
Hva okku pasj onen har kos te t oss
Den nye finansministeren , direktø r Gunnar Jahn, gir sva ret.

38 pst. mindre av reelle gode r sto til vår disposisjon i 1943,

Det vil koste 8 å 9 milliarde r å bygge tefuftt op åfjft fi
ette r ødelegge lser og kapitaHonæri ng.
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Det er ttng aam nå er viifcti- de av det som er foregått , må vi der- min stor •* åm wMMMM Ml
«are enn atø annet sa øtøter&d *OT «n™ ***& M1 hvor meget tnk«r - l*r ftitt tt ftr flMfl» I * «N

Gunnar J ahn i sitt fored rag i ne har ^  ̂ a7 v* naturallnn- im* h«r «wt 
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Sfcajtsøkonomisk Forenin g i går ,
og det er at vi «t*er feet«ns <kger i viRKEL IOHETEN V A R  VAR HVOR MY* fATTK JE»
Og uker safeear å arien /tøre oss i REALINNTEKT 38 PST. IR VI SA BUTT? ^_
den verte vi er våknet opp til. LAVERE *,6 tffLUAJt&fc * mfr-IOI OIrøl.
Det gjelder å finne seg til rette Summere r vi realinntekten rennet J iu *§utm»m m mmmmåkm
1 Writoe tøgfoeftenB 7e«ten flå vi Mæ i lW9-4rs kroneverdi for de fJw år mm tat «M» li * ÉI tM

nå, når vi .tør fett på arbeidet , ^"f "r J 1 
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,„. ... . . . ., på 17 920 mill. kroner. Herav <Slspo- krtøn.
gor obs ytfetøgheteae i votø, som nwte tygk-rM to 5 7g5  ̂  ̂  ̂ »,„.,— .̂  «. ««
vi gjorde ebber første krig. g  ̂693 mU]. kronear rø Offentug *d- mil iiii i ff» •* m> »4 a*

Statsråd Jaha k 9å fram re- mlnistras jon. Resten, kr. 11 455 min. Marter. M r f l r i M H f  I «MV*
sultatet av de omfatte nde under- «Her ca- w ps&- av det hele. sto tn ém «mk** km» I «hm» Hl
søkete- aom er foretatt rafcdt far a^051̂ 011 f°r <*» « investerin g ac ^ ^ m mm<ø« m

^«rr* y."̂ ~ ̂ " rrr z 1̂*** 
'-"""

med aet fanmaU i tal å rome ut- tektwtr øm som sto til vår disposisjon At Mi iMMfcw «f fM «•>
bryfck far det otkkupasjo tnieai vir- til & dekke våre behov under kr'?en itetis* prtwl f J «MM *. «Ml fe
kelg har 'kostet oss. var minske t med 31 pst. Dette er.cn h*fr r; y* •» »» <¦»¦) ¦¦¦ n mi i t ¦

overordentli g sterk nédgan?, noe gan- «ar iffiaW l ftttft* *¦¦*«*»•
Vår nasj onalinntekt regnet i lø- ake annet enn d* " ***• •"¦  ̂ *»*« limwIÉi»

*. »*aa «ii i_ Inntekten var gått ned med, og vi spør i le» •* 4i* mmtmåå hmWÉL tflt»
pende kroner «teg f» 3340 ml», kr. 
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L 1935 til 4877 mill. i 1939 eller med mullg & leve gJennoin meå dettc p^,. 
^  ̂̂ m mm I l^iil • j iiii

13 prosent , for så & fortsette a stige Jo . forklarin gen er at vi »mtkSJ f *•<
til 6622 mill. kr. 1 1943 eller med 34 har tært på var kapital. Det har vart Ar ttntfcå» fcrluiilni»i' m U
pst. Men dette er et bedrag, for et kapitalaUt på f milliarder t dttw «MM « m i In—wi «ta» «

.rlsstlRnln gen har preget taUene. J™ " , /̂jJ ? 
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14,3 milliarder 1939-kroner eller vel 80 hm—m# gé M «MtaMlW I MpM
Regnes de om til den verdi kronen 

 ̂
av nettorealinnt«kten. Det var Ul a* tri*». *f v* 0 fM ffl fl*

tiadde i 1939, blir nasj onalinntekten 1 Og med 1043. Selners ble d«« jo mindre mgjiwl» man M—m mm
1935 3945 mill. kr. og 1 1939 4877 mill. selv med kapltalfortseringen. Dtrektør • Mtrtmr mm** m tmt Mit" ¦» ».

— en stigning pft 24 pst. — noe som Jann mnte man Ikke regner g»H ftfli (
srir uttrykk for en overordentliar ' ¦ . ' ' ' ;. ;:" 1̂ —— ¦—ggir uttrykk for en overordentlii
sterk vekstperiode. Under krigen fal-
ler nasjonalinntekten etter ' denn<
beregning til 4349 mill. i 1943, ellei
med U pst.

TALL SOM BEDRAR
Etter dette skulle vi ha nydt godt

av like meget varer og tjenester, med
andre ord hatt en Ilke god levestan-
dard i 1943 som .1 1939. Tallene be-
drar oss. Her er regnet steiner for
brød. Det som har holdt nasjonal-
inntekten oppe, er slike ting som f.
eks. bygge- og anleggsvirksomhet,
jernbanetransport, finansvirksomhet
m. m., alt virksomheter som har gitt
varer og tjenester til krigen, hos oss
til tyskerne. Disse ting kommer med
1 nasjonalinntekten, men de dispo-
ne res  ikke av oss og det som er
hovedsaken er hvordan inntekten dis-
poneres til investering og forbruk.
Det hjelper Ute om den i og for seg
er stor når den disponeres til for-
mål som Ikke gir nytte for menne-
skene 1 landet. For å få et riktig bil-

Gor ing,
Ribbentrop ,
Hess (or alliert
doms tol.

Saken opp ut på
sommeren .
Tiltale også mot
organ isasjoner:
SS, Gestapo.

L o n d o n , 22. juni .
(NTB.) De store europeiske

fa-igsiorbrytere, deriblant Gormg,
Ribbentrop og Hess, yH bli stilt for
4? alliertes militærdomstol, til de
Bre sioimaktene De forente stater,
Storbritannia, Sovjetsamveldet og
Krankrike, opplyser den amerikan-
ike dommer Lackson, som er sjef
for den amerikanske delegasjon i
den alliertes krigsforbryterkommi-
•jon. Den første sak vil komme til
hovedforhandling utpå sommeresi.
De: £T foreslått at man foruten mot
en rekke enkeltpersoner som inne-
hadde nøye og innflytelsesrike stil-
linger i nazi-Tvskland, også skal
reise tiltale mot atskillige organi-
lasjoaer som L eks. SS og Gestapo.
Hvis en organisasjon blir funnet å
være kriminell , vil det neste skritt
bii å sikre seg de enkelte medlem-
mer og stille åem for regulære mi-
litærdomstoler. En person som alle-
rede individuelt sett er erklært som
krigsforfaryter, vil dessuten, hvis
han har vært medlem av e& krigs-
forhrytaråsfc a*§82BsasjoE, også bli
gjort ansvarlig f op de forbrytelser
organisasjonen har begått

Fly-drama i Nordmar ka
oppdaget under merkeli ge omstendi gheter.

Et av de savnede britiske fly fra 9. mai.
\or?k kaptein blant de omkomne .

Under merkett°e omstendigheter Hvor mange som éHers har vært i hsa foregått e t te r  a* flyet støtte

fant noen skfcgsa^eidere fra Serke- Qyet, kunne flcke trøirsges på det rene mot Da&Ocfcn.
dalen torsdag Yr&3i av et engelsk på stedet, men det ser ut ti at det har BranTroryaniiakapen*- soan kom til
fly i Sørkedaleii. IHt var tydelig at vært et 2-møtors fly, og det har neppe stede, måtte délltE i en dramatttfc
flyet var ialt ned for flere uker si- vært mindre enn 12—15 mana ombord, lwaimsflioibteinsgf. Det var nemlig atsBdl-
den, men på en elfer annen måte har De nærmere omstendigheter ved låg ajmamirasjon 'spredt, runtft amfciing,
kjemikalier eller liknende fra flye-t ulyicken vil fannodent% aldri kunne -og den éajapfloderte stadSg1, • siPc «t det
forårsaket selvaitennebe i skogen, biinges helt på. det rene, mm det var var Brøsfaxag & ifflwime seg flyet. Hdfin
sHk at det oppsW en ganske farlig dårlig fly-vær over Noige i disse da- lKte imklertBa begrenBet etter ot 12
skogbrann. Brainen ble meldt fra ger. Man inå gå ut fra a± ekspbosjonen mal doog vair brent
Skjemrangstårnei — og da max
kom til stedet, fintes rester og de-
ler ay et fly sjredt over et stori
areal

Sivitit vi tex bnmet hanî e på del
rene, må. det være «t av de 4 brltiake
fly scan Me asvrgt på en ftyvnång fra
SiotGand ta Garåsmoen den 9. mai
og som brakte besetteJseatrapper til
Narge. Ingen ittr menket nedstryrt-
nsngen tål tross fer at det må ha vært
en ¦vofcisosn e3JK33osjon. Det fantes
TWimjftg deler av ^et ap^edt 

ove
r et

atort a*eal — u»-som tyder på ai det
må la vært sprengstoff ombord. Det
ser også ut til st det har utbrott en
mindre brann ted aelwe nedstyrtnm-
gen, men 2der må. ha iofet av seg
seiv.

Vf.T.y. røfBOBZ) <HIKOM
Jlyet ble faaiet på AimeljerGåsen,

ooen handre mtter «st for Lyse dam.
abp (je ombo^æreiyk ex <jBnfcommet,
Det vil bH læulig å identifiser*! de
eiikélte på groos av <ien .vcridsosnitie
efeEjdoejoG. Dei eaesie sooa msd sik-
keiiel kan idejtjfiaeres er den noreke
kajjtein Ju lUbf l, idet det er fimnet
papirer IrvaraT de sÉ3te var datert Lon-
don 5. mol Han -rar fcaptem i hæren
og var avgitt aoBn Sason-ofSsér til Å^-
bsme Itoops.

Utsikt til polsk enighet
Russland blander seg ikke inn
Moskva pressen optimistisk»

Verden » Gang fr» Henr y Shapir *>
United J *rr «»' l:orrr»p<w» rfc»*»\

Mosk?a.  22. juni.
Man venter de best mulig* ny

heter om den overenskomst aom vil
bli slutte t mellom Stanislaw Miko-
lajczyk , tidligere fersten ainister i
den polske regjering i London , og
andre polske grupp er, som nå kon-
fererer i Moskva. Utenriksminister
Molotov vente s å gi en viktig <tkl«-
ring om Sovjets utøfirifrspolitik it n*r
det øverste Sovjetråd t rer samman .

Kommunist parti ets avis Pravda
skriver i dag at rii9S«m« ikke tar
til hensikt å blande seg inn i Polet»
internas jonale affærer . ,.Det potoke
folk får selv brin ge orden i sitt hos" ,
sier Pravda.

En intern asjonal oversikt i re-
gjeringen * offisiell* avis Ir/ esta
sier ai det ér fo4| n4p f of dét ko«-
mende møte melTora de 3 store og
sier at man har kunnet !e«e merke

tål en betydd)* *»*>¦*»* i ém i>
t«»lU«rt€ y &m *  «tmmtmm!

tørestia. a»fM«r «f «• tji &mg
wuf.f , fjf svImn i fr^tnøtfw Jt mH
m#Uom 6* % «cet# mm mmt f B
•hm* §t*d »U ta ém mmm» MplV
Fj ITISj t r»r wt MPfV ¦¦¦¦fBwfWP * ¦¦ *
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Hurtig nederlag (or Japan
U.S.A s øverstkommanderendeLover

Verden s Gang fra United Press.
W a s h i n g t o n, 22. juni.

General Geor ge C. MarshaU , sje-
fen for den amerikanske annestab ,
lovet i dag at japanerne vil lide et
,.hurtlg nederlag" overfor en ame-
rikansk styrke aom endog vil være
større enn den som ble brukt mot
Tyskland. Han sa også at man ville
bruke mer krutt overfor Japan enn
det man dynget Tyskland ned med.

General Marshall uttalte seg til
kongressen s bevilgningskomité, som
øyeblikkelig bevilget 192 milliarder
kroner for det finansåret som be-
gynner 1. juli.

General Marshall opplyste at de>t
var sloppet 1,550,000 tonn bomber
over TysHand i løpet av de to aste
år. Han sa at Sambandstatene plan-
legger å slippe 2,700,000 tonn bom-
ber over Ja pan bare i neste år.

Gerhardsen
for dødsstraff.
Han skal selv behandle
andragender om
benådning.
På pressekonferansen i går opp-

lyste den nye statsminister Grer-
hards^n at justisministeren, stats-
råd Cappelen , hadde stilt som be-
tingelse f or å gå med i regjeringer
at han ikke stulle ha med benåd«
nmgsandr&gendef å gjøre. Den som
kommer ti] å behandle benMnings«
andragender blir statsministeren
selv.

Hva dødsstra ffen angår , er det
sannsynlig at den sak kommer opp
i Stortinget

— Hva er statsministerens me-
ning om spørsmålet ?

— Je g mener at dodsstraf fen
aør opprettholdes.

konsentrasjonsfeii
Tyskland er tyske
ivile satt i sving

med å grave opp
graver for polske
rnssbke os iød-
ske fanger som
tar fimnet døden

leiren. Fangene
hadde tmnveket
fra sine voktere,
nen sivilbefolknin-
gen i distriktet ut-
leverte dem igjen,
og resultatet ble
som en . kunne
vente: samtlige
remi in ger ble drept
os bet i masse-
graver. Det er
disse gravene sivil-
befolkningen nå
V& grave opp
igjen, for at ofrene
skal få en verdig
begravelse. Gotten
tfl høyre på bildet
er 15 år, sønn til
en av de bøndene
iom anga de rømte


