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?,usland. Russerne har nå avskåret 4 av de 6 hovedjernbaner gem  cå•  nt fro 7ynå,
irune T Dpietsbassenget st2.r nå 1 enda større fsre  Pok  å tge ebsb•,bei; etter nessebnes
crametøt mot Dnjepropetrovek cg Det Ist.vske hsv, Le-das sen.Uktesat hozezuzja var inntatt.
Denne by er et viktig jerncaneknutepunkt på linjen prgem frs. Krarkcy, Fra Tbosoraja ryk-
ker russerne videre vestover mot Dnjepropetrorsk, ob "LYSkf? fOrsk på å sinke det er slått
tlbakn. Igår meldtos at Krasnoarmeiok er tatt av rllL,,sfl, kyon 11gger vest for Stslino
mn sør fer Kramatorsk, eg med inntagelsen av der_ne by er tyskettss viktigobe retrettline
je fra Denotsbassenset avskåret. Lerger øst har russerne erebret VercajileveR sn Cehaeh-
ty. Le rykker også videre frsm mct Knsrkev fra sdn, I ksabasuu ble Irs.sRodsb
går, De.gens russiske korszunike melder om ny framgang, 30 km ntreoesb fest flearkne es k e-
Celotjev inntatt eg 20 km sørøst landsbyen Rogae 40 kn søt fakbyen er geenksreirjen
tll Lozovsja avsl&ret. I Donets fortsettar angrepet  nå  en bbsd 2r ånn or ramegrne her
avbrudt de tyske linjsr i midtre cg nedre LesnIegbasserg ta  flero oteder, Få jernbanen
fra Rostcv nordover er følgende steder inntatt i gag; hiegåstetkssM,  ej  r nordøst for
P.05-bov, LikEsia og jernbaneknuterunktet Zvorteme. - Des anroll tyskere som står v fare
fer å bli woringet i Lonetsbassenget er ikke kjent. Mon en vet at lste psnzerarme er
med, likeledes 4de panserarme og 17de, dessuten flere divisjonor som Hitler nyl1r har
overført fra vest f•r å etabillsere en forsvarsliWje. En miiitr medarbeider en Londora-,
StviS skriver at russernes bevegelser i Donetsbassenget er en av dc dybtieste tabtiske
kperasjoner som er utført på østfronten. Russerne har allerede tVanget en del av de
tyske styrker til å trekke seg tilbake vestovar, tildels i uorden. Disse bevegelser
Lonetsbassenget har cgså innvirkning på Kharkov. Hvis russerne klarer å rykke fram  rzil
Det Ascvske hav, må tyskerne bryte sammen, og en må regne med at bade KbeRrkot cg Restov
vil falle. Et tysk tilbaketog langs Dnjepr synes uunrgåelig og det er at russer-
ng kommer fdrst og splitter tyskerne ved Dnjepropetrovsk.
Flynngrep. Britiske bonbefly rettet i natt 2 kraftige og konsentrerte angrgp mat den
ty"-ke ul åtbasis i Lorient. Weret var godt og de foreloInige meldinger fra flyverne viser
at det er blitt gjort stor skado. Det er 3de rang siden årets berynnelse at Lorient er
blitt angrepet. Det ble også rettet angrep mot mcal  i Vesttyskland gg jernbaner i Frank-
rike. Yidere ble dokkene  Og  skip i antogne og St. Msle angrepet, og Emyyden i Neder-
_snd. Pre disse tokter savnes irgen fly.
Middelhsvsemrådet. Det britiske komiaunike frs Ksire cg dwt s114erte htvedkvarter i

r Tfd om  vidtrekkende alliert luftvirksomhet over Middelhavet, Amerikanske
Liberator bembefly angrep i dsgslys havhen i Neapel rg Cctrone ved Torentobubta. 12
ffendtlice fly, hvorav G transportfly ble skutt ned mellem Tunis ug Siollis. Havnen
Biterte og flynlasser i Tunis er også angronet. Britiske landsstridsstyrker har hatt

ny f=rang i det sydlige Turis i Ben Gardaneområdet hvor fienden har trukket seg ti1-
bske. 2000 jøder  sem  var i konsentrasjonsleir i t:jelleng i irinclis er blitt befriet
av den Ble arme.
Finnland. Det er i mergen at det finske presidentralg sks1 foregå eg den slminnelige
mening eN at Ryti til bli gjenvalgt. En følgor godt med i de finske spørsmål, speslelt
i Amorika hvor kritihken met Finnland or blitt skjernet i det siste, senator Albert
Thomas har nylig uttalt: Det er klart at firnene selr ihske or opemerksom på dat spendte
forbold mellon deres land rg Amerika. De går ut fra at vi skal fortsette mod å vedlike-
helde den diplemstishe forbindelse med dem. Det er tydelig nt finnene trer at amerika-
nernes symout1 for dem består uansett hvilken nolitikk deres re jering følgar, e tar
emzeribenernes ferståelse fnr finnenes monneskelige tragedie for en f»rståelse fnr den
relitikb rogjoringen opprettbolder. Finnenc yet at det star tyske seldater i deres land
eg 1e turde vite hva det betyr for oss

/-Finte14'burde vare tilstrekkelig: 7  realistiskehetil å forstr hva dette innebmmer. Finne deltar ikke i kriren utelukkende for å forsvmre
Dinsk terrlterium, mon med tanke på territorial okspansjon. Don virkelige oppgave for
finnens i dag er g. ta sin skjebne i sine egne hender og kaste av Tysklands åk. Den kurs
de nå steprer etter kan bare føre tål en katastrofe,
Mederlard. Det trokkentrollerte Skandinaviske rressebyrå melder nilet medlem av den ne-
-cfek -andsl:Ze quislingrogjering, von Pabenswaz1 er hlitt myrdet. Det er den tredje av Mus-serts regjering sen er blitt drept i løpet av kort tid. For en tid siden ble Reyden
okutt i Amsterdam, og for noen dager siden ble Seyfardt skutt.
Det fjerne østen. Anerikanske fly rettet i går et kraftic angrep mot Munda på New Geor-

sem er japanernea største flybasis i Salomonemrådet. Det meldes at  japanerne  etter-
lot seg stere mengder kriggmateriell på Guadalbanar. På New  Guinea fsrtsetter jananernetdå: 'Ir

7 'R 2G;2' tilbake. I nurma har britiske jagerfly angretet jornbanetransporter i dehg - nedre/Chandwinprevinsen.
Balgarla. Den tidligere bulgarske krigsminister, Lukov, er blitt myrdet i Sofia. Hanva'r671--å:7 nazistenes mest fremstående agenter i Bulgaria. Pan ble krigsminister i 1935
f,g var ivric forkjemper fer en allianse med ryskland.
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D kN NYE SAZI-PROPA5ANDA''.

Nazistene har i den senere tid plutseldr.slott inn cø en ny'proaseandsform. Jet nyo
bester i dels a innrinme tapt torreng under krinsaporasjoneUe, nen freasforalt i å "male
fanden på vusgen" med hensyn til fsren fra om at bolsjevikene skal bekerske Luropa.
Grunnen til dette or ratarlievis den tuske retrott ca ello fronturs sposielt i Rasdand.
Vi huskar tilfallet Strlingråd, hvor tvsherne let forkld seg bore for å
lero hjetmsofronten; i motsetning til kneland, noe ond :dumurquo dintrømmet siMt tap, men
fika'c ovakuort omtrent like manso mann ovor til suglratd, diot or oosk bemorkolsesvardig at
tyahs krisoVemmunkaser ikke med ot ord vil innr:3mmc at 24 genoraHer, 2500 offiserer og
over :000C nenige ble tett td1 fanee av russerne, r.fn mener nenj»po at propagandaen i den
tyske verden blir bedre om man lnter scm tronnene der borte kjempet til siste menn og
siste natron. fien stik var Set alts'e ikke.

Ca russorno fortsettor stadig sin fremeanc. Cveralt lanes bele den lance fronten
yikor tyskerne tilbake. Xommunikeene fortelfer om “beverelssehrdson", os trkkst uttre don
ensformigo bovegelst Lomnel ejorde i Afra, vet man nn hva ".bervoTeJmeskrig." i
heten er: un regulmr retrott.

De ledsnde dnnen nazirarr,det er si.leert ilefe dummere onn st de nå fcrstår at slaget
er tant. Derfer leeees prot:arsndniltstcrt arn as faren frs Itnesland: en fare san nazist-
ene mener or like stor for hole Buropa, or fremlotralt kastio':j0 for kord-Nerse. Dot er pf
dette prn'ut non må vere oppmvloson tåjpvorledes nazistene na blander kortene. er det
nemlic farem for TvsFland soMibeneundrsom faren for Euronn, og faren fer NS som heter
ftron for icrnc,. kinn blander stnumen begropene i om on slnas modlidenhet, cg fordi
msn yensvnlig enris synos å tro at knropas undortrznoto or urtsvltede folk fllikevel sknl.
ar inn for nedsmon cg hjelpd til, fcrdi det som måtto vonto ess ifall Eussland vinnor
krIpen lllr enda vorre. Jo da, det blir nok verre, men buro for den som er shyld i
elendlEhuten, bere for Wazi-fy.shland oE deres hjelpere i de ekkonderte land. De stes1 nok
ds fr fale let.

derge sr ned i ltrieen på den riktige siden. tiied v r flåte og etterhvert fersnyldt
oftså mera eg moro med vdrt flyvanen - gjr Herge daklig sn stor eg betydrinesfull inn-
sets for do.al'iorten sa?", en iunsats som hanskjo frst oe fromst kommer knedand til
pele, mdn deri;:jennon meturlievis også. de .3vrire ollierto. Vi kjemper altsi, og blir
den viunondu slde, og 1n buda,iyea- vi lkdas3 å fr-kte for landsdelsavståelse, like lite som
vi enster annektore frommud loitd son takk for hjelpdn. -

2assladd har tydelig gjennom sirekrigshendlingor bevist at det ikke er Nordun det
ajolder. I.svensko, og forsåvldt ogsa danske avisor, kan mon lese at bade Hnner cE rus-
soro va Det kfrOlske nes gjennen longere tid har lagt for daren uyilje til kamp. Og
prannon. ? do, rett og slett den st Finsland, ifall det boktor ut ny det tyske jerngrupet

ties, vil fr ehfilsen til få sine gAmle landegreliser lejon. Det or sikkert noe leass-
tgor,is otare stlierte knelomd or Inos har fordsngt. i4an an nenlie vnre helt overteyist cm
stYWdssland hraide satt likolktore styrker, like megen kreft og vilja, bak et enerep pa
.k4nnistsd, se ksdde det resaltart i endb stSrro freneangur enn de man uS, her likenver
tkskerno pa de rnsoiske frontene.

Våre hjenlige nyiser, sresdelt da nnzistenes cret ergon Folk" og dot nasi-
.flrieorte ''Aftanposterth, flommer over av prenreendn. isen alt sammen er bere et utslag av
reselstesas shrokh for hva som hommor ner do r'LL begynner k tape krir-,en. Vi lar oss

n skremea av rsoirropacandaen, selv om dat nå hlito meget nv den : evisene har fatt
ordro om ninst hver Mredje dog å okrive on leder orr: "fRYGn fro øst". noren fra øst, og
t'ersevidt fra vest, eksisterer bare for nasistono, håde do "innfødte'' og do hjem-
ltfo neelzatter. Det or for lysFland og KS klohkene ringer. Dot er ingen fare avorken
ror Eurapa eller foree. ausk,cdot.

t_V 6 T AL:118 TALE 7/11 1Pi%.

I ::11.-Lw ertih'n1 gjengir vi idac den del ay Stalins tele
den 7 noveolor 1542 scm yedtu!Ver nusslands forhold til fremnsde stater:

"dkt or arder denue: krie dennet to lamoforbuna. Et mellon Enelond, Sovjtunionen oc
OSL, mot det anstes: forband tV .ditterfnoistene , Italia og dam%.forbundsfeller. Det er
abostrldelia at ddt under denne krig er skjedd en kreftforskraynine„ Dnt dreier seg her
cm tc mot hverontre ataande linjer: Tyohland-Italia mot England-Soyjetenionen-USS. Oet er
lilelales ubuSridelig st de Os erup-seringer sOM står mot hvs" mulre reereaentoror te
fora'killiee ahojotngrograntmer Den tysk-itollensto grupue kon karakteriseres med føleende

Pootnn.t, da ntvelete nenjohers herrevelde, bledig underkastelse av andre
esr, 0 retrine av deres noturrikdommer eg ressnrser, undertrykkelse av de okkuperte
es ylydrIng dores nasjonåleiendom, tilintetejdrelse ar de demokratishe rettig-



3.hoter og freheter.
Aksjensprogrammet for den engelck-sovjet-amerikenske koalisjon er: Tilentetejøretse

av resefordommene, nasjonenes likeberettigelse og sikring av deres territoriors unntestbar-
het, do trellbundne nesjoners befrielse og gjencpprettelse av deres suverenitet, retten
for erhver nasjon til & rette seg etter sine egne desker, ekonomiek hjelp  tel  de nasjener
som lider nød, og bistnnd for dem til å openå velstand, kjenorprettelse-ev de deme-
kratieke friheter og tilintetejørelse av Hitlerreeinet. Dot efek-jteUenske aksjonpregram
har ført til att alle do okkuperte land i Euråpn neTer et brennnnde ect til de tiske
italionske tyronner  or  rkeder dem eå godt de kan, og kare veeter nå dnt beleilege dye-
bLikk til å hevne seg ly& eine undertrykkere for den fornedrelse de har vamr t utsett fcr og
de  lidelser  de må uthelde. I forbindelse med dette er det et keretteristisk trekk at  den
tysk-italionske kenlisjone.. iselering 1 høy gred dker, og deres noreJske  oe  poldtiske
reserver i EUrope svinner inn og etadie mernevekees ag opPløses. På den annen sido her
den engelek4ovjet-anerikanske kealisjoAs. #rogrem hos alle okkuperte land i Europa vekt
sympeti for Medlemmene av denne konlisjog,,ng ejort delm beredt til å. yda den understøttedso
de er i stnnd tile Det annot karak4eristtste trekk i det nåverende dymblikk er altså at
denne koal“jons moralske og politiske reserver vokser i Eurcpa. Den er t stader vokst ege.
er emeitt aw miflioners symentd, milldoner sen er bereet til kann sannen med dom mot
Pltlertvranni nt. Evis nan betrakter spøreridet on cetyrkeforholdet uader menneskeresursenes
eynsvinkel kommer man til den slutning at det er en ubestridelig overvekt på den sovjet-
eneelek-ameflkanske koalisjons side. Er denne overvekt tilstrekkelig til å ceire? Det
forekomner jo at resursene kan vcere manee, men anvendes slett. Det er liko nødvendig å ha
evnen til å:mobilisere disse resurser, fordele cg envende dom riktie. Er det grunn til å
tvile påøet 3enne vrien fins hos den engelsk-sevjet-amerikaneke keelisjcn? Det er eereonor
som tviler å detee. Men når disse stater har vist sin evno til å mobilisere reeursone
fer dkonenite, kulturell  oe  politirk opebygging, hvilken grunn or det da til å tvile på
st de ikke kulle vmre i stand til å mobilisere dem militærtg Jeg vil si at den engelsk-
sovjet-emer kanske konlisjen har allcr ehanser til å seere og sikkert vil scire. Noen
mener at k lirjenen ikko vil seire på grunn av sine errenzke mengler. Etter disees
nene.iig kore r manglenelv eb donne konlisjon består avj,:erskjellige elementer med ulik
ideologi,  ok ev den grunn ikke er i stand tel å ejenraNTre felles operasjoner mot den
felles fier4ie. Jeg tror at eest denne pintand er erihtten Det ville inere latterlie N.
benektent ribt erlorskjell nollem koelisjonsstatenes sanfunnestretbur, men uunliegjdr den-
neenstondighet et felles engrep not en felles fiende som vil undertryince dem ? Abse-
lutt ikke. Koalisjonen forstår nddvendigketen av felles operasjoner for å. redde mernecke-
noten fre vonde tilbake til villheten og middelalderens harbert. Skulne ikke den engelsk-
sovjet-anerikannen konlisjon på dette grunplag kunne organdsere den felles kamp met kit-
lerfaccisnen på en telfredsstillende måte ? Jeg tror at dette kan seje. Desse'personer
har egså urett på et annet punkt, bvis disse personer skulle ha rett påtte nan ha irekt-
t;tte et padlomPene WT dennekoalisjon stadig fjernet seg fra hverandro. Men det er ikke
togn til dette. Tvertincet viser kjennsgjerningene og begivenhetene at det skjer en stdr-
re telneernelse mellon nellemmene av koalisjonen, eg tendens til ea sennenslutning til et
ennetlig.kanoforbund. Begivenketene under det forldene år tenr levort bevis -Nor dette.
juli ble'det sluttet en overenelecenst med England GM felles operasjonor. tied Amerika had-
de vi deneang ingen overenskomst. Under Uelotevs besøk i England og amerika ble det -lut-
tet en allianse for terigen mot hetler og sanarbeid og hjelp eteer krigen. Overenskonsten
ned enelered ble sleteet for 20  år  oe  betød et historisk vendepunkt mellom Ennland eg
Sevjetunionen. I juli undertegnet USA en overenskomst på saame prinsepper til gjensidig

en avtele com beter et elvdrlie skritt fremad i forbunelet mellom Amerika og
eevjeteneenen. -dee viktig kjennsgjerniug er videre Churenells besdk i nnskva, hvor det
ble '.k,etelNek fall ejensidie tillit nellom de to lands ledende nenn. Alle disse kjenns-
e jerreeneer viser eu ekende tilnmetelse mellon Sovjetunictien, Sterbritannia og USA, eg
eveteus'letnineen av den tel nt kameforbund not den tyek-itelienske kealisjon. pet viser
cer nt ttneenos logikk er reletigere enn enhver ennen logikk. Sevjetunieeen, Enelancnor
lenerfla bar Alle atenser til å beseire den tvsk-itedienske koalisjon, og den konmer uten
tvi2 til å eeere.

- - ferer en stor befreelseskrie, ekke relehe men sennen med forbundsfelner, eg
ta,ren konner til brine9 oss ceier ovor menneskehetens fiender. PN vårt banner står:
Leve •et eneelsk-sovjeteseorekenste forbunds seeer. 3efrielse for teuronas undertrykte folk
eg befrielsen av vårt Eedredends jord. Ledd over de tyske fassietiree rdvere, deres stat,
erme eg nyordning i Eurona.

KRONIEK AV YINN MO

Overr31.tfra Wnshannten

39 feeente steter tok forleden et drestisk skritt for å mobilisere fnest mulig ev
befeltningen i krirsiedustrien, nemlig ved den såkalte  nMen Over Creepission". net er of-
eenelieejert en liste over 22 forskjellign stillinger og erheidsgrener sem ikke er livs-
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oc  monn nollon 18  oc  38 år som arbeider 1 disse stillincox og neeringsgrener vil
kunne mcibillseres, hvor stor forsørgelsesbyrde do onn har. Hensikten ned eenne "commis-

sion" er å drivg folk som.arbeider i den slacs nedringsgrener ever 1 krigeinenstrion. Det
har også vist seg å slå til, og i den senere tid er det furecått ve vol1soa tiletnImning
av arbeidere til arbeidsformidlincskontorene til krigs1ndustrien. Det sdu her er skjedd
er ot lite oksenpel på de vanskeligheter scm gjør sog ejuldenee, neml1g snarsnnet on å
skaffe sec nok folk til de vepnede styrker. Man kan si at det er fcreausenle at et land
på 130 mill. Innbyflgere skal ha slike vanskelicheter, men det er karakterictisk for så
vidt som det viser det enorme omfang av Lnerikas inhsats i krdpen. Til txoss for den
slags vanskoligheter settes alle krefter inn i denne kr1Esen. I slutten UT  1943 vil hele

Amerikes ungeom fra 13 til 38 år gjøre sin innsats, enten i de vennede styrker eller
de tusenvis av rykende bedrifter som spyr ut kanoner og tanks cE elle slags kricsmeteriell.

Den hissige debatt i den anerikanske presse etter mdtet i Coseblanea er nå stilmet ev.
Det hsr virket meget beroligende at president Roosevelt har gått så sterkt inn for den -
politiake er.dning i Nordafrika.

hen otterkrigstiden er sclvsagt freneeles under ddskusjon. -jew Yerk-avisen tJeradd

Tribune har nylig gitt en interessant overriiirtover Amerikas pclitiklecttez krigen.

sjongn er fullt besluttet på å vinne seier, men den er ennå usikker on hva den skal gjø-
re med seiren og de muligketer sgiren vd1 by på.

Etter å ha påpekt nødvonaignoten av en etterkriespolitikk, slår av1sen last at det
hersker enighet på en rekke punnter, msep at den ennå ikke er kennet til uttry1k. flank
de ting alle er enic OP_ er total avvepming av angrensstatene. Det er nødvenclig at nme-
rika deltar aktivt i erdningen.aY Duropa. Det betyr samarbeid meå Sterbritannia og ness-
land. Videre er det enichet om at enmå søke å unngå en økonomisk krise etter krigan.
Dotte er ikke nulig uten at det skapes en internasjonal økonond som kan dann e  sirennlacet
for almen velstand i alle land. For å ononå dette Må n oapgi den økonomiske uansvarlig-

het son har hersket både i Amerika og anere land.
Avisen sluttet med å si atmAr en koaaer til deteljene, støter en på storg vrnske-

ligheter, mon en kan trekke opp de viktigste retninagslinjer allerede nå. Og det parti
som etter krigen formulerer den klareste ment pralabiske løsning av probiemene, kan
også cjøre regning med å få en sterk stilling i ie fcroute staters nolitikk.

den senere tid har Firsnlands stilling vert gjenstand for etelsillic interesse i
Aaerika, vesentlic i forbindelse med det;forestående finmke presieentvalg. Det var on ticl
da den offentlige opinign var meget sympatisk innstilt overfcx Finnland, men den tid er
nå forbi, skriver on evis.. Finniand har spilt Ditlers spill. Det har  eitt  Tyskland støt-
to, nå får det ta aneyaret. Don politisk uavhengige Bostonavis Christian Seienme Meniter
skriver at det fremdeles eksisterer en viss sympati for finnene blant amerikanerne. New
Yerk Times skriver at nvis Tyskland vinner krigen vdl Finnland fortsatt kene:fle til å stå
under Tyskland  oc  slave for det. Hvis de forente nasjener vinner, er det megot som ta-
ler for at Finnlande grenser og uavhengichht vil bli respekeert. Såvidt New York TimeS.
Hvis avisen her knn cd Finnland noe løfte, tror jeg det er på grunnlag av den ånd som
preget "The Atlantim Charter". Men finnene tar sikkert feil når de tror at de kan utnytte
A:erika i noen searlig crad.

SITUASJONEN TIL sci

I sin tale i Underbuset tersdag 11, februar ga ChureniT1 også en oversikt over krigen
til sjøs. Nan erklurte at ubåtkricen vår en alverlig fare fnr do alliortes skipsfart og at

tanene 1 det hel.e var meget alvorlice. ken på den annen side fremhevet han at ubåtkr1con
aldri vil få neen innflytelse på krigens utfall. Dens rolle består bare i å einke de alli-
ertes effensive tiltak, de som går ut på å befri Elircna. Ulyurchill ejorde videre oppnerk-
sen yå allerede i 1941 ble det truffet vidtgående forholdsregler met senlminger i
stdrre skala, han var fullstendig ilar over at derson nybyggingsprogrammet i Amerika
kanne realiseres, ville man derved ve:me i stand til åmøte donne fare. Dette var på ot
ties.)unkt da Amerika enhå  inke  var konnet med i krigen selv. Da det hend.t.e, b1e skips-
byggingspregrannet vesentlic utvidot. Av hvilket clufang denne utvIlelsen er, vil fren-
ca  av tallat for den tonnasje son etter planen skal bygges å 1943: ikke mindre enn
tretten millioner brutto recistertonå. I virkeligheten er der ingen grunn til å tvile
på at dette mål blir nådd. Planen fer 1242, åtte millionor tenn, ble gjennomført helt
ut. Ferholdet er det at. England og de andre allierte staternå kan regne med en mecot
større tonnasje enn den de hadde til sin disposisjon i desember 1941. Allerede dengang
var tennaajen betYdelig; men i og ned Amerikas inntreden i krigen oppsto der visse
vaseslel1gheter. Yor det fdrste led såvel Amerika selv som England eg de andre allierte
necet store skipotap scm fdlce av japanernes tilsynekomst og deres erobring av emrådene
1 Det fjerne østen. For det annet viste også tapeno nås grunn av de tyske ubåter on
sterk sticende Lendens. De tyske ubåter greidde å gjennomføre omfattende angrep like-
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utenfor det nordamerikanske kontinent, både vod østkysten ec i Det ksrib ske hcv. En annen
?ersak til st senkninfstallet stes, var at Storbritanni a  og lets allierte hadde catatt
seg visse  etreteciske fcrpliktelser snm det hverkee kunng eller ville unndra sec; det var
5.første rekke hjelpen til Russland både over det nordlige Atlanterhgv ce njehness Den per-
siske bukt. Disse fersyningsveier var sterkt utsett for tyske ansrep.

Amerikag deltakelse i krigen stilte med andre ord vestmaktene overfor mange nye pro-
blemer som ikkg var tatt med i beresninsen for desember 1941. Men nye berorninor ble selv-
følgelig satt i gang både når det gjaldt å skae dket tilsans rå haedelsskip og kenttyerendi
fartøyer, å  byrce  spesielle antiubåt-kricsskip er å forsvne flåtermed antllUftskyts  nc
skyts til bekjempelse av ubåtfaren. Dessuten var der kommet til en ny vesentlln fater drer,
ved at Canadas sklosverfter var begynt å cjdre ses gjeldende.  Iinc  er Cana3as andel i de
alliertes skitsbyscing meset betraktelig; Derfcr kunne også Churchill opplyse at de siste
8 måneders bygsdng R7 nye skip ved Europas, Canadas cg UCAs verft2r har stt et fersrranr
over tapene med over 1 l/4 million tonn, slik at ælåten idas er 1 250 000 tenn større enil
for et hnlvt år siden.. Hertil kelmser ytterligere to vesentlige ting  t  m  nj7r  stlldinchn
enda sunatirere. 1) 3.cningen i Amerikas nybygging er så rnsk at det ikke er mulfr å seusecee-
likne temroot nå me(1 tempeet ifjor. 2) Do siste to måneder har otpvist ot lavece senkninrs-
tall nnn noen andre m&neder siste år. - Dette rir et inntrykk av don rivende tekniske
viklirLgsom har funnet sted også på skipsfsrtens område,  oc  det er Ikhe det minst vfictice.
En mn være klar over at hvert skip som bringer sin last tryst fram til bestærnelsesstedet,
samtidic betyr at vi kommer så  ou  så manne timer, dager ellor uker nårmere befrielsen av
Eun pa. Skinones verdifulle last cmfatter ikke bare materiell, men orfå. seldater. På lettc
punkt kdmne Churchill  si  noen interessante opplysninger. nan nevnte fdrst 1nynsjonsh •on

on hnlv mfdlion mann scm flåten hadde i'drt over til Nordafrika. Dernest fortflte han st
av de mere onn 3 millinner soldater snm hittil i denne krig er sendt over nsveno i konvey_r
bare under beskyttelse av den britiske marine, er ikke mere onn 1 348 mann cmkomn.et eller
savnet, dvs• ckancen fer å omkomme var 1/2201. Her koimeer vi inn på spørsmålet a de esker
thrende fartdyer 2C, beskyttelsen av handelsflåten. Churchill Fekte på ot et skfp som ikke
blir senket, er lanst bedre enn et nytt skip bygget ferdir. I tillegg til den nyo tonnasje
av handelsskip bygrdr også de curopeiske og nordamerikanske verfter stere mengder antiubåt-
skip,  os ed det skyldes i hdy grad disses effektivitet at tapene til sjøs idag er fcriecldso
smd en at forsyningene tll Nordefrflca er pregot av sikkerhet. Samtlise nye antiubåtskip er
utstyrt med nlle de moderne tekniske hjelpemidler SGT, utviklingen kjenner, es det er altså
en d1rokte samnennens mellcm det antall tyske ubåter sem blir uskadelissjort av denne flå-
tn og den menrds kamputstyr som til f lyter do allierte armeer i den ramlo venden.
• Churchill epplyste at •e tyske ubåtene 1 de ti fdrste måneder av 1242 senket forholds-

vis f=e, skin enn noensinne tidligere under krigen, eg siden da er tallet gått ned til
det halve, Dette er den defensive side av saken. Når det gjelder den offensive side, er
det nå kjent at uhåMene i 1240 senket sjennomsnitlis 19 skip hver, neste år 12 skip, og
i krirens tredje år Dette er meget beternende tall, særlig når en husker  pa  at det
11s2P  er noen mangel nå tyske utåter. Tyskc;rne har sølv opplyst at de idag enererer i stdrr
antall or omfang enn ncen cans fdr, og dette er ikkd et eksempol  ta  tysk skryt. Det er
altså mer slibert tonnasje or flere ubåter på hnvene enn fdr ,men allikevel færre senkede
skip on. Dhrre ofre. Dette stommer rodt med forholdene i forrire krig. Fra sommeren 1218 c

slutten av krihen var det like mange ubåter i virksomhet stss våren 1217, la tyskerne
hadde mest hell med sog i senkningene. Men både tallet på cjennumfdrte cankminger bg i
enda hdyere srad tallet på alverlir skadede skip dalte sterkt, til tross fer at handels-

, flåten i jull-ektober 1912 var langt stdrre enn i mars og Rpril 1918. hva var rrunnen ?
Flåten var uthatt for like manse ancrep; mon forsvnret dkte i styrke lanst utsver
vsr  tilfells meo de tyske sbåters evne tfl anrrep. sied fersvarets styrke s.nes alle alliert
fcrnolde re nler ny elhhnsiv kurakter som både handelsskipene er de konvoyermde farhdyer
envendte mot uW -(=e. Dc4tcr det samme som i stdrre malestokk sjentar ces ted; men Sursen
er •en særme som vi alltid har vært forheredt på.

FRESSUKOM TARER

Til Churchills tsle i UnderhuseS 11. feb. 1943.

utthler at telen åndet sv tillitsfullhet or selvbeherskelso. Churohill har
:5t4i  ons fdleLs.n nv at  vd  fremdeles er råmarsj mot den ved scclo inn rå ved Dunker_jue.

uevfklo ser etter v å r e elener,  os  ikke etter fiendens. Times kem ogsa inn
29=chills uthesn ee at det klir seuket flore ubater enn neensinne: Finnden kan ikke

avvends seder'sneS mot ste.tkr:iren, skriver avjsen. UbStkrIsen har ikke slarTet av, men vi
her nS måter  a den i) stdrre besk s ttelse WT konvoyene, 2) ancrep mot ubåt-
verdtene er d) rreduksjess sv nye skip. Chushill kesene si code opclysninser  dm  farten er

-LH1 Lene  SOM nir ORS vissheten om eh nasjonsi seir.
Arbeidersert1Rts crran 3 s  al y d erald shrIver at Cauchills tele ståc
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den skarpeste motsetning til alle do t&rer og trUsler sem nazistene har prestert -fer å
dekke over sing nederlag. Churehill sier ikke at det er utelukket at vi kan taee, men.
på den annen side er han overbevist om at vi ved seighet cg iherJirhot vil L:de seiren

land.
N ew Yerk TimeS skriver at de beslutninger scm blo taeftiCasahlanea

er på, vei bil å bli virkellggjort.
Near York Herald Tribune: Chuchill hax gitt oss en kraftim  om

riktern utgreii.hm om krigen. Den stamme som så åpenhjertig talte til oss i 1910, har at-
ter talt, og denne ganT, var stemmon preget av den tillitofulihet son vil føre oss fram
til seiren.

JR0 OSEVELTS KRINGKASTIMGG-TALE

sin krigpicastirtale 12 februar kom Roosevelt inn den komarnde invasjon i •
Europa, han uttalte bl. a.: De russiske armeer her tildelt og tildeler uavbrutt fienden

hårde slag i øst. itå er det vår tur til å angriDe fra vest. Fenden vil bli slått,  oo  han
vil bli slått fra s:tmange kenter at han aldri mer Til bli i stand til å.true elier 911-

gripe eine nnbcer i øst ellr vest, i nord eller svd. De forente nasjoners armeer vil ikke
stanse fdr de =rgj.rer inn i for1in,kom og Tokie.

0:1 'crdafrika uatalte presidenten b de allierte armeer som var ramlet der 1dae, var

gått i gang med utkjempelsen av ett av de viktigste slag i denne krig. F::iendan holcler frdm
deles aine stillinger i det vestre Tunis, og han vedlikeholderfosiniogslinjene over
middelhavet til tross for de store omkostninger sbi er forb=det mod det. Grunnen til
dette ar at han er klar ever at detsom han TrIster.fotfestet i Nodafriki vil

bl1 den at de allierte armeer blir frirjort fcr on invasjon i Eurflea. Vi har
heller ikke et  ftrebliakkalagt skjul på dette og vi leg.P'er ikke skjul på dt det er vår nen-
51kt.

Reoregelt nevnte ogs!?3  japanerne, pg onnlyste at der i Casablanoa ble truffet vikti:e
boslutninger som angikk dem. Han bebudftt..s^tore avgj(6rende slag i Det fjerne øston med det
m?,11.7 å jage jaranerne.vekk fra China. Videte, sa han at de allierte ville gå i g,ang med
betydningsfulle opera.sjcer 1 luften ovor China og selve Japan. Det foreligyer bo±emte
planer rå dette.punkt, de vil snart bli virkeliggjort. -Det fører manoe vgier til
Tekle, Yi skal ikke overse noen av dom". \

RocsovE:1°_, konrninn bå betrdningen av in(3teti Casablanc+T:m de læalle or Giraud.
ifan hent'at der fremdeles besto noen dyeoregendo uenighot, og hevdet at alle fransk-
menn na  var anige om melet: befri FrankriT:e, som lider under de nazistiske tyrannors
Et fellGs  rin for do kjempende allierte nasjoner er nettopp at fol -ene i ds undortrykte
land okal få Ifien herredT6mmet over sin egen fremtid så snart de er befridd. Dette ble
uttrykkelia presisert i Atlanterhavsbrevet  oe  gjentatt i Caspblanca. Det or ikke vår-han-
a1kt, og. vi har aldri n ganf hatt den svakeste tanke ora at cinjilinger oE laval'or
qce sted pl danne klod skal få lov å bli sittende etter at krigen er endt. jcvskernes
la1or o vasaller forsøker nå å fri seg fra det nunngaelige nederlao ved aovende alle
do gamle kjanta knen. Til disse fortvilte forsøk har de ferento nasjoner bare ett svar:
Det oneste vilka.r for fred er det som ble offentliggjort etter Casablanca, fiendens full-
stendi ge kavitulasjon, Vi vet,  om  rienden må. emsid med tiden få vite, at det ikke er den
elninnelipe balifolkning i Tyskland, Italis og Jhpan vi vil til livs. Men v1 krever

straff for de ak7-1dige, nemlig de barbaris-ye Jederne.
rasistene ligper at de kan klare å skare en misstemning mot hussland tos vest-

aa1d;ene og de Ørrige alUerte nasjoner. Til l'eat siste fermal nyttor de den forslitte
nlate om hden r93de fare". T.ien dette vil ikge lykos. Russornes mot, deres motstards,4vne
og den de har greidd å kaste angrinerne tilbake på, oa likeledes btalina =tviste;
lige gehi som lcdor av cjen røde arme, er tinr; som taler for aeg; selv. Alle ve.T. godt at
vi vil c) ; samarbetdd med Rus sland for g kruse fienden. Og vi vet ags'J st dette sela-

arbeide ikie bare må gjeldt3 under krieen, men ogsre etter krigen for  n  cikre den varige
fred.


