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AV KRIGYN$ 21331')P:
Overgive-sen ev eWa.-.^herens h;vedstad Miød,lburg;

-ftrts Avfsutdrael
strigjøringen  sv  Schelde.Var en meget in1wklet og vanskellg oprasic,

Mens commendotroPper utslette't dc t ske batterier i Westfrapélle;•lsnde
vn brigade av dtn 52.sketske i klushing 1.nov. og fr&-etter
par dager farbinnel.se med ecmmandetroprene. Veere, en nordhstkysb
holdt fremdcles ut, p o var hevesbadeL, niddelburg, tLel nr:-
ten 3.coo tyskre ce  hiele divisjcnsstaben.  1ra  ,),st var :et umurig g
ke fram, - den:eneste.utveI,var å forsøke Crs hele øys inhenfs,.
kene var overfrlødd. Middelbu'rg og Vee.re stak cjp sot "te  øyer 1  vcInn:r.
sene. Om mergenen den E,ngv.flkk Triajor Johnston oCï et, prø\-- g
komme fram til 141ddelburg me6  SliTgående'tarks  e h-
skulle for,ta en ongåendc bevegr-Lse  o,  kcm.e inn til L:Ln
regnet mannskapet  peci tanksene habde u tr-L'ønnstru til
mann.Oppdraget var finne ut hvflrdan IrholIeu l an i la±dd lburg.  ic-
eneste L avdellngen som kunne tysk, vsr eu nordmann,- kjent under navn,,t
Pedro, som egentlig skulle ha le4et np pluhk1nxi av miner. Hah  t)1.., 1t-
nevnt til tol k  for ekspedisjonens pedro var  drhi  lørstL Butfalocn
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propellerte se. ftam et godt . s;tykke foran havedstgrke"h. Uton ss.ø.lig vi-
derverdi,,hetei kom de til ubkanten at byen; nvor J6  tn ein c h.cr fcrbku-'



- -
selde fikk Gn begeistrot mottagelsu av b-ens b.,rgnøe.  Let var en ganeke
non slags varm velkomsthilson de hadde-4stet s-g, nen tvskerne sa de fo.12fpig  ikke noo tili- En politimann var vIllig ttl fne.  71em  ti•H komrshdar.
ten. Pedro og en Skotsflaptoin steg ut av tankson,

-en  mer:
kelig marsj gjennom byen. Først kom Pe»re med det  flaggt A  den-ene
hånden og an reVolver i den andro, flankert av politimannon o'g den skot-
ske kapteinen. Deretter deu store Buffaloen, og p begge sidcr gatone
jublende hollendere sem hadde vanskelig for å tøyle sin be oeistring og
gi plass til prosesjonen. Ved et gatehjørne appdaget  lsedrAintig sclrt
Æempani tyskere som kom marsjerendo. Det var ikke fritt for at hm "ble
litli nervøs. Han viftot irig med,tdo hvitt flagg og revolver, tens han
ventet p Buffalcen som var blitt noe etter i trengselon. Mor -dat. var in-
gen fare.Sjofen for tyskerne hilste meget stramt og moddelto  (2  hes  ..3n-
sket å overgi seg:DGt aheste Pdero kunne tenke seg å gjøre med nange
fangeri øyeblikket, var å beordre dam oppmarsjert p fortauet. Le:etter
ropte han til kompanisjefen at han skulle ned til kommendLoaton don
veileder.

Hollendernek bogynte 4 trekke seg tilbake, var vol redda f:r at det
skudle bli skyting. De nTrnct seg nemlig dun store plassen foren kommanr,
dantboligen hvor det ver merkelig stille. tedro skjalv nok i bukcens,men
det'var ingen vei tilbake. Han gikk frekt opp trappen ng inn i nasibeved m-
kvarteret, hvor det s?, ut som han var venteflemmandanten hadde samiet
bele sin atab som stp oppstillet omkringham med blankpussede støvler, pak-
kede kufferter revolverne løse i futeralene - altså klare til overgi-
velso. Der kom Pedro busende inn, skitten og tilsølet etter Buffaloturen.
Led sitt morskeste militmre ansikt og i sin beste, men kanskje noe ugram-
matikalske tysk forlahgte han p4 vegne av øverstkommanderende for de alli-
orte styrker byons betingelsesiose overgivelde. Ean sa også en hel del
re - som kenskje ikke var formelt helt riktig, men han hadde helt glemt
hvsrdan slike forhandlinger skulle føres, etnoe måtte sies. Kommandanten
fikk endelig inn et ord, han ville  gjerne  vite. Pedros grad."Oberleutnant,"
svarte Pedro helt riktig - "und was sind 3ie?" Konnandiaten tok nok dette
som litt av en fornærmelso :"Ich bin ein general!" Pedro var ikke vant til
å ungås generaler og ble litt ferfjamset. Det var sannelig ikke s4 greit.
Tyskeren nevdet nemlig-at det var hclt umulig for en general -overgi seg
til en simpel oberleutnant Fedro kunne bare forklere at byen var gullsten-
dig eMringet. Ean hadde bestemt ordre om å everta byen,,hvis ikkC villc
den øyeblikkelig bli smadret av hrndrevis stere kanoner som var innstildet
mot kommandantboligen. pen.store styrken var komnandert av en oterst -  olEy
var det lengsto Pedro turde strekke seg til. Generalen fant at undor dIsn,
emstendigheter kunne har overzi seg til nberaton. Så var det 4 vente r?,
Et obersten - oller rettere sagt major Johnston skulle ic-nrao.

W-tuasjonen begynte å bli litt pinlig. Kompanets hovedstjrke var
blitt oppholdt ute I byen, og.det:varta ever en halv time før do kom fram
Oil plasson. n en eneste brøst-Pedro hadde, var den one Buffaloen, som sto
like utenfor kommandantbnligon med et maskingevwx pekende rett inn i vin-
Ouet: Utenfor Hpå plassen hadde detetterhvert sumlet sog flere hundre tys-
ke soldater som sto oppmarajert med alle sine pekkenelikker, ferdige til
??: evergi sag. Omkring begynte hollenderne å bld toMmolig påtrongende.• Fira_
grs oppsunlet harme kunne onucilis få s utløsning.• Grovo skje-Ilsord haglet
ned over dot nckså forskatc herrefolket som klumpet seg 3=9/1 og ventet
på stn militare foriøsning. f;eneralo p. var nesten på gråten: Kunne ikke Be-
d r o stoppe civilbefolkningens "skandad_øse" opptroden'S Pedre var neget in-
tenessert. i litt me r e-ordnede forbbld Ean vur livandc redd for  at  det
skulle oppstå Panikk ute på plasson - for da ville tuson cg ott være ute.
et kunne jo hende-at detenda fantes tyskere som Om et,skudd

sikk av helt tilfeldig - det ville vsere nok.
Pedro gikk ut. Folk  vek  til slda. Men han-behøvdn ikke gjøre noe mere,

for der kom Johnston med resten av kompantet, Podro forklarte i en fart
etillingen. JOhnston haddo ikke noe imet er miClertideg forfremmelse,
ble oberst,på flekken.Og så kunne da  -rwergiielsen  foroA  i forner som
kerne syrtes var korrekte etter dennflitere oppskriften,

At generalen og hans stab hadde overgitt seg betydde:
at at var over. Koen hundre soldater-viste nokket synlig nsku om



gi segp men ute i byen var det menge flere som man ikke visste hva
finne på. Fra et par steder hørtes det endrg skyting. Generalen hevde* at
han ikke hadde særlig autcritet lenger. Han Var imidlertid flhl tal k
:Temarbeide„ og beerdret to tyske effisisrer til å g?; ut i g'yen og ntop•e
ea krigslyatne. Skytingen steppeg bgaså, eg: 7ffiSerene- kom. tiltake. På

. turen hadde de funnet ut hvor beskjeden den styrke-vår som "oberst"
Tchnstorkbadde til ddsposdsjon. De forste at det hele var en ster bleff.
Y-en før de fikk anledning til å spre sin kannskap, ble de hysjet inn i et
kkic.relse-for seg selv.

12 lange timer gikk fgr den lille styrken fikk forsterkninger, cg
cver enkelt hadde nok å henge fingrene i. Tyskerne kom marsjerende konne-

- nivis til plassen for å overgi seg. Små patruljer ble sendt ut for å hen-
te dem som måtte anmodes om å overgi seg.

Her hadde det ikke vrt snakk em.å kjempe til siste mann og tble. iv,at
var det nok av for 44.00e mennesker i 2o døgm, og tyskerne nadde våpeh cg
ammunisjon for måneders beleiring.

TNGENSTETS ER TYSKEhl\rE THYGG TEOR NORSKE SYIPATRULJER.
(hra Norges-Nytt)

Norsk rikskringkastings medarbeider clav Rytter har feretatt en fire-
ukers reise i befridde- deler av flrnardark. han har gitt følgende saamnen-
drag av sine inntrykk:-

Det-vil etterbvert viSe seg at fjellsamenes -aksjen for-å-berge refl-1-
--bestanden-vi-l-bedre matsitcasjonen iyfylket betjdallg. Tross gyln6-12fluar

:rre tygkerne cc trusler fra Jonas Lie nektet'fjelifinnene å evakuere rei-
nen fra sommerbeatene ved kysten til Troms fylke1 t'e berget praktisk teit
hele reinbestanden på ca 4o.coo redn tilbake til de-valdige ginterbeitur

Sørøst-Finnmark. Nedslektingen etter den normale.kvote, 06.4.000 reir,
»r begynt.Det betyr ca.15o.oco kg reinkjøtt for Finnmarks befelknsng. Sam-
chidig dtilles et størst mulig entaII kjørerean til disposisjon for tran-
Jportformål,

En samisk talsmann for en stor fzrsamling av fastboende og fjelisanr
T;araksjok kirke i julehel6en uttalte at samisk-talende o. norsk-talen

e.erdmenn villo stå sammen i trofasthet mot Yengen-og Iandots lovlige r
kjering og tålmodig Soaere de effer frinetskappen krevet.

Pefolkningen begynner ph bor bakke, I utkanten ev nyrbisingsenn,
et TJererer de morske milltære avdelingar. Ingensteds er tyskerne trygg
Hr de norske sklpatreljer. Intet fjell er for brett, ingeh viide fo

for dem. De trasser kulde g snødrev på Fatruljetokter som stre ker
•og cpp til flere hundre kilometer og varer i ukevis. Det vinteruts yret

nadde med seg, er komplettert med finneklær. ter rein og pulk
-je1p mot de veldige avstandene. De sphker overeIt i helene pa tysker e.

er evennit og ingensteds fra hautakeino ek Alta til Lukselv .og Vester-
ana. Og bak denne bevegelige frohten vokser nye avdelinger ev rdnnmerks-

,aigdon fram, av ungdow som har gått opptil .do miI for å få våpen eg tre-
o .

oing, fer å hevne det voldsverk som er gjort met deras 'ber 0L bygder. D,
efenner etter å være med og befri Finnrark eg Perge fra den pesten sow

lagt ]flidet 2fde tg sprodt norg og n23 i tusenor av hjem.
Det er Intd faste overbevisrlflig at de inntrykk jee..har ncttatL åt

ycrks befclkting htlder pR å sanla seg etter det bed4Nende sfl.g fiena n
ttet mot den. Med göde elliertes hjelp både til arbeids2aiveo u,. til kaug

ten v±1 de sTA seg igjennem fra vftter og nederleg til en ny- vj,r ob seier
det nye årot.

FRA VERDENS PRESEN

FINWLAND.

Ntk de finske valg stkr for døren, kan det ba interesse se litt p
den pclitiske satussjon I Finnlånd. - Lbt finake sesialdemekratiet holdt



- 4 -
landsmate i Helsingfors 1 da siste dagene av november. Dette ,Iendsmwta
haddesikke bare utslaggivende betydning for det parti som hIttil har vp
det sted,ste I Finnland. Pbrhandlingepe tå kongressen berdrte hele.det
ske saniunnets stilling i den n4~ende situasjon.og dets forbold tll

.flovjetsamveldet. Innen arbeddertdVegeltsen,er orgenisPsjOnenes Makt
fitor, bere i unntakstilfeller har man shanse til å gjøre seg gjeldende
dersom man bryter ut nv organisasjonen.—Mn radikal opposisjon st4r alltid
i fpre for å bli isolert og drevot ut i en sokterisk tigiværelse. Denne
faren ville oppoaosjonen I det finske soslaldemokratlet tnn84- De mento
st Tennor burde stillos utenfor, Nettopp derfor ville de ikke stille sog
Selv utenfor en organisasjon sem fremdeles hedde sterk tilslutning blent

'befolknIngen, libtfir lettere sagt enn gjort d reise.et helt nytt parti,
med aviser og alt som harer t11. 21epresantantene til landsmotet som ble
holdt i november, ble valgt ivår,Forsloget on nye vnig ble behandlet
partirådtt, men forkastet da Tanner her hadda et sterkt flertall. Opposl-
sjonen flkk stadig storra tilslutning, ikke minst i Holsingfors og i dt
andre byene, men den kunne lkke gjøre on partirådets vedtak, Dette resul-
terte i at bare 3o% av represententene pg landsnatet stenta med oppusisjo-
nen.

Den opposisjonelle floyen hadde imidlertid muligheter for 4 presee
sin vtlje Igjennen, under forutsetning av at den var villig til å sette
se.g ut over formaldstiske betenkellgheter. Da Paaa1k1v1 dannet den nye
regjeringen, kom .dot med seks sosialdemokrpter, tre fra oppos6sjonen og
tre fra Wanner-retntsgen. Hadde opposisjonen stilt et ultimatum og sagt

fit clen lkke ville gh inn i regjeringen su~n med noen av Tanners nperms-
te monn, ville l'essikivT"etter alt 4 dømme ha vaert np.dt til å akseptora
et slikt standpunkt. 08 derned ville oppostsjonon ho sittet med de pol1-
11t1ske neekkelposisjonene. Men det ville selvsagt betydd splittelse av
det soslaldmokrattske sartiet. .

hevedgronnen til st man ikke har satt hairdt mot hardt er InddlartId
at opposisjonen ikke har opptrått samlet. Len har ogs ssvnet en flentred.
lederskikkelse, "Sekslingene" de seks sosialdemokratiske riksdagsmenn
son ble akskludert aV partlet i 1.940 og som 4ret etter ble fengslot
sto utenfor og innledet samarbeide med det nykonstituerte kommunistiske

partl.
Det sentrale stridsspdrsmålet p4 den sosieldomokratiska firtlkongres-

son var: for eller mot Tanner. Oppgjdret ned Punner betaelde et orTgjdr
mad den vPnvittige rolitlkken don flsnke regjemingon hpr frrt, dot betyd-
de ønske om et godt og tillitsfulit samarbeide med den store russleke
nabostaten. aanner betraktes med rette ‹Son en ev de poldtl:ak hovedpbsvar-
ligO for dcn kors Finnlpuel alp inn På. partikonrdseon st det fPrst
til at Tanner oktet honsynslost å benytt9 dot formelln flertaflot hicn rtoe
do oVer. I s4 rall hadde opposisjonLn m4t-tdt forlata partiet. I slsto 111
ten erklarte imidlortid aannor at han ikke akttt å kondi'dtre tTl.pprtiots
nye eentralstyre, etterson,hLn var.sgstarkt onstrldt. ,tt blo til.pt men
'cerhandlct on et portistyra hver begge fldyer skullo væro roprusanturt.
..L'anneristanc ble i flortull, men flore pv ciGn, son er vplgt, er "ph glId"
0ppoalsjonens representanter - Vuori, Fekkal2 og asgarholm vil kunne
gjøre peg sterkt gjeldende og kanskje I neste omgang overto partiledelse.

aenners tilbaketredRn ryddet nv volen on moget alverldg anstetbsten
forholdet mellen hussland og Finnland, og klaret fdpp i den utRnrikspo-

litiske atmcsfære. Inid3ertld var det slett ikke lianners hensikt å for-
late poldtikken. hPn ville spille rollen son en nenn BQIL o frer sin oger
person for helhetens vel. .vette kunne han så maget lettere.g.jøre son han
dtadig spilte en stor Éslle bak partikulissune, or hen forberedte ned s
sterste energi og omsorg sin tilbakekomat.Detto ble lnielortle ferpurret
ev j-easikivl non 31 jan, en deklernsjon nedderstreveit at de kompronittt -
te politikere burde trekke seg tilbake fra det offentligm liv for ikke
ytterllgere å skade Finnlands sak. j'anher, Be.lovaara o. Hakkila (de nesn
som er sterkest kombromittert) avslo 3.febr,offisielt rtksdPgskentidator .

anner forlater densuten riksdagen.
."ens det scsialdenokratiske partiet unngtkk :nitittelse på Iwndskstw,

lyktos detIkkt N vinne noo flerta 1 for en bredere somling:'Hovedspdrom4-
let vur hvordan mpd dkulle stille seg til stkslingeno. unoosTsjonon nen-
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at do burde gjonoptas uten nonn som helst betingelse,men flertellet var
amedbjørlig.'c drev igjennon on rasolusjon hvear man h1111ger uksklusjornn
men: tillater ekskludorte komme inn 1E4 on. Sukslingeno nektar  iniaz-
lert1d tilbnke til pertiat på 4isse pre;;)eisser. havdr ut det  var
dc  aom  holdt fest ved eartiets izritåelpper i 194e og. 1g41  e  t de d.rfor
ikka aer toen grunn tli å L ar fOrl&telse.

Sekslinggruppen stAr sfnqmen  med  kommunistene i det såkalte folked  .nT
krntiske forbundet med den ung, riksdkgsnannen  eav  Sandstrom som formann.
Porbundet har to rapresontanter i regjaringon, n,rznig helo som firnneni-
•nister og 'eino som essistarende sosinlminister. Disse to gruppene konnen
til å opptre •mcd ot flelles valeprogrzm som ikko ntmerker sew ved yttera
gående krav. Men krever forst og fremst at ragjeringen skal fjerne scn
tiake cl‘rrienter frn dyn effontlige administrasjon  og  pt de t skel nedsety,
folkedonstoler for  A  døreme d mn som bberer ensverot for krigspolitikken.
Videre kreves en jerdreforn med ekspropriasjon ag selskapenes og stor-

, godseierneS landonråder. Arbeidernes rep112 rnn skul heves slik at don ker--
mer -til ligge på semmu niv& sere for krigen. Alle unntakslover økel opp-

:heves.
1.Jet er mulig at det folkedemokratiake forbund konmer til å  uli  et en

hetlig parti. Men sikkert er detikke. Stillingen vil bli,klarere fnrst
etter riksdagSValgene. På det sosials cg økononiske omr'do er det ikke
stor skilnad mellen 'sosioldemokratenes og  /P  olkederr.okratenee" pregran.
•Muligens kan en si at sesialdemokratene  pA  efficelto felter går noe lenner
ern den aktuelle kormunistiske pelit1kken. Pe den ennen side er kommunis-
tene  tg  sekslingene mer pågående nArn det gjelder å trekke de pnlitiske
krigsforbrytere til anåver.

I sin proposisjon i oktober forordnet regjeringen utskrivelse av vel
snarest mulig og ovar hele landot smatidig. flensikten ver å le vlaget 1n-
regå onkring midtern av februat a±ler begynnelsen av nars. Den kommunistis
ke og sosialistiske• oppesisjon protesterte mot dette, da de syntus tids-
fristen var for kort til at de kunno konano på 11ko fot med de øvn1E, per-
tier sow haddn sitt valgmaskineri i rutinereessig orden.På gammel-sosial-
demokratisk oe Ongelig hold hilst man, mod tilfredshot plenen om
valg, og gjorda alt for å fnrpurre opposisjonens forsnk p. A utskyte val-
get tll 1.ma1 1 klar  ce  selvisk erkjennelso avden taktiske fond,,1 de  vil
ha hvis detlykkes den å gjøre cpposisjoncns busværligo valckzmi: nont
SOM om at valget skel foregå semtidig ovcr rr:1e lennn
rr en -hindrine for de borgerlige partiers bestrobeiser, da en stor del
lzpplends befolkning bafinner sog scm flyictninger

On valgutsiktene  kan  men minst nv alt si noe ,æyebllkkets Fdnnlens.
'et vil bli en tilgang p g ece.000  nye telgere p.E.a. nedsottelsec  av VF

/;ettsaldren til '21 Ar. Ingen ken vite .hvorledes Finnlands ungdom idan
tenker politisk, eller cm den cverhede tenker pelitisk.Ingen vet heller
hvilke politiske sosiele emvurderinger som er skjedd blant de ca.5cenc
innkalte son nå er vendt tilbake til det eivile liv etter 5 års krig, sevr
og tilslutt skuffelse. At det vii skje en ferandring mot venstre, skulle
være sikkort. Reakjenen nct den lange åndelige og politiske drørklegnin,
not krigstidens evenspente nesjenallsme, mot ensurreeinet vil nvegerlin
gi seg uttrykk, selv om wen her må ta i betraktning det finske folks stc-
re autorintetstro og den lenesomne ansknalsesforendring 30-.1 prC cer den
finske nesjonalkarakter.

Av riksdagens 2oe nlesser inncher sosialdemokratene i nyeblikket E,n
erfra går doe seksmannsgrupnen som som nevnt stn r sammen mcc koijun
tene  1-  den demekratiske folkegruppe. I betraktrung ev de nye utenrikspol .
tiøke emstendEnetc,r, sosiale problereers fernruzinsstillinn i dn.n. innu
rikspnlAtiske dobatten samt den ovdrveldende tilsfltninn til senfunnet
Finnli'nd-Sovjetunionen og den storu utbreoc1se de nyæ kommonistiske avis
ne ter fått (en enelt her allerodo ut opfla,3 på  75.000),  foraLom.,on Oot
ikke usannsynl,g at binnlands demokratisk, folkegrunpe criflå nnlier.
15 oe  2o% av n:..ksdagswandatene.En megot vesentlig d,1 avntennicarre va1  knu
mc  fre medlemmenc ev Finnlands svenske arbeid, rfernund, de finlandssinnn;
eoslaldemokrater, son undr hula krigstlden har stått i enpo31n2en til d
offifiellz: pertiledelse.

ganskeUgere• en dut å forutsi Utfallet for de nergerlage nentiil s v
komnende .Agrarpartiet, dut starkt klasscbetonte nondeparti, ht_r 57 Tresa
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riksdu.gen.Det har undr hole krigen inntatt kresse nasjoneldstiskc

synspunkter, o sE.1V dm krigens lltfLfl nrr gjort dil. av med 'partd,.ts fchåpn]ng,:r, er det Ikke godt å sl hvilki t Ænn't parti bøndene skal fr
Et lignende problem melder seg for samlingsp.rtiet det sterkt konser-
vative høyreparti - som har 5-riksdagsnandater og som ~11g  er  uttr,rkk
fer tjenestemenns, ekedemd_keres eg en gruppe stcrbønders nesjonalistiwsk
ønsker. Et fra fell fra disse partier vdlle kemme framstegspartiet ti,
gode, dersom dette partiorgan for den skalte finske liberalisme fjerner
seg fra den høyreretning det her inntatt under krigen og vender tilbake
til sin tp7rinnelige liberale linje.Pramstegspartiet har i øyeblikket
7 rikdagsmandater. Muligens vil egs dkt gamic sesialdemokrati som ner
og mer ligner et borgerlig parti, få ncen sterner fra le nevnte kanter.

et eneste Oorgerlige parti som sikkert vil gå styrket ut av  vnlie,
er Svenska Fonkepartiet stm har  18  riksJagspaisser.La partret først
fremst refresenteren den svensk-finske folkestamms nasjenalltetstanke,
kah det ikke rammes av de pelitiske brytninger selv em det naturlIgvIs
har sitt sesdade og Eolltiske pregram. +Jets velgere representerer alle
politiske retningor. essuteL or foiceoartiet det eneSte parti so» har
tatt en kritisk og v:rkelsgLetsbetenet holdning til dei finske

7'Se resterende E ri*édagsmenn reprosenteren der akadentske I.K,L.bcv€-
gelse sii under  krien  Lar vist ekstre:la nasistiSke t,ndenser, og
henheld til våpenstilistandsoctinelsene tie 'opolet ved reLjerrngsde-
klarasjon.

De borgerlige partrer e- klar over at valget vd.1 gr en vesee.tlog
framgaing for de venstreorienterte anbe.rderpartier, og de arbeider med
plen em et valgkartell melle samtld e  borgerlige. partder. Yeikepartiet
han tatt avstand fra dette, de det ikfre vil wre mod på å motarbeide den
finske erbeid'erstands interesser ved et velgknep.

(Etter artfiklen i. Fu. .ndslag cg 1,remtiden)

HVA
(Fra JSmtls.nds Yidniag, gjeu)itt i Avrsiltdrag)

uet cber-schlesiske dndust'riområde var en av di.tt Tradje rikes st7r-
ste og også sisto knaftkrlder. I 19'17, loverte dbeff-Sodiles!en oa.110.000
mdil.tonn kull, dvs.2»: av nole Tysklends kuliprodnksjon. kl dil 2o mill.
tonn st'l son Tyskiand produserte it."€3,kom omtreht C mill.fra €rner-Sonl,j-
sic,n.Og de slektrøl7tiske zinkvtrker I dLtt.o emrdet nec sin produkJuii
AV 20.005 tenn pr.år er de nest st;:rst», s ji:urpa..11rkde Lo krikh
do Oter-Sehlesien 70 kuligruber, il zink- og :nasovnc.r,

og jernsterien ot: 21 velseverk, for bare nevhe det vrktigste.
Da de alliertc tombeengrep Ifjer stsdi forverret arberdkt vest-Tyskl.
besluttet nazrledelen flytte en stor del , av ±didnenb_c,tj :dostfolens
tungindustri o rgene ved huhr til Ober-Shiesien, Man har ikke n11-
telige tall on angSr ster'relsen av dein cverflytningeY:,t mah ve-t at
kolO:lessale bn..rkober opptil So.eso innb. skjøt cpp. v jerden som peCJ
dehatter, cg ut  ogn:  den tunge, vponirsdustri aiky inn for forlege [11:.
produksjon av kanoner co tanIrs og andre tunp;s: v4pen tll coer-Sehlesre.
Ober-Schlpsien er Gn enn ste eter hy.s`cv.staien er Katswdee ned etne kuli-
g,ruber,valseverk og støç onier tb f4r over i industribn 1slovIce
6vor der er masovn etter nesovn, siekt otter sjakt, cg ino.rnebpm trakke-
byer for arbeidere fra Ruhr,stfal.on o ihiniandet. 0 den endre siden
kenner KørligskAtte med sine kullgruber-og kjnmIeandeft, og. Pindenburt met.:
rdn kjemdske industri.

Duftangretene ner senLuet pro.inksjonen i de.øvilwr. roOnstrdemr; e.d(r til
en trokdel. Nå-er det i flern mgnsder kommet  :Tull  fra Aulir
og det tidligere så mekt,ge jelsenktrdhen kail ikke sica:fe kull nek-
tli den nærmest:ii-yende vesttyske industrd. Ds de t ske riksbbner nyirg
innstilte hurtigtogstrafikkon, hedde do kull rer bare tnier framovcr.
Lon effisielTo begrunnelse for innstilitgen  flpr  nødvendd.gheten pv treppe-
transporter til truede østomradrr, men deu virkeligo grunn var at der
rett og slett !_kke fentes kull.

Av elt dette ke mee bere treke en lc Ok sltitnrn eber-Schle.!ik:o
fall b.,tyr  p  TeT.t fl-tmgdstu ;I:Jaklang±a .e.rrOLltr;a n‘nerra,;. 12lotstanden
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utvilsemt tørtsette i uker, ja kenskje i måneder, men det vd1 Ikka lenger
flnnce kull nok til å holde industrien igang, til å smi stål eg produsere
tilstr4kkelig rind våpern Sort segt:  shet vil bld umulig 4 furtsette en ord-
net latifØring.

LABOUR  PARIT'S LAYDSMWN 03 bnITISF POLITIKK IDAU.
(Fra Hndsleg).

I den betydningsfulle omfsrmangen av det engelske samfunn vil •et
engelsko arbeiderparti snille en viktt rolfl, og dtt er  ogs4 av  butyd-
rilng å følga dets politikk fordl cLn vil ko= til å få stor cbetydning
for utviklangen av detintrnaslonale sanarbeddet folkene og nasjonene
imellom. Det er kenskje lkke overvelende sannsynlig, men det er heller
ikko på noen måte utulukket at arbeiderpartiet overtar regjeringsmakten

England når krdgen er slutt.
Like før jul holdt Labcur Party sitt 43.1andsmøte i London.  Det fsr-

ste store spørsm&I. man,måtte Sa StandpUnkt til, Vain hvorvidt arbelderbe-
vegelsen skulle holdefast ved samlingsragjeringen under Churshill. Oppo-
sisjonen glkk inn for at man allerade ny- akulle gis. ut av koellsjonen, ikka
for å svekke krigs:Anstrengels-ne, men for å kunno tre fram helt ubånnet
ved valgforberadelsere og i. disfrusjenen Sm etterkrigsproblemene. Partile-
delsen hevdet at store lag av fiet engels'ke folk =10.- sympatiserer med ar-
beiderpatlets økonomdske eg noslale nolltikk, ville reagete met en hold-
ning som kunne fort6ne seg som et angrep r.s det naajenale samholdet.
sultatet ville blt st nan'direkte arbeidet for de vtefter som ønsket  4
utnytte krigsanstrengelsene til fordel for en konservativ yalgseier,Kon-
gressen vedtok med overbeldende ftertall å fortsette med deltagelsen
samlingsregj ringen til seiren er vunnet. Holdes dt valg for krdgen er
slutt, kommer arbedderpantiet til h fgre en selvstendlg valgkamp på sitt
eget ptogram, og kealisjonsregjeringen vil da sannsynligvis ikke kunne
fortsette.

labour Party st r overfor et dilemma. tartiet vil ikke ta ansvaret
for noen alvorldg rejeringskrdse,  p9  den annen sida blir det gjennem
deltagelsen i regjeriegen mer eller mindre oiedansvarldg for ting son st4r
i sttid ned det program som skal legges fram for velgerne. navegelsens
slagkraft lammes tIl en viss grad,-og flere av dens medlemmen er berovet
sin uavhengighet, 'ensynet til koallsjenon gjør ogs et purtlet kveer
for å kjøre diskusjonen cw etterkr'_gspretlemeae for oternt i fornnunnen.
jette skaper misnøye og mdstillit blurt 7tedlemmene. Ikke desto mindre er
det mange som regner med at  1,abour  Party vil fa  sU sterk tilslutning veJ
valgene at grunnlaggt er gitt for en arbeiderregjering. er ikke  munn
th det nåværende tidspunkt 4 si om denne nprfatninn cr berettet.

"ango konservative ønsker å fortsette salpilngerolitikken otter kr1-
gen."an ghr ut fra at det ikk• heh)dv€r  a -rp31-2,avtjbrende skIllelinjer
nhr det gjelder nteuriks-pc,liti'cken. lå det område er man

til strekke sen ganske.  it  ng i re•nar6 uy hontrollåtgjorder ot so-
s1alreforaer,  ir,ou ikke til grunnlsgbende endrnner I de rådende elenooms-
forhold. Let ilberale parti sold synes h retne me5.en renessanse etter
kr:gen, er innc ç sann lnn. sbeur Party har im 4dlertid ikke tatt
flike innbydelser. inrtiets lenismøte vecitok et projytt!: for en arhe:der-
r3gjoring. Man godtok hller ikhe forslag son er  koLur et fru visse hold
am h danne en"venstreblekk", med kclimwn.J.e4artiet es Comnon-
'2Jea:th.-gruppen.

.;,abour artys va] gprcgra byr  ph  no n sonscejcner. Hovedlinjen
finnes den p'lan fcr etterk.,Istldsn scrnble frIn  for landsmøtet
19'±2. l'et man akter å gå til viti rUper ikke mifldre  ecn:  kravet cm ou
legr,ende orndanning av sUmfunnut:?arcler or: at het n' full s-»sel-
settdng etter krigen lanseres ev slie Tartier. _ Lon sr4rdmh1et er hvordun
man skal hindre ny massoarteideløsnet. Lfibeur Idertg Mcfitsr at det er
lutt n2idvendig å opprettholde krigstdens økonenske kohtrollatdierder
cgsh_ under overgangst/den. I danne forLdnnenn-3 nan vioere slhtt fau .
nt en eventuall arboiderregjerin ni  kreve kentroLl  danL ef
og med ..rivestoringene. Arthur  aseakins kshHh'e:leen fiertail med.
da han krevdG at de økonomiske kantrollåti±j'erder ikke bure ma bibelle:åes

men sgså utvidee med sihte h.  ls  arbsiderne L--.- E- Lc del 1 kontrolie..,
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agerganisasjenene skal bli representert i de forskjellige kontrolinev

der. På selve va1grrog4rammot inntar hOlegbygningen en fraJntreeende
arbeiderpartiet går inn for en radikal plan mei b.-ysging av menterbarE  nL
sir -tre,stål eg sement.Samfunnsmessig planlegjng settes ner dpp mot de  fig
nopolistiske tendenser som har gjort seg gjeldnde. Ellers  en r msn lnn
for nesjonalisereng av tungindikstr1en, rustnangsindustrien, bankvesenet,
transporten, grubene ag ejoktrisiteten, ttele rieringslivet skal underkas-
tes de-mokratisk kontroll fra bl.a.arbeidernes og kensumentenes side. Vidt-
rekkende nasjonaJisertngskrav finnes ogs'; rå  rartlets jerdbruksprogral.
Når det gjelder skolevesenet, ble dat rettet adskillig kritikk mot regje-
rengena reformjdener,bl.s.fordi arheiderrartiet mener at skolealderon be'r
sette  opr  til 16  'Llfl og et rndervisningen ved da høyere sketsr eør bli fri.

Når man drøfter deteng,elske arbeiderpartis framtidlge stelling,  rå:
pekes dPt ofte at rartiet savner ledere som kan stå fram sem saislunde na-
sjonale skikkelser. Det er utvilsomt rUctig at Lateur PErty ikke har nee
navn som uten Videre kan settes  efs  mot Churchill. På den annen side
me det ofte at flere av Labonrs ledere har-spilt en Viktig rolle under
krigen. Fagforeningsmannen  Jsrnst ovin har F,tt alminnelig anerkjennelse
for' sin innsats scro arbeidsminister eg øverste sjef for mobollseringen av
den engelske befalkningen. -erbert -fllorrison hadde allerede fgr krigen, da
han virket ssm •rdfører t London, ord på seg for å wHre en dyktIg admine-
strator.  74L rikelte av hans htgjarder som innenrl'esminister har vært emstrndP
men hsn njter stor anseelse, ikke menot f4r dstarVelde nan utfJerte da det
gjaldt forsVaret mot de tyskE lufteffensivene. Merrgsen har flere ganger
vfl‘t.rå kant med ondal av fagforenengslederne.  4-Pet fPrte bl,a.til at han
ikke kom med 1 -partistret ifjor.  suen 1 reallteten va:r d.-gtet nedexlag som
styrket hans Han ble ngså gjenvalgt iår etter i ispet av dp
siste månedar å ha holdt eh  rekke  programtaler hvor nan -sterkere enn noen
annen av topnfigurene ienen Labour Parts hat trukket opp linjese fer en
konstruktiv etterkrigspoiltikk, både når det gJelder utenrekspoiltikken
cg de indre problemer. 1-„,ersca: det 11:ke .skler stere forskyvngngex intLen
arbeiderpartiet, har en grunn til å reene med nerbert Morreson som sjef
for en eventuell arbelderregjering.

Ved valgeue til patistdret kunne man iaktta en viss forskyvneng til
venstre. Dette vgste seg .frst oL  fremst ved at Aneurin Devan, gruSeartei-
derlederen fre Wales, rle velgt inn, endea med flere stemmer enn statsr å-
dene.

Angående de intpxnasjonale etterkrigeproblemer gav kongressen sin
tilsittning til de forsag seym ble skissent Dnmbarton oaks. Den som 791

tOt at den engelske arbe*derimornitress skdlle legge frain en utenrgkspelitg
1,onsepsjon sok tok hensyn tll de nye prsblemex, ble gtj_dlet.tis skuffet.
Ang 5 ende spk)rsrin_et on gyskland og Japan bles det sltt fast at hvenken
det tyske eller det jananske fulkekan frttas for ethvert ansvor fsr-de
forbrwtelser sor, er begått i deres navn. Wt denne bakgrunn reiser man
kiavet om erstatnieeg godtgjf&reise, men tar samtideE; avstand fra 7t-tte-
liggende hevnpaxoler.

ed behandlingen as indjusnrsmålet led rarttstyret Gt klart nader-
lag. Det var vel nærmest av honsyn til samarbeidet 1 regjoridgen at msn
Eå  ledende hold ikks snsket nu&ei aserlig rpdtktl Kungrassen

•

lartid ikke å burde ta nensyn til dette.  k en resolesj,n sc tle
krever at de noittlske fanger I India ckal frggis ajetlikkelig,

•

man får bedre mulegheter ror å få tått  opr  tglen ikrrnanådtngene.  blelf
erkatedlinger mener mien bgr teres mollem de engese myntigneter og luds-

re for ssmtlige ineisks gart:Idr for å få orprettst sr aesvarieg naLJ Gfli-

fgjering som kan snitae hsle dot indiske folk til ka rp mut fase.ismen.
Endelig v3ste map rå arbelderpartiknngressen stor idteresse fer

•

om å gjenopneta dpt internasjonale sablartpidet ei tesiektedp Hve-
eelaer i andre land. 1-epresentanter fvt- engel&,0  0g  rsssidkerlu‘ndsean1-
t  sioner og for CIO -  dP.1  ene av landsorgnnisasjonene i SA har vn-rt
semlet tUL m4te i Londod fpr  c  forbereds den internasj3nale fagforemenas
k stir e sen som skal holdes i legiand. Lt-1 arsnen anek]kanskP fagle:T)neyresaOr
Alvs  vill e  ikk e -Tre r.ed, med den beErunnelse at den russ1ske landsou tJant-
scwjenen ikkd er noen fri og usvhern big beveaelse, lopc+r de fleste l*LIdsL;rgr-
ntsåsjonel, i fagint=aejanalen (som ogs4 AFL tilh2rpr) fortnar
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slik at •ppgaven ber være å utvide internasjonalens ramme, bl.a.ved at
resserne og begge fløyer av amerikansk fagbevegelse kommer med.Sra russie»
hold .er det imidlertid kommet uttalelser som tyder på at man betrakter
den gamle internasjonale som ikke eksisterende og at man easker on ny.dan-
nelse. Dette kan by på vansker, især  hvis  dat skuIle gjøres
krav på at det skal stesmes på busis av medlematellet i de forskjellige
land.

ra ansvarlig hold har vi mottett felgende artikkel;
DEn NORSKE FORSVARSMAYT Oa GANGSTERPROPAGJUDA2n.

Fienden har gjennem nazistiske tjenera mod Jonas Lie og Aftenpæstens
redaktorer i spissen åpnet en uhyggelig;lognpropeganda mot den norske
forsversmakt og krigføringeniMan forseer å forvirre dEn norske Befoakni.,-
gen veC å blande Sammen hjemvendte frohtkjempere eg gamle.forbryteres
bankrøverier, plyndringer og voldtektsforbrytelSer på den ene side og
krigshendlinger foretatt på den norske og aliierte dberkbnnEndos ordre
på den annon. En slik sammcnligning av kronprins Olavs eg general Hansteen,
tapre tropper med sanfunnete verste bunnfall har til hensikt å unndra
Njemmestyrkene den stette de har i civilbefolkningens goed%vill. Selv om
nazistene undervurderer sitt publikum på det grovestæ, bør deres legn
ikke stå nimotsagt. Også av hensyn til de svake sjele som Jonas Lie med
sine Sudaspenger_fersøker 4-aokka ut på Engiverens ensomme dedssti, -ber
det ranses opp i.det nett ab. iegn som er lagt ut. V1 finner det derfor
riktig å gi felt;ande redegjørelse.

I. Krigsviktig sabotasje skjer etter ordre fre Forsvarets OverkofmLn-
do  (FUT. Do angrep som idag blir gjorf mot  ikhe  krIgsviktige civilo mål,
blir arrangert av fienden ellor foretatt av forhryterbandcr som for ster-
stodelen blir rekruttert fra nazistenes vepende formasjonor.

Njemmostyrkene (ES)-sers har organisert seg her hjemme til motstand
not.fiendon, er opptatt i deE norske forsvarsmakt og tar alle sine mili-
tære ordre frå FO. hjenmestyrkene har plikt til å utføre de militære opp-
drag de får fra FO. I motsett fall risskerer  do å bli  stillet for krigs-
rett.på grunn av slapphet i krigferingen.

Njemmestyrkenes eneste Oppgave er å medvirke ved frigjerelsen av
landet, og alle ordrer tar sikte  på 4  gjere deres innsats så effektiv
som melig.

II. Angrepsmålene blir utLekt av FO etter grundige militære over-
veielre.7. Slagene skal rwime fianden pg hshs mest sårbare punkter.

Fordi alle hjemmestyrker nå er underordnet FO, nyter alle soïri har
vilje og evne til den farlige kampen bak fiendens linjer, gedt av dot
militære planleggingsarbeide som PO utferer.

en alt overveidnde del av den æabotesja HS nå utferer, står i sam-
menheng ned det store transeortslaget somforegår i Norge pg-utenfor

kyster. Derfor heFer raiin n27- Me5 korte mellemromp om angrep på ben-
sin og oljelagro, på skipstonnReja og på jernbenelinjor av spesiall be-
tydning for fiendens gjennemgangstrafikk. Nort sagt, alt som har med
tysk transportå gjgre, er stadig i faresomen for angrep fra NS, hvilket
foreVrig ikke betyr at dette er det eneste punkt ES har som oppgeve å
ramme.

iransportsubotasjen er ornhyggelIg plRnlagt.  IJen setter inn-der dæn
renmer tyske militære interesser særlig hårdt, samtidig dom den forneker
å skåne den norake oivila sektor så langt det overhode ær mulig. Let kro-
ves meget god kjennskep til helc den tysk-norske krlgsekonemi for å av-
jgre hvilke mål som  bør  angripes 1 ferste rekke. Perfor er det av ng

stor betydMing at alle - absslutt alle - hjemnestyrkene står undær FO
slik at irngæn alag faller'i luften eller ranmer der de ikke skal. Vi har
ikka råd til å  19  noe av den kostbare energi sem hjemmestyrkene represen-
terer, gå til spille.

III. Sabotasjen seRrer norske verdier. Sett fra civilbefolkningens
side rIE:Hesdet ingen billigere form for krigfering enn sabotasje. Sebote'-
rene har ordre om 4 spare liv og norsk eiendom så Iangt det overhode ex næ-
lig,og de felger ordren selv ned den strste fare for sitt eget liv.babo-
tanjen kommer istedet for bombeahgrop, eg sel:v de dyktigste flygere kao
ikke begrense skaden  på  semme måte son dyktige saboterer.
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,Den pansmerikenske kbnferanse i ke
xico City ble åpnet 21 feAr. av
A'exicos president. 19 amr.renresen-
tentar. delter. en anerikenske uten-
riksminister uttalte: 114&1-1nå til
passe ."-rinerkleingen til d n vest-
lige helvkele. "et penemar1Tenske
system må.omordnes 3å det ptsser inn

det alminnelige  sikkennetSsystom.
'an rnR skape stkirrn gkonemisk srm-
virke på den vestlige helutkele for .
å heve levestenderdun.

Amerikensk kringkesing naddeler
den mann sounmyrdet dbn cggyttisko
•tatsminister, ver-en 28-årig fas-
cistisk stkfører.

• *
1.6-22 epril vil en gruppe av 36 or-
ganis'esjoner i Amerika holde un Dum-
bartbn Otke-uko. gettr-og sammenkom-
stor skel va're evsluttet far kone-
rensun i Srn rtns 2O april.-

*
Neliv 'fork Times har noldt diskusjons-
mete om krigcn i 8--h1Lhtvot. eft
ble  havdat gt det ver tru Måter,. å
hinere' en ny krig o fltan på:' 1) slå
ag evvper,_eann mil1tm:rt og idEolO-
gisk så  dot  ikke mere ver on trnssed
for freden, 2) behendlo otc ntn neejo-
ner på grunnlag av likhet og dKunO-
krsti, 3) lijlpo Kine så dEt ikke
longer blc et hyttd for

nun an stormelpt

Len unr.scnater Vh1gnC su i en. tale4

7iHmå få elle nenneskr ned 093 for
akete cn sterk frgesorgenistmjon

som ikke bare skel hindre stormrkte-
na i å begynna krig, mcn cgså sarge
fcr et elle lend glr pdnorltetSgrup-
ptne ette rA voare
grnnnieget for En fri vardensordning.
Eare da ntsjonor 30M e dnige t det-
te, burde gis edgani. til orgtnise-'
sjonen.

Po% eb Eontnits skadeserstrtnng
til 'kussland skel'beteles 1 eljee,

overenskomst mLlv pcvjet
cg Romania dom er Undertagnet i Eu-•
kenest.

La ruasiske fanks som stormer Mot
kjurer med tysk bensin. Tys-

kerne rakk ikke å evekuere sine lag-
re, og russerne har erobret hondre-
vis ev depeter, overfylte med  ben-
sin, ammuniejen og andre Corrd.'

lo -

PRESSEK 1,IPF

Und-r den norske forsvarsninister
usper Torps besøk 1 Sveroge er den
fanyere ledelse for de norske politi-
trepper i Sverige Witt reorgenisert
Den norske mflitearattasje, oberst
Ole Eerg, er blitt etnevnt til høyre-
ste sjef tgr politltroppene. heser-

vepontiet og rikspollugeb i Sverige
er kommet under direkte befal av o-
barat Olaf nelseth. Som da-pnas /=-

meste folk fungerer obstlRytnant:

uedde og polftifullmektig nelteeeerr:

*-
Siste tilskudd -til USA's'lufftren-
sportflåte er den skalte "0-E2
Peeket", som er ocregnet nåde til
materiell og troppetr enspert. Len
kan medføre.Do tenn kTigametertell
ellor minsti4o fullt; utrlistede fall-
skiermsoldatel'.Stan cnskapene kr.tn Tcr-
late flyet p omtrent lesalvperten
av den. vtnligta tiden. Dg ken nemlig
komMo seg nt på to rckkjr gjonnem
åpnu dnbbeltdører. Det nye flyet
her on Eksjansredies på 5.Goe km.,
og er konstruert med henblikk på
lending,r pgt små flypiesser.

Dr.E'jtlmtr Sonecht, den tysko  riks-
Unks  todligere s:ef, er btter kas-
tet fengsel. -n ble =esteet
høsten 1:944 ev de tjake, flyndicneter,
men ble frigitt an mån-dr tid etter
og sendt til sin el)rd utenfor Ber-

lin. Nå sitter hen prgInit-,t i ot
urunnen til arrestadjo-

nen er ukjent.

• "Otpdinnerfolket framfor nee tneet'
her atter fetrat  nye  triugfer. Det

•Otegos fra berlin st Hitiers 11vme-
disus, 4r,Theo iCdreil, her fått
Ritlers "NobelPris" for oppdagelsae
av penieiIlin. Penicillin;ts
lige eppdager, sir Alexandur
meddeler at ben er ikke forbeuset.
Med, det kjenpnkap hen har-tal t»c,
menttlitet hadde nmn faketi..ek ikke
ventet noe annet.

net fri dnLsrn nå fått sin lin-
stu; evis. bledet utkoffitf t Eeet ded

"under navnht Szd)eds1,6 30113

betyr lerihett.ljetdomokrutieke ungdba-
figrbund hLr bett.sitt førstk, m.ate.
Alle terticr eg, oraenTsrejoner er-
betdar nelt fritt, utennoen gen-
b1anding fra de rum,sfre miliMermyn-
digneter.


