel
den fordel at hans forsyninEslinjer var blitt meget kortere,dessuten
kunne hnn fra nå av koneentrere slagkraften nordover.I siste liten fikk
britorne trukket styrkene sine bort fra Gazala,I5. juni.Senere fulgte
det slag i slag,E1 Adom og Sidi Rezegh ble også oppEitt.Nå trakk en
mindre del av 8: arme seg tilbake til Toruk mens novedstyrkene inntok
nyc kraltige stillinger ved den egyptiske Frense.--Etter et overrask-
ende og ualminnolig hArdt angrep ble Tobruk inntatt,men en del av
garnisonen unnslapp i.skip(20. juni).Dermed er slaget om Libya foreløpig
avgjert,mon mcget senere enn hva tyskerne hadde tenkt,slik at når nå
slaget on llgypt begynner har Rommel ikke den slagkraft som plrnlagt.
EnEelskmennenes stillinger ved den egyptiske grense er meget sterkt'
befestet.Sollum,Fort Cappuzøo cg Halfayapassetvil nok bli alvoxlige
og hård_ø nOtter flax knekke for Rommel.
I Er'gland'erkjenner man  full' E  rIctr,1 _c_x_04-se-derlag-.-Men-ttMes

frambever at  et tapt-sla ikke er ket s=rie som et tapt felttog.Tross
neierlaget er det ikke pa noen son'holt mAte noen pessimistisk neder-
)agsstemning i England.Viljen til å ri stormen av er det framherekende
drag i presse or krinEkastning  TiTes  framhever at fienden både mA og
skal drives vestover igjen.Det samme nar dcn australske førsteminister
Curtain sagt.Og disse meninger hviler pA reelle forhcld,for det meldes .
at Ritchie 1 det siste både har fått og f&r store forsterkninger.
Men det har også løpt' inn lysEre meldinger fra denne delav verden.

Italienerne trodde seg endelig storke nok til å ta opp kampen med de
engelske flAte styrker.Med en sterre flAteavdeling gikk de t,1 angrep
på to britske konvoyer.Det utviklet sce kraftige sjø- og fletrefninger,
Etter fire dagers kamp trakk italienerne seg tilbake.De hadde da med
sikkerhet mistet en stor IO 000 tonns ktysser mod 8 tems kanoner.
Dessuten mistet do to destrooro cg en u-båt.GE på et stort s'aEskip
ble det nctert en torpedotreffer.Alt ialt mistet Aksen 65 fly unler an-
grepet.Engelskmennene mistet en lettkrysser,4destroyere,2 eskortcskip
og 30 fly.Det var Atlne som ga denne--erklæring.Han forsikret at stowe
foreterkninger er undGrvegstil Libys,hvor alt skal gjrros for  a  gjen-
Opprette stillingen.

KRIGEN I STILLEHAVET: Krigen i Stillehavet har nå vnrt så lenge at
etterhvert =6-777ynne å danne seg et bilde av hva som egentli

skjor.Japan sluttet seE til aksemaktene da de allierte tilsynelatende
satt vorst i det.Tyskland og dets allierte hadde hatt store,men meget
kostbre seire i est.OE så gjorde altså Japan det samme som Italir et
og ot halvt år i fervegen hadde Ejort:Håpet om en lettkjøpt seir for-
ledet Japnim til å begå en skjebnesvark:er bommert,Japnerne trodde sely
at de sXillo Lii det ut,slagsrivende lodd i vektsklen.

en vc-idijs% tilYydde de England og Anerika hårde og
fole11.%7e  'nerynclsen var deres strateE J  els Ponservativ:De gjor-
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de landevinninger sem  f. eks. på Fillipinene og manEe andre steder.Men
deres strategivar også av ep radikal art:Ved det overraskende angrep
på Pearl Harbour 1 begynnelsen av krtgen vtlle japenerne tilintetsjnre
de fientlige stridskxefter uten å ta land.
I begynnelseu var den japanske offensiv vestlig rettet.Meningen vnr

å bryte de alliertes barriere i India og Mellom--sten.Det Ejaldt nemlig
for aksemaktene å opprette en meget nødvendig kontakt med hverandre.
Japan var uten tvil satt inn i Hitlers offensive planer i Europeog
Afrike.

Men etterhvert begynte utviklingen  å  ta en uheldig vendins for akse-
maktene.Amerikanerne hadde summet seg etter de første slagene og begynte
nå selv å slå hårdere og hårdere til.OE i Indin økte motstenden.På den
annen side holdt ikke Hitler sine løfter.Avgjørelsen i Russland er
fjernere enn noensinne-i allfnll til Hitlers fordel.Og Egypt ble ikke
tatt,og det er lite som tyder på at det skal skje.

Så kom slaget i Koralhavet med et overveldene nedering for Jepan:
Japenerne måtte nå legge om sin strategl.Paradoksalt nok kan denne be-
tegnes som en"defensiv offensiv".For da de oppdaget at de ikke fikk den
lovede støtte Hitler samtidig som deres egne vanskeligheter ble størrek,
ble det klart  for  dem at nå Ejaldt det å trygge sin egen sikkerhet.
Offensiven er ikke lenger vestlig rettet mot India men mot Kina,hvor
de har.satt gang en storstilet offensiv for å sikre seg mot at de allh
ierte der'skal kuane bruke baser for et engrep på Japan.

Skpstepene for japnnerne er blitt mers og mere katastrofale.b.an anslår
at japanerne allerede har mistet en fjerdedel av sin hsndelstonnasje.
Det var for å sikre  see  mot vest at angrepene pt Midway og alentene
fulgte.Disse angrepene forteller om nok en forandring i den japanske
srtategiaDen radikale strategi fra Pearl Harboux er oppuitt.Det var
en konservattv strategi med tnvasjonsstyrker som var det karekterist-
iske for angrepet på Mj.dway og Aleutene.Disse amerikanske støttepunkt-
betydde en alvorlig trussel mot Japan.
Japanerne har  all  -8~142  ttl å  ta„ ...aakszhetsforanstaltninger:For den

tid kommer da de selv vil bli drevet ..(ser pt en nådeløs def-e-natv.
VESTFRONTEN:Luftoffensiven mot Tysklend fortsetter med nattangrep.•

Emden har i ferlpne uke hatt tre kraftige og konsentrerte flynngrep.
Natt til igår hadde denne vikttse hnvnebyen sii 77. angrep.Den fjerde
natten ble mål 1 Ruhrdistriktet osså ant:repet av en stor styrke.Fly-
plasser og tyske stilltnger i det okkuperte Europa ble også angrepet.
Fra alJ.edisse nattopersjoner savnes alt i alt 30 britiske Tly.Enkelhe
netter har det vært mindre tyske forstyrrelsesangrep mot England.

Dagoffensiven over Frankrike har også fortsatt.Under en av disse
operasjoner utmerket en norsk Spitftreavdeling seg.De skjøt ned tre
tyske jagere.To norske flysavnes.-- Flyminister Archibald Sinclair har
nylie  i en tale kunngjort at Tyskland om kort tid vtl utsettes for
masseangrep  av 2..3000 fly av gangenaeretter skal krigen avgjøres av
de britiske armeer •om  vil gå til aksjon mot Tyskland.

De norske avitser er fulle av beretninger om den motstand engelskmenn-
ene møter i. Indla,og denne kampanjetskal Gandhi spille en stor rolle.
Men i England er det nettopp offentl*ggjort en loyalitetserklaring fra
GandhL.Han ster at England og India har de samme måi.Og vennskapsytrins-
er fra aksemaktene er av liten betrolning,som vt har sett.--Det er slik
fientltghetene arter seg 1 India!

Det har vart holdt taflrike møter i England fer å feire etårsdagen
Tor krigsutbxaddet mellom Russland og Tyskland,men ogst for å feire
den nye taktat mellom England og Russland.Ved et av disse møtene talte
Strafford Cripps.Ran talte om hjelpet fra Amerika og den nye frant
"N4r vi slår,la oss slå hårdt os  med bestemthet og med herlin  SOInmäi -
før vi stopper."Videre nevnte han at nasipropagandaen forteller Engelnd
og det  øvrige Europa at det er Russland  som  vil gå  ay med profitten.

JåW a det f422c  fortpttax  de det motsatte:at det er England som
vil dra avgårde med kaka.Men tyskland. vd.1  makte å sprenge det nye
vennskap med deP-eZAzsib propaganda.
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Filtt Tölkhar i et tidligdre nummer brakt endel av den diskuziom

som nå pågår i England om en rekke innenrikske problemer som m?. 5Vi hax i dette nummer den store elede å brinee en artikkel fra det ab-
solutt mest fagligc, og kompctente hold om endel norske etterkrigspro-
blemer:

"NLr  nordmenn i dag kommer sammen dreftes ofte hva nytt som bør føres
±nn 1 vår demokratiske stntsskikk etter krigen.Det er riktig å reise
dctte spørsmål.Det folkestyret vi hadde ga oss menneskerettieheter som
vi nå fører en felles nasjonal kamp for a vinne talbake.Likevel er det
ingen svekhet om vi erkjenner at vi må videre fram enn vi var kommet,*
da krigen brot inn ovcr oss.Statsmenn p de alliertes side har formet
sitt slnEord for framtidons demokrati i to krav:Frihet for frykt, og fri-
het for fattigdom.Det første av disse krav er naturlig 1 pakt med demo-
kratiets gflmie frihetsideer.Det betyr rettssikkerhet,bLde for stster og
for individer.Men det annet krav er oppstått av mellomkrigstidens bitre
erfaringer og varsler inn en ny tld:Det betyr erkjennelse av at de mod-
erne industrisamfunn krever høyere samfunnsmessige organisesjonsformer,
at all frihet vil henge i luften hvis ikke demokratiet organiserer ar-
beidskraft og naturrikdommer i kampen mot arbeidsløshet,økonomsk plan-
løshet og sosial urett.
lidens finansielle teknikkgir den moderne stat mulighet for å gjennom-

føre dette program.Mange spørsmål må her avgjøres gjennom denpolitiske
debatt og interessebrytning,som vil og bør vende tilbake når vi iejen
får vår frie forfatning.Men noen av de viktiesteforandringer sem bør
gjøres i vår statsskikk,vil nettopp ha til hensikt  4  gjere det lettere
for statsledelsen å anvende moderne virkemidler for å gjennomgere sine
oppgaver.

Gjennom statsbudsjettet har vi mulighet for,direkte oE indirekte,4
serge for at all arbeidskraft kan skaffes beskjeftieelse,og gjennom
anleggsvirksomheten kan Staten angl bd retnine  oe  fnrt 1 en storstilt •
teknisk utbygning av landet.Men a af bt  iretthetienasgen i den iorb

fn
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ece.L:v neg selv.Reejerineen vil og-
så frafrtidenvare parlamentarisicnaverlig overforStortinEet,men den
må få en videre arbeidsfullmakt sL'lenee den sitter.Den detaljerte kom-
iteA og Stortingsbehandling av ste-kt spesifiserte bevilgningsbudsjetter
har brakt inn lite av verdi,men mav:e usakliehensyn ved behandlingen
av som regel rent tekniske og fr.g?..zes:eesmal.Den har framfor alt voldt
en betraktelig fersinkelse av allef2cnt1ige bevilgninessaker.Bevile-
tingenemå gis i store hovedposter,eel Regjeringen kan treffe sine dispos-
isjoner raskt og'fritt.Den kan da  flesa gi de underordnedeadminiatrasjons-
sj.efer friere hender enn skikk og !rruk har vært.Ansvaret blir  et  senere
apørsmål,som henser sammen med den ooldtiske stilling i det hele.

Med  Statens nye innaate fbr arbt.,d og plen mt vi skape en Stor og ny
offentUg institusjon for behandlin}; av tekniske ogvitenskapeflge spørs-
mål,som reiser seg i forbindelse med utbyggingen av landet.Norges Økon-
omiake Selvhjelparåd var kimen til en slik institusjon,men'må orgeniseres
med alle moderne hjelpemidler og  gt%re  arbeldsmuligheter for vitenskaps-
menn cg tekniske eksperter,oe med wk‘ejørende innflytaae  epå_s).le spørs-
mål sem natuzlig hører inn  under defte.

Tilslutt skal nevnes et skjebnespersmål Som ligger i selve folkeopp-
dragelsen.Demekrati krever kunnskap:ben vår skole har ikke Eitt barne
nok av den praktiske samfunnskunnskep som livet krever, i. et moderne
demokrati.Barne må lure folkestyreter  grunnsetninger.om den personlige
frihet og samfunnamessig ansvr;og dC må lære hvordan offenp4g admini-
strasjon praktisk fungerer.Opplysnix,Esarbeidet må  heller  ikke slutte med
skolen.Det er i Statens interesse å uirge for at det spres mer saklig
opplysning om samfunnsspørsmål.Kan “11( opplysming bringes ut til alle
lett  av folket,da lærer folket å styro seg selv.Det er å "flytte fri-
netens grenser;eom Nordahl Oriee sier:"videre ut et steds."
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