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STENG REAKSJONEN UTE FOR ALLTID/
Krigen nærmer sig sin avslut-

ning. De politiske mørkemen-
nene rykker nå fram i ftokk
og følge. Ennå har de ikke
kastet masken, men ve kan nå
tydelig skjelne konturene av
den nye reaksjonen som vil for-
søke å smette inn når nazistene

,feies ut.
Med stor sindrighet og utro-

lig demagogi søker mørle:.men-
nene å undergrave det norske
folkestyret — å frata oss sjøl-
hestemmelsesretten. De pynter
seg med demokratiske forsik-
ringer mens de Legger fram
prosjekter som er sprunget ut
av demokratiets diametrale
motsetning.

Et av talerørene som mørke-
mennene nytter er den illegale
avisa «Fritt Land»: 16. okto-
ber offentliggjør de en artik-
kel «Et nytt administrasjons-
råd». De går her inn for noe
de kaller en hjemmefrontre-
gjering», hvor flertallet måtte
eha tilbrakt den største tid si-
den 1940 i Norge og ikke uten-
for landets grenser, men det
ville :kke være riktig å ute-
lukke folk fordi de på et eller
annet tidspunkt hle nødt til å
forlate landet». Dette skulle
virke hesnærende på alle oss
som under hele okkupasjonen
har kjempet her heime. Det
er om å gjøre for mørkemen-
nene å skape et skille i folket.
På den ene siden vil de ha et
mindretall av emigranter, på
den andre, siden flertallet som
ble i landet, og dette flertallet
gielder det å kaste blår i øy-
:Je.ne så det kan gi makten
.:andet iii morkemennene. Seiv

nertaiet Sorte her vært-
de soae. onn.

NTGARDEN

“Så sphd og — heter
et gammelt ord.  De  skyr intet
middel for å søke å spalte tals-
mennene for en mer aktiv krig-
fering ut fra de øvrige demo.
kratiske grupperingene i folket.
På en gemen måte går de her
nazistene til hånde.

Kjernen i prosjektet er at
det folkevalgte stortinget som
sitter ifølge Norges grunnlov
ikke skal sammenkalles og at
regjeringa som er sprunget ut
av dette storting akal avsettes.
Det innrømmes i artikkelen at
det ville være i strid med
grunnloven, men ede konstitu-
sjonelle eanskeligheter ved
denne ordning skulle ikke være

uovervinnelige». Nei, ikke med
metoder som mørkemennene
kan lære av Adolf Hitler. Men
etter den norske grunnloven
fortsetter det sittende folke-.
valgte storting sin funksjon til
nytt valg har funnet sted. og
ene og alene dette storting be-
stemmer om den nåværende
lovlige regjering skal tre til-
bake, og i så fall er det stor-
tinget som skal godkjenne den
nye regjeringa.

Mørkemennene vet at det
var mange i Norge som så
skeptisk på regjeringa Nygårds-
vold. I første rekke fordi den
var dannet av Det norske Ar-
heiderparti. Heller ikke vi går
i bresjen nettopp for denne
regjeringa, eller nettopp for
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Vi  LA:- skamote seg. lierer dein sniet,ende fi-itzen med teleskop
det med ild. Men de er korka nar de skriver om fraineyk-
duntine elever, og korrespon- kingen vår, Men det er ikke

En tvsk feltveliel som støttet danseundervisning biter ikke fritzene det her dreier seg .om,
seg til en kjeper kom fram fra på dem. Etter Minsk og Bob- ikke om tyskerne trekker seg
skogen. Liten et ord ga han ruisk gjorde tyskerne i Vilensk raskt tilbake, men om at vi
seg til fange. Oynene hans var og Brest fortsatt forbitret mot- rykker hurtig fi-am.
uttrykksløse og han svarte på stand. Ilden i Kviterussland Hvor lenge siden er det at
alle spørsrpål med enstavelses- lærte ikke tyskerne i Wars- tvskerne trodde de hadde pa-
ord. Det mest uttrykksfulle zawa det spor, og iiden i Polen tent på knipetangbevegelser
hos ham var kjeppen: på den kommer ikke til å  lære  tys- og omgående nianøyrer? Hvor
hadde han skåret ut navnene, kerne i Normandie det minste, lenge siden er det at tyskerne
på alle de stedene han hadde Eritzene trenger mer direkte innbilte seg at de hadde mono-
vært — Raciom, Warszawa, undervisningsmetoder. Og det pol på omringinger? Det er
Liege, Namur, Reims, Paris, er med denne undervisningen andre tider nå. Tyskerne for-
Saloniki, Krakow, Lwow, Kiew, den Røde arme beskjeftiger seg søkef å holde stillinger, de
Gontel. Smolensk, Vjasma. fra Baltikum til Kariiatene. gjør motangrep, de kaster sine

Da fehvebelen så at jeg Verden synes at vår offensiv beryktede etigre» i kampen.
gransket kjeppen hans, sa han: er en underlig historie. I løpet Men når de forsøker å sette
.Vi har vært overalt. Men av en måned har vi gått fram seg fast, så havner de i en
hvorben er  vi egentlig kom- en strekning så lang som fra knipetang. Når de gar til mot-
met?» Alithar,

"

er så relatiVti Czen til Köln. Det er vanske- angrep. går de i døden. Og
Blant biladsmenn som for lig å måle opp avstandene vi ikke engang pressefotografene

lenge siden har rniste.t evnen tilbakelegger i meter og yards. interesserer seg lenger for deres
til å tenke var denne teltvehel voniandske observaterer be- tigre». Na er det vi som

ren Kant. for en 4.)eftiger seg nsed gjetninger: kriger: tyskerne er blitt ob-
maned  siden  gruhiet han ikke fisa er hemmeligheten ved jektet.
over den filesofiske betydnin- offensiven? Hvorfor gar vi framover?
gen av sitt feittog. men etterat Noert som er naive, eller som Fordi vi kan krigskunsten.
han stiftet intimt bekjentskan later 80/11 de er det, forsikrer Våre marskalker og generaler
ined våre tanks og stormfly, at tyskerne trekker seg frivil- har blitt herrer på slagmarken.
liegynte han å grohie. Han lig tilbake, at de unngår kamp. Tyskerne tror de treffer dispo-
badde blitt en Kant etter at Men tyskerne sjel dementerer sisjoner. det er russerne sorn
han badde drevet omkring i denne pastanden. I kommuni- gjør det. I 19.12 den ange
skogene  en uke  og måttet liv- keene sine forsikrer tyskerne generalen Tjernjak,,vskij root
nære seg med brer og vann fra sjøl at det finner sted eytterst den ikkø leneer sa ninge gene-
nivrene. heftige avvergningskamperv. ralen Gollwitier var

Den  juni, da offensiven Tytkerne sier sjøl: «det største Voronesj. og det der
vår tok til, utstedte infanteri- slaget i denne krigen pågår». lgette å slass. Na eri-
general Jordan .en dagsordrei I sine kommunikeer har det general ficillwitzer ta,.t

dag har bolsjeVikenes som- ikke slik hast for tyskerne  å  og ført til Tjernjakov,adj:
rneroffensiv begynt  I trekke seg tilbake: to dager har lært  å  seire.
Erankrike har fienden takket etter at vi erobret Lublin for- Nå utspilles krigen etie-
være våre troppers forbitrete sikret  de at «garnisonen  i reglerog tyskerne har
motstand lidd store tap og har Lublin forsvarer seg med fram- annet a gjøre enn a eiette. ();.:
bare oppnådd uhetydelige gångs. Ennå mindre hast har de gjetter darlig. skia-v
framganger.Heller. ikke i Italia tyskerne med å trekke seg til- «Krakaner Zeitung»: ,Selv oni
har fiendens heftige offensiv bake i virkeligheten. De klam- noen distrikter i Romania liiir
ført til noe resultat. Foran oss rer seg fast ved hver jordbit, grepet av tiro fordi det ser ut
står oppgaven å holde stand dg slåss orn hvge eneate by. som on. russerne har planer om
mot det asiatiske angrepet og De kryper fram av hiene sine. å gå til offensiv i Jassy-om-
tilføye motstanderen slike slag Etter Minsk kom Vilna, etter radet, så vil befolkningen i
at offensiven hans tilintetgjø- Vilna Brod-distriktet, etter generalguvernementet fortsette
res. Jeg er overbevist om at Brod-distriktet Lwow. rolig med sitt arbeid, for rus-
den niende armit som hittil har Tyskerne forstår at de ikke serne vet at vegene hit er
gått nbeseiret ut av alle kam- lenger 'har noe sted å trekke stengt for dent.» De trodde at
per kommer til å forsvare sin seg tilbake til. Tyskerne for- vi skulle begynne i Jassy-ret-
.ere det slaget som nå nær- står at Lettland ikke er Kal- ningen, men vi tok Lwow. vi
-oer seg. Heil Hitler!» musk-steppen. Tyskerne for- tok Przemvsl og si gikk fram

fet døgn seinere fikk fritzene står .at Warszawa ikke er til Weichs-el. 1 juni funderte-
-e hvorrian den «hittil uhesei- Tobruk. Visse utenlandske eDanziger Vorpost .Estland



DEN NYE TRANSITT.

tiviiken hehandimg de
tyske soldatene få som rommer
over til Sverige fra Haltikum,
Einnland, Norge eller Dan-
mark? Nnen hendinger den
siste tiden gjør spørsmålet
aktuelt. Særlig vil vi peke på
behandlingen av de tyske sols
datend sofn ble reddet fra
Westfalen da dette fartøyet
gikk på en mine utenfor den
svenske vestkysten. Disse tyske

'soldatene ble fraktet inn til
GOtehorg hvor de ble bespist
og ble derpå umiddelbart sendt
til Tvskland. Det fins flere
lignende eksempler, men av
sterlige grunner skal de inntil
videre ikke behandles. Men
.selve prinsippet helyses med
all ønskelig tydelighet av West-
falen-eksemplet.

Etter internasjonale og sven-
ske nøytralitetshestemmelser
skal fremmede iii litiere som
kommer nm pa svensk omrade
avvæpnes og interneres til kri-
gen er slutt. Dette anses å
.Y.ere så vel en plikt som en
rettighet for det nøytrale lan-
det. Det er en rettighet for å
lieskytte seg sjøl. og plikt
everfor ymikommende snida-

motstandernasjon. tJnder
:yske storbetstiden gikk

sens:tsjoneil mate
tIteoom
sæ: tnt tinnt v om den ,AeT-

dar – lfort s. fra

.eg sterkest truet.
tnt Litanen er det

'Mistenthar De trodde
le hegynne me,t1 Estland,

71 VI beg med Lettland.
kriger slik det passer oss.

strever ikke bare for a befri
.iyer f ti tyskerne. Inen også
for å befri tyskerne for en
lutter mangel pa forstand: vi
begraver dem.

Vi bløffer ikke, vi slår. Vi
skralte ikke utover all verden
om stigre ,. og spantre». Vi
hygde ypperlige tanks som slår
stigreney. Vi slår ikke på
reklametrommen for et våpen,

i produserer det. Vi kom
ikke med teatralske effekter.

har ikke uteksperimentert

rx(-; dessertu s 5001 romte
til ,s-yerige. ble ntlevert av den
svenske grensevakten og sei-
nere henrettet av tyskerne.
Det fins mange slike eksempler
som ikke er brakt til almen-
hetens kjennskap. Fra en tid
tilbake er nå imidlertid denne
for vårt land kompromiterende
utlevering av dessertører opps
hørt.

Fra folkerettslig synspunkt
skulle imidlertid stransitten»
av tyske tropper til Tyskland.
når disse på grman av krigs-
begivenhetene er havnet i
Syerige gi enda større grunn
til anmerkning. Det dreier seg
allerede om ikke så få soldater
som takket være svensk med-
virken er sendt fra den ene
tyske fronten til den andre.
Og til dette kotniner at de sen-
des fra tapte fronter til fronter
hvor det ennå kjempes. Det
er soldater som ifølge folke-
retten skulle være ute av kri-
gen til dens slutt, men som nå
med svensk hjelp tillates å
forsterke de utmattede tyske
stridskreftene.

Det tar allerede til å bli
ganske høye tall for denne nve
form for stransitt», og enna
representerer de vel bare be-
gynnelsen. Era Baltikum, hvor
ffyktende tyske soldater slar
seg saMMen ined quislingene
til Sverige. kan det av forklar-
lige grunner ikke bli tale om

t)g bygd robotbomber som kan.
sia ihjel hundrer kvinner. Vi
fantaserer ikke over .<psyko-
ingiske angrep». vi interesserer
oss ikke for tyskernes psyke,
men for deres forgjengelige
,kropp. Og det er denne kropp
vi bearbeider. i vet at tys-
kerne ikke lar seg oppdra og
vi slåss mot ,dem, ikke med
deklarasjoner, men med granat-
kastere. Vi angriper så vold-
somt fordi vi har blitt trett av
tyskerne, vi vil gjøre endelig
slutt med dem. Vi vd leve.
Det er enkelt, men ciet er hele
hememilgheten med offensiven
vår. Hjertene våre sier sfjerde
ars. Og vi gjør alt for at det
ikke skal bli et femte. Trop-
pene våre sprenger fram med
tanken: v<d-et blir kanskje ikke

en slik abSeinv4hjon sOni na

synes mulig fra Finnland og
Nord-Norge. Hvis det lykkes
russerne  å  avskjiere den nord-
lige retrettvegen den syd-
lige er vel stengt hva tid det
skal være — må titusener tyske
soldater søke til Sverige for å
unngå død eller fangenskap.
Skal så disse ventede masser
tyskere bare transitteres gjen-
nom Sverige til en ny front?
Det er spørsmålet som nå blir
brennende aktuelt.

Vi går ut fra at regjeringen
ikke ensidig kan frigi tyske
soldater, men at de også mulig-
gjør en tilsvarende frigivning
av Nazitysklands motstandere.
Men sel; om dette ble tilfelle
i noen utstrekning, anser vi
fremgangsmåten forkastelig.
Det er best for Sverige å følge
de internasjonale nøytralitets-
reglene. Hvis regjeringen går
til en generell suspensjon av-
disse i det nevnte spørsmål, så
fins det ingen annen mulighet
enn at det svenske folket sier
fra. Belastningen av oss som
understøtter av den tyske krig-
føringen er allerede så veldig
at den ikke bar økes ytterligere

krigens sluttfase.
«Ny Dag».

Send avisa nidere straks du
har lest den. Det er mange
som venter pd den!

en fjerde vinter»._ Vt er grep€1
en veldig utalmodighet. Vi

gar fraM fordi vi star ved
Tysklands grenser. Vi er på
seg dit. Vi skynder oss, til
møtetmed den vidlinderligste
av alle piker — vi skynder oss
til møtet med rettferdigheten.
En saret granatkaster sa til
meg: sFor en ulykke De
sier at jeg må ligge en hel
måned.” Jeg forsøkte å trøste
ham med at de nok klarte seg
uten ham. Han svarte meg
hissig: «Jeg må til Berlin
De har myrdet min hustru ..»
Vi går så fort framover fordi
at det ikke bare er denne
granatkasteren, men oss alle
som har et ukuelig behov for
å komme til Berlin. Og nå vet
vi alle: vi er der snart.



,eaksjotten tforts,

,trbeiderpartiregjers
går i hresjen for tom

,andets naværende lov re-
gjering som representerer kon-
tintaiteten i det konstitusjonelle
styret av landet vårt.

Morkemennene spekulerer
folkets reaksjon mot det gamle
-parti-diplomotits Behendig
sjonglerer de med ord og fram-
hever at ordnisgen en tid
,kunne få  dempet  den parti-
itolitiske strid».  Hviilken  reali-
tet dette innebærer for morke-
mennene er å «få dempet»
folkets sjialbesternmelsesrett.
De gir visse keasesioner. ja
gudbevars, det heter ,<en fri
iiresse  måtte overvake  denne
midlertiditge regjerings disposi-
sjoner». Det er forlokkende
toner. Men den for uevnte
Adelf  Hitler har  sikkert også
iært merhernenaree  hstor lett
det er å knehle en offistell
tresse. Ja, kaaskje de i

måte  har lært ca  i Sverige
ogsa. Litt  har ue  tet minste
allered• vist at  de  bar itert.
Samme avis hrakte en kunn-
gjaring as at  aå var  det pen-
ger nok. Det var ikko behov
for mer pengeinnsamiing til
den illegale  pressa.  De klarte
ikke dengang å kareble oss an-
dre, fordi det  norske  folket
var våkeret og reagerte så avisa
måtte ro seg i land med en
meddelehie hver det snakkes
om misforståelser og at de had-
de  ment at tie  sjel hadde pen-
ger nok.

Hvilke penger er  det «Fritt
Land» disponerer? Er det judas-
penger fra de politiske mørke-
mennene eller er det våre
penger? Det nerske folkets
penger? Nyter derne avisa i
motsetning til oss godt av mid-
lene som landet har stilt til
radighet for heimefrontens
kamp? Det er på tide regje-
tduga setter sokelyset litt blant

for nærgående ,vennera.
varsko til

oppriktige
vsere os vakt

roper
er

otn ikke.

snikende reaksjon, Vste-o
–ritt folk» til Fritt Lattd,

ikke lang:
Det norske (otket har en

eneste interesse i dag. Det er
at alle ærlige patriotiske kref-
ter — fra kommunistene til de
ytterste konservative — står
sammen som en mann i en
ishirytelig kampfront mot nazi-
veldet og for å trygge et fritt,
demokratisk Norge. Denne
fronten er deten plikt
heitnefrontens ledelse å trygge

å utbygge videre. Det er
tienne fronten vår kenge og
lovlige regjering vil finne den
stetten de trenger i Norge, som
sammen med de ærlige patri-
oter  pa  utefronten vil verne
det norske folkestyret.

Send avisa videre straks du
her lest den. Det er mange
som venter på den!

er 3‘
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Sverige har mange poiske
flyktningar som har teke seg
over frå okkuperte land eller
frå Tyskland. Ein stor del av
flyktningane har no skipa ein
organisasjon som rekna seg å
stå under den polske regjeringa
i Lublin. Dei opplyser at orga-
nisasjonen er upolitisk og har
til formål å fremme venskapen
mellom Polen og Sovjetsam-
veldet og drive studie- og opp-
lysningsarbeid om regjeringa i
Lublin. Det store fleirtalet er
ikkje kbmmunistar, og i styret
star berre ein kommunist av
fem. — Elles er den polske
legasjonen i Sverige sjolvsagt
fullstendig underavdeling av
Londonpolakkene, og den har
hittil hatt ei eiga evne til å
tvinge landsmenn i Sverige til
underkasting under sitt syn.
Denne gongen gjekk det ikkje.
Men den nye organisasjonen
v,I arbeide for samling av alle
ærlege polakkar.


