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Hesultatene av de danske folketingsvalgene har vaert livlig- diskutert og vakt
stor interesse i vide kreteer. Let var med stor skepsis en im0tesa valg til
en demokratisk forsamling i et land under tysk okkupasjon og denne skepsis ble
styrket av de meddelelser som ble gitt i den nasikon"tr<xllerte norske pressen
om at partiene ville avholde seg fra den vanlige forhandsagitasjon. Vi kjen-
ner imidlertid ikke til hvilket press de tyske okkupanter har 0vet f0r valget,
men av valgresultatet framgar det tydelig-at det danske folk praktisk talt en-
stemmig holder fast ved .demokratiet og at der etter snart tre ars tysk nasis-
tisk okkupasjon ikke har lykkes deres danske elever a erobre et eneste nytt
mandat til Folketinget ut over de 3 de allerede hadde i 1939..
Per de norske arbeidere er det av interesse a konstatere at sosialdemokratiet
i Danmark har hatt framgang pa over 165.000 stemmer og i alt oppnadd henimot
900.000 av de ca.,- 2 millioner stemmer som ble avgitt. I den endrme valgdelta-
gelse - ca.90,& mot tidligere rekord pa omlag 82/b - liggsr ogsa en klar til-
kjennegivelse av at det danske folk stiller seg steilt mot diktaturet og na- '
sismen og fortsatt 0nsker en fri og dernokratisk stats-form hvorunder folkevil-

i kah ko.ame til uttrykk,
en kunne tsnke seg avholdt et fritt valg i vart land i dag, ville den

sarry.fle tonde-nsj i demokratisk, antihasitisk retnihg komme enna kraftigere til
uttrykk. Den nsyske okkupasjon og den folkefiendtlige og forraderske virksom-
het som de hjeinlige nasister har drevet, har gitt det norske folk en bitter
anskuelsasundervisning out diktaturets vesen. Selv de snevre grupper i vart
folk som f0r krigen leflet med diktaturet og fascismen, vesentlig som f^lgu
av politisk umodenhet, har idag fatt jsynone opp.
£t- fritt" valg-.i Norge ville derfor i dag bety en.i sannhet nasjonal samling
omvar :gamjLe, deniokxatiske forfatning og dens lovlige represexttanter, kon.̂ e oj$:
regjerin^. ie'rr dot viila'̂ B&̂ iTstyTlbd̂ r)̂ ..*:-. •Brfa,£iingeHtr'̂ ?i har "h^srbwt'und^r .kri-
gen bg'oickupasjonan har l&rt oss at vi ffadds nl.dd langt, men at det enna. ,sto
mye igjen f^r demokratiet var utbygd til ogs«. a gi 0konornisk frihet for all;
Viljen til a. erobre tilbaks det vi mistet .ved det tvske overfall,
i all̂ i dalar av vart folk. Og i stipends utstrekning vokser or.sa utenfor arbeids
folkats rokker forstaalsen av det sosi^L. o•-• ̂ konomiske svn som i alle ar har
v&rf'baret. frair av dan noske arb^idorbeve.:?elsen.
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KOaHUj?SJOI OG- oVII-IDEL BIOluSTRER.
; Ikesf0rer i-Stor-Oslo og riks^konomis.ief for FS'y John Thronds^n, som er en
bror av den berptktede stabssjef i Hirdyn, er avsatt fra sine stillin^er o^ satt
i husarrost pa grunn av omfattande underslae; og ras joneringssvindel. John
I'hrondsens kriminelle virksomhet har lenge v&rt kjent, men fra ledende US-hold
s#kt dvssat ned, da han er en av 'minister- Hagelins protesjeer^ I forbindelse
med de veldige underslag i Sr'itt -̂ olk OF. restaurant Victoria, som f0.rte til
arrestasjonsn av 0konomis.jef J^rgensen.) kofc det imislertid slike ting for dagan
at quisling fant a matte gripe inn, da han sk,i0nte at en off entile: skaniale
ikice lenser var til a. unnga.
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na' overtok Continental og Teatercaffeen er tidligere l-ontorsjef pa Bristol,
h. Awrk, ansatt soro direkt0r. loen dager etter at han sluttet pa Bristol

til stele

der ett̂ -r angiveri av hr. k ved en politirassia fun'net et si;0rre hamstrings-
lager i hotollet. Bakgrunnen for dette angiveri var at hr. Efork, som selv var
innforstatt og meddelaktig 1 anskaffelsen og disponeringen^av de ulovlige
var er,' ikke fikk utlevert sa mye som han forlansrte.

AV OSLO
Sverre Torp, er avs;>t fra sin stilling, I nans stad er ansatt tidligere, av-
ds'lingsbestyrer Viktor Holm, som for en tid siden gikk inn i 13 og som sikkert
med rette antas a v,.,re villig til a kk tyskernes srend ved utskrivningan av
rbeidskraft. Til belysning av nasistenes ^tore omsorg for a mrtte folk mel
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ftesultatene av de danske folketingsvalgene har vasrt livlig- diskutert og vakt
stor interesse i vide kreteer. Let var ined stor skepsis en im0tesa valg til
en demokratisk forsamling i et land under tysk okkupasjon og denne skepsis ble
styrket av de meddelelser som ble gitt i den nasikon'tepallerte norske pressen
015 at partiene ville avholde seg fra den vanlige f orhandsagitasjon. ?i kjen~
ner imidlertid ikke til hvilket press d-e tyske o.kkupanter har 0vet f0r valget,
men av valgresultatet framgar det tydelig-at det danske folk praktisk talt en-
stemmig holder fast ved .demokratiet og at der etter snart tre ars tysk nasis-
tisk okkupasjon .ikke har lykkes deres danske elever a, erobre et eneste nytt
mandat til Folketinget ut over de 3 de allerede hadde i 1939..
J?er de norske arbeidere er det av interesse a konstatere at sosialdemokratiet
i Danmark har hatt framgang pa. over 165.000 stemme.r og i alt oppnadd heniraot
900.000 av de ca.,- 2 millioner stemmer som ble avgitt. I den endrme valgdelta-
gelse - Ga.90/j mot tidligere rekord pa omlag 82?b - liggerogsa. en klar til-
kjennegivelse av at det danske folk stiller seg steilt mot diktaturet og na-
sismen og fortsatt 0nsker en fri og dernokratisk statsform hvorunder folkevil-

i kan kcmne til uttrylck.
is en kunne tsnke seg avholdt et fritt valg i vart land i dag, ville den

tende-nsl i demokratisk, antihasitisk retnihg komme enna kraftigere til
uttr.ykk. Den ftyske okkupasjon og den folkefiendtlige og forrsderske virksora-
het som de hjemlige nasister har drevet, har gitt Set norske folk en bitter
anskuelsasundervisning out diktaturets vesen. Selv de snevre grupper i vart
folk som f0r krigen leflat med diktaturet og fascismen, vesentlig som f^lgu
av politisk umodenhet, har idag fatt ayncne opp.

fritt" valg-4 Norge ville derfor i dag bety en i sannhet nasjonal samling
.gamle demokratiske forfatning og dens lovlige ropreserttanter, konge og

ragjerlng. iven d.-.t vill.3 cgs.'tT3ty~n*b.j''a;.:.*_•. "Brfajfingre-ncr"fi har""h0atat"undai'' ka^i-
gen bg" oickupas jonan har leert oss at vi hadda nl.dd lan'gt, men at det enna. :Sto •
znye igO^n £&$ demokratiat var utbygd til ogsa a. gi 0konomisk frihet for alle.
Viljen til a erobre tilbaka det vi mistet .ved det tygke overfall, -;r til stele
i .alls: dal^r av vart folk. Og i stipends utstrekning vokser or.sa utenfor arbeids
folkets rokker forstaalsen av det soai.̂ lv-' o••-• ^konomiske svn soin i alle Ar har
vatrt̂ 'baret-. fran1 av dsn noske arboide-rboive^elsen.
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KOfSUPSJOK OG- o/INDEL BLOi'lSQTiER.
1 lkesf0rer i-Stor-Oslo og ariks^konomisjef for ?S, John Thronds^n, som er en
of or av den bergrktede stabssjef i Hirdtin, er avsatt fra sine stillinsrer 0*2: satt
i husarr-.:st pa grunn av omfattande underslag og rasjoneringssvindel. John
I'hrondsens Icriminelle virksorrhet har lenge vart kjent, men fra ledende H3-hold
s»kt dvssat ned, da han er en av 'minister' Hagelins protesjeer, I forbindelse
ined de veldige un^erslag i Jritt i';olk og restaurant Victoria, som f0.rte til
arrestasjonsn av 0konomisgef J^rgensenj korc det imislertid slike ting for dagsn
at quisling fant a matte gripe inn, da han sk'(i0nte at en offentlis skaniale
iklce lender var til a unnga.
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na overtok Continental og Teatercaffeen er tidligere kontorsjef pa Bristol,
h. JVi0rk, ansatt som direkt0r. loen dager etter at han sluttet pa Bristol ble
der etto-r angiveri av hr. iViw'rk ved en politirassia fuhnet et st0rre hamst.rin^s--
lager i hotellet. Bakgrunnen for dette angiveri var at hr. luark, som selv var
innforstatt og meddelaktig 1 anskaffelsen og disponeringen^av de ulovlige
var er,'ikke fik-k utlevert s5. my.a sou: han forlangte.
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Byerre Torp, er avs'.4't fra sin stilling, I harfs stad er ansatt tidligere av-
delingsbestyrer Viktor Holm, som for en tid siden gikk inn i 13 og som sikkert
med rette antas a v..,re villig til a ga tyskernes arend ved utskrivningen av
xbcidskraft. ;Ilil belysning av nasistenes ^tore ornsorg for a. nvtte folk med
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. staters reg;Kring vi l ta opp t i l behandlins me&'represantanter'for da "•
og forente. aas^oijor de p^aktiske t i l t ak som on m& ga t i l for a kunne

^ do 0lmaxmiake'--o-p'p-gfe-v-ar AtlUani^rJaavB-dii^^ pater pa. Denne erkl&-
'sring friges av en opplyandng president Roosevelt nylig av&a, ora at det for-
'buredes en. int-ernasjonal fcoiiforanse for.a. drjafte ma^^o^rvnijwesp^aisaialet otter

• krigen. Altsa ikke "bare de,n ^yeblxkkelige hjelp t i l de folk Hitler^haar-rrt
ref og utsultet ,men ogsa. spjarsmsuet om en p^rmariejrt ojpdiiiGg. JVlalet mavar
skape plan og, orden og full besk'jaftigelse for alle*

Det foreligger na opolysninger om'at der" i 1̂ -pet av kpr.t tldvil bli inn'kalt
samtlige innregistrtirije-kontor.fu.nks joriSBrer 'i alderen 18 ~ 50 ar fora settes
inn 1 krigsviktig arbaid, %tte blir sannsynligvis dot fjgirstc'frainbt0t som
skal gj0res:, men en kan regne med at det vil. st0te -pa at'skillige vanskeligh-u-
ter a gjennomf0ra planene, iv.enin̂ en er a arstatte de mannlige funks jonsrer
med kvinnar men det er klart at i n "slik fullstendig utskifting'av arbeidskraft
•fi'i f0re til kaos og. store forstyrrelscr i produksjons- og forretningsvirkso.T!-
lieten. iiessiiten er det klart at kvinnene vil visu lit^n intorcsse og initiativ
nar det guelder a sê fef. seg inn i det nye arbeid de blir ;pj|tvunget, -pa samme
mate som de menn som .'M4.X".-tvangsutskrevet, vil visa d#a"0ti0rste motvilje og
ulyst til a. utf^re fcii:©rHttstridige krigsarbeid for lajKidts fiend ex.-*

r ~ f • , . - v - . . • . • . .

My den. ,ai±.ivitet som i den- senere t id er kommet t i l syne, hva ahgfur nasif ise-
rij^arL av nebringsorganisasjonene, har det s t a t t k lar t for a l l e , at KB forbera-

fder en ny aksjon for a oppna kontroll over neeringslivet. Det ex ogsa na.kj.ent
at svindleren A If "'/hist, som er ITS-ombudsmann pa dette omrade, i et skriv t i l
departementet for noen t i d slden, forlangte at nyerdningen skull e" trumfes
g^ennom for de jassrjjagsoarganisasdoner somenna hadde sin g'atBle ledelse. Den
viktigste varHTo-rges Industriforbund, som da ogsa - som omtalt t id l igere -
fikk nj .ledeise med geneiraikon.su 1 Hilditsch som president' og G-iertsen som

0r_.H;|r_saratlige organisasjoner var nyordnat skulle der sa fra
f ormell"n.env"endeXso t ' r l '̂ mi'rfsttrrpi'e-ffM-G-hterr''-iSnr If enr—tnrltsit

i?̂ -_-:OErfc;i'̂ §̂ ^̂ ŝ l̂̂ î-̂ |ri»'3£U3335̂ p@L., j.om skulle t e l l s reprasentanter • •:fa?a
hovedyrker og vsere ledet av en formann oppnevnt av quisling.

i Jn ma imidlertid ga. ut f ra , at selv pm ciisse planer na med tvangsbud b l i r satt. '
! ut 1 l i ve t , v i l n&ringslivets menn S0r;ge for at riasistGnes Ixensikter ikke Wxr
\nadd.Alle gode nordmenn har h i t t i l . betakket-seg. _Ojrcaii>rvre.ir befatning mod de
»'nasif isorte organisas^joner, Isolar-iJagen.og. boikotten v i l na b l i ^ytterligere'"*'—

:jerpet og det eneste quisling og storsvlndleren :ilfaxs%:~vXX oppna .ejr~§.--stable
i'pA: bena nye tomme apparater uten l iv og uten innlaoJLd, Den . ""S ôvezr' ma, de^ogsa
. • gjerno innkassere,
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TCTIB. b0ndag var nedkjempelsan av M-aretn-linjen et faktum. Den engel-ske of-; •
fensiv startet den ̂O»!aarSj og alt den 21. hadde de engelske trop:oer ute v; d'
kysten kjempet sag inn i linjen. Tyskerne satte inn store masser av sitt r^r
te materiel! og sine besta soldater i voldsornme motangrep for a drive fidnden
ut av innbruddsstedet, 9g til en viss grad, oppnadde de det. I mellomtiden til-
tvang den S.amerikanske'armeens. fram'st#t i !• idt-Tunis fra 31 G-uettar og itak-
nassi sag stadig mer av. tyskernes enorg.i og oppmerksomhet. Kidt i uken innlê -
det Montgomery et lief tig flankeangrep fra omradet ved Ksar Rihlane . I l0pet
av et par dager rykket disse styrkor fram 160 km. til omradet ved iSl Hanima og
.omgikk saledes hole karath-linjen, Pfedag den 26.mars om ettermiddagen. nadde
slaget oil raareth-linjen sitt h^ydepunkt. Alli.;-rte flystyrker rettet da- ot
overmate lief tig flyaiigrep mot det tyske stilli.ngs system foran El Eamma. An-
grepet varte i omlag ? timer .og var ;et av de kraftigste en har opplevd under
denne krigen. |De tyska stillinger ble jevnet he It med' jorden. T"7sir.jrne mstte
trekke seg tilsbake i all hast og .u-areth-linjen ble r0mmet for unnga fullsten-
dig omringniiifc. o^ndag rykket engelske tropper inn i byene Fareth,fcatmata o-;
DouE.Mandag middag var hele linden i Montgomerys hand.•Tirsdag ble Gabes inn-
tatt og den 8,arme fortsetter framrykkingen nordover. Under kampene tek engelsk
mennene et rikt bytte og over 3000 fanger ble brakt inn* - Men slaget om 'Tunis
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er ikke over med det.: I de naermeste dager far en se hvoxJ^des Rommel

linjene me Horn Rommel eg v6n Arnim. De stjzrter fra El Guettar mot 3-abes og
fra Itaknassi mot kystcn. Yidere rykker de fram fra omradet ved Pichon og 3i
Saad mot Sousse. Her trekker det opp til et st0rre slag. HeIt i nord har den
1. britiske armeen for alvor satt see i bevegelse. Det kjempes forbitret ved
iviedjez El Bab snaue 35 km. vest for byen Tunis. Dot allierte flyvapen har
spilt den st^rste rolle for operasjonenos forl0p hittil, I forrige uke ble
saledes 9 skip senket og 6o skadet av engolske og amerikansko fly. I alt ble
det i denne tid sluppet ned 16.000 bomber mot fiendtlig fcrsyningstrafikk.
HUSSLAND. Varva&ret har na for alvor lagt en demper pa. kampene pa 0stfronten.
Likevel har russerne fortsatt sine heftige angrep pa, Midtfronten, ved Ilmen- •
sj^en «sg S0r for Leningrad. De har llatt noen framgang og en rekke bebodde
steder sorn ikke er navngitt, er tatt "tilbake. S0rfronten f0lger na, stort sett
xienetz 0vre l0p, men russerne holder en rekke sterkt befestede punkter pa, el-
vas vestside. De spredte tyske fors0k pa a sette over elva er overalt slatt
tilbake. Pa .kubanfronten er varen sa' langt framskredet. at bakken har tatt til
a t»rke, og mulighetene for st0rre operas joner er 0ket tilsvarencls. Russer-
nes aktivitet har her v&rt sterkt tiltagende, og det tyske bruhodet skrunrper
stadig- inn. Torsdag m&ldtes at russerne har inntatt Krymskaja, det siste
tyske st0ttepunkt foran Srvorossisk.
VESilFROHTEN, Den allierte luftoffensiv har blusset opp med 0.ket heftighei_y
Watt til La'rdag bombarderte st0rre styrker Ruhroraradet. S0ndagsnatta angrep
tallrike tunge bombefly av alle typer Berlin. Dette var det 6.angrep siden
nyttar, <̂g det var st̂ 'rre enn noen av de foregaende. Tilsammen ble det slup-
pet ned omlag 900 tonn bomber og tusenvis av brannbomber. De allierte fly-
verne 1-cunne se de kraftige brannene Iielt til de nadde lordsj0en 400 km. borte
,pa tilbaketuren. icandagsnatta ble den viktige tyske u-bathavna St.Wasaire
hjems0kt for 46.gang. Det 7. storangrepet mot Berlin siden nyttar kom natt
til tirsdag. Ogsa dette angrepet var i st0rste malestokk. Brannene fra an-

'by ioohum i iSliromrS'dot ogsa angrepet av en st0rre styfke. Andre mal som er
bombet 'de' siste dager: skip og verfter i Rotterdam, Phillips radiofabrikker
i Holland, jernbanetomter. i Abbeville, Bochum og andre steder i Ruhr.
Den engelske marineminister Alexander sa i en tale tirsdag at i de siste %
maneder har nybyggingene av handelsskip oversteget senkningene med 2 mill,
tonn. I USA ble det tirsdag sj0satt 12 handelsskip - siden 1. januar 341 og
siden USA gik'k inn i krigen 1183 skip.. '.Dorsdag ble det opplyst at. senkninge-
ne i mars i ir var st0rre enn i januar og februar' men betraktelig mindre enn
senkningene i mars i fjor.

— V - ' . ^
NE VIL MED ST0R3IE IWTERESSE:,

utviklingen av da nye nasifiseringsframst0t. Det er apenbart at stab-
ler ingen av et Waringssamband bare er et ledd i planene om a opprette et
"War ing sting". Og i falge NS program skal dette "ting: ogsa, telle represon-
tanter' fra arbeiderne. Derved star man pa. nytt overfor den situasjon at
Eorges Arbeids.samband Vil bli s0kt tvunget gjennom.
Det er for tidlig pa det nav&ren&e tidspunkt a uttale noen. mening 00 hvilke
motaksjbnor b0r settes i verk for a hindre gjennomf0relsen av disse tvangs-
inngrep. Sa mye vet vi dog at det er de samme nasipamper og overl0pere i den
offisielle fagorganisasjon som ogsa vil bli ledere i et eyentuelt arbeids-
samband under quislings og tyskernes kontrol].. War arbeiderne derfor i disae
dagsr skjerper kampen mot do komis.ke ledere i den korrumperte fagorganisa-
sjnn, bannlyser enhver forbindelso og gjennomf^rer isoleringen av de nasis-
tiske-instanser til 100 present, sa er dette det mest effektivs svar vi i
^yablikket kan gi. Gjennom isolering og undergraving av vare motstanderes
organisas3oner aktivisorer vi var egen kamp for en
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