
å si at Afrikakerpset hadde Som oppgave
forsinke de alliettes anMep mot Europa.

Men dette gjelder bare hvis de allierte hadde
lenkt å sette i gang angrepat på et tidligere
tidspunkt Det er neppe tilfelle. De allierte
venter  så  lenge sont desto større vil
deres overleganhet i trepper eg materiell
være. Hvis ciet anterte angrepet kondner i
juni, hat det vært relativt likegyldig orn felt-
Mget i Airike vat statt i februar ener rna3

Seiren i Afrika har heitidd mer enn den
rent militære seir. for tfet forate har det
gitt de allierte troppre en gamrende hainm
trening, og det til eg med sten særligik tap.
Det er forst og frenist kataptening de alli-
erte ttoppe: har manglet, og det vii være
ku eeerordantlig betydning dc kmainend
kamper. For det annet har det bnydd e

maroldaom moralsk styrking. Nk er leireade
leir tyske uovervinnelighet definitiet kau
ner ijake bare den røde arme bevist, men

-"stagraer de aisim ralierte hærer.
Før eedei Mgene P isigard eadde I titlers

tropper overlegenhet i antalt og materiell,
de hadde hatherredømmet eg de hadde nes-
ten faregisk seiemim. 1 dag er det deres
Inotstandere srkm har det.

Sannsynligvis vai Hitlers plari at Afrika-
korpset skulle evakeeres hvis nødveridig. Men
de alliertes- litt svake inpsets til beigynne
med fikk ham til stadig å vente. Da sn det
avekirende slag korn med knusende, kraft
vair det for • sent. Det ble ikke gjert neen
alvorlige forsøk å evaknere ajoveien, den
britiske flåten lå i tre soner utenfor kysten
og passet på at sely ikke den minste bat
slapp gjennem.

Den foreløpige opptelling viser at det re

tatt omtag 1750013fanger, herav over 110000

"''''121.KVAlkilOARDEN
Tunts  —  en ketastroft tor Httter.

tyskere. 17 generaler overga seg, blant disse
von Arnim som nå er sendt i fly tii England
Veldige mengder materiell og våpen ble tatt.
Foreløpig er oppgitt 1200 -kanonet herav
200 av de berømte 88 mm. 250 tanks er
tatt. Over 500 fly er erobret på bakken, og
mange av disse er i brukbar stand.

Luftwaffe glimret hovedsakelig ved
.0" å sitt fravær unde: kampens siste tase. Meng. 

de hadde heller ingen sjangse mot de overe
Etter kampene om Stalingrad og Tunis legne anierte luttstyrker. 1 tiden 23 april til

kan en nesten begyane å tro at Hitlers ne- 4 mai ble det foretatt 3000 allierte bombe-
derlag kommer til a arte Seg like knusende utflyvninger mot bare 245 tyslie. I samme

hans seire den fakste tiden var totale- tidsrom foretok alkerte ;agerflygere 1.4000
et sett kan en ikke si aksens nederlag ptflyvningcr. Disse tallene sier ikke så lite

‘ts-a-arilM utelukkende skyltes motpartens over- om kraften i den kommende allierte offensiv.
legenhet i menn og materiell. Hele nederla- De alliertes tap har vært relativt sinå, i
gets katastrofale ornfang tyder på uduelighet alle fall sammenlignet ined aksetroppenea.
hos aksens militære ledelse. For de Mitiske styrker er oppgitt et antall

Det er neppe tvil om at Hitler aktet å av 10 800 i tatne, sårete og savnete i de
holde fotfestet i Afrika Det store antall siste kampgr. Aksetroppenes tap i falne
tropper  og  materiell som ble ført ovee trass ha vært omlag 40000.

at def var et meget sterkt behov for dem Den eneste hjelp Afrikakorpget fikk de
andre steder, først og fremst på østfronten, siste dager, var parolen om kamp til siste
viser at det var andre hensikter enn bare å patron. At ordren ikke ble fulgt viser
«oppholdek fienden. Romtnels gradvise fd- veldige mengder med materiell som falt
baketrekking hadde delvis den hensikt å finne de alliertes hender. Etter Bizertas og Tunis'
et beleitig øyeblikk å mu vinden en annen fatt brøt moralen fullstendig sammen, og
vei, og jagæ den 8 arind tilbake til Egypt troppene overga seg i tuåenvis.
Men nan dirk aldri ea slik antedning. dertil
var den 8 armd for sterk pg Montgorriery j  
for dyktie.

Nasistene forsøker I dekkenederlaget ved
VOLDSOMI, IGREP MOT
TvSKLAN.).•...- JACIERE
VINNER NYE SEIREl

Natien til dea 13 og 14 mai ble det ret-
tet to av de hittil kraftigate angrep met
Tyskland. Det første angrepet yar mot Ditia
burg, den vjk1ige joulandshavria, og her bie
det i løpet av 45 minutter kastet nert 1500
tonn bomber. Byen ekal så og si være iev-
net med jorden.

Det annet angrep ble rettet mot Berlin,
Rahronakdet og isbn i 'fsiekkoshwaka. Til-
sammen ble det egså her sloppet ned 1500
tenn learber. Det ej3 si at det i løpet tiv
to nettee er sloppet ned 13C-00;1):111.bMber

eller rattag halvparten av den bombevekt
sem i alt er sloppet over Loadon. 68 bri-
tiske boratiefla eikl, tapt.

OM dagen 13 irMi rettet amerikar tre og
adre alfierte fly angrep jtå mål i Vest
uropee Under flykanipeohle 12 tyske jagere

.1ditt ned, herav 3 av norske flygere. 8 aili-
erte fIe gikk tapt,

Dep 14 mai renet airærikanerne sitt hittil
kraffigste angtep mot Tyskland og okkupert
oinr:de. Huatirevis tonn homber ble sloppet
ned over liatehavna Min, saintidig 30111 de
også bombet General Motors fabrikker ved
Antwerpen.

Men allerede dagen etter korn et nytt og
ennå kraftigere engrep, denne gang mot u-
dathavna Emden. Over byen møtte de ame-
rikanske flygete 100 tyske jagere. Mange
av disse ble akutt ned. 6 eo'ne fly gikk tapt

Under flykaroper over Frankrike den 15
mai ble 7 tyske jagere skutt ned, herav 2
av norske flygere, b allierte fly gikk tapt

Natt til sandag den 16 mai angrep bri-
tiske Moskitos bombefly igjen Bedin og
andre mål i Vest-Tyskland,

DEN  .NR5A9MRLE"
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UREDD
Den norskeettbåten Uredd er som -kjert

tnekit tapt. Den ble overtatt av den norske
marine i dekember 1941 og tillaakela i att
'20 000 sinarsil,Uredd utførte en rekke mo.
tige akeioner mot aksens skipsfart og ved
tilbakekomsten fra et av dets tokter fibk det
ritt usedvaulig sterk ros av det britiske ad-
miralitet.

Da det var et faktum at Uredd roltte
ansees som tapt, ble det i en engelsk havn
sanilst en del nordmenn. En offiser fra Uredd
soin var monstret av for siste tur, holdt en
tale hvor han ear

«Da vi fikk vite at ut skutleoverta Uredd
Var vi alle stolte over at vi skulle gjøre
vår innsats mot overfaasmannen. Vi synes
bare det tok så lang Ild før båten ble feadig.
Men da den endnig var klar og vi dro ut
på det fauste tokret, var det begeittrete an-
Sikter å se ombord. Det ble sagt ved avret
sen at navnet forpliktet, og-mannskapet om-
bord skuifet ikke. Navnet ble holdt hisyt
i eire.

Det er tungt for ora ft vite at våre lapre
kamerater"Ocke kommer tilbake mer. Men ert
ny båt skal fylle dens plesa, og den forste
torpedo v1 sender ut skal være en InIsert fra
Uredds mannskap..

SLIK SKAL DET WERE
Norges Lærstyre regnet siste sesong med

2 nullioner kaninskinn. Det kom bare inn
--er-- prosent av dette kvantum.
Det er et eksempel å følge for alle som

produserer i stort eller amått Parolen er:
Alle produkter til nordrnenn, Uningå de kon-
trollerte omsetningmorganene, men driv ikke
svartebørsåger!
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hvilket den neseenee-Idnv.v., • alle laed fer
en stor del berodde. Den hjalp å bane reirte
gjenr.ont utermelse og tattiedom til milita.
l'inme og  diktatur. Kan verdenademokratien
igjen fillete at de nasjoreepoiejske linjer bli

'trukket opp av eecstisee mindretallegrupper
med spesielie nriVitenier?

Det problem vi vil komme ei å stå overt
for når årene I etterkrigaperioden er  nådd,
ge ikke først og frernst at produksjonsproe
blem, for verden kan rned letthet produsere
alt det som menneekene treager. Problemet

.. blir mermest et spørsmål om fordelingen og
USAs regjering har sendt et budskap til kjekraften, et spørsmet om den rette måten

det norske folket fortattet av De Forente å fordele det som produseres blant verdens
Staters understatssekretær Sumner Welles. pasjoner pe ogOID $, skaffe de midler hvor,
Budskapet analyserer først de fedene som ved verdennbefolkning vil  være  i stand til
ble gjort etter tonige krig, og de oppgavene å skaffe  seg  det den trenger av verdens
vi står foran etter denne krigen .eurderer gOder og tjenester. Deres regjedeg nar alle.
Sumner Welles sek: rede tatt skritt i den reneng for å opppi

«jeg tror at når den tid kommer må de aktivt samarbeid med de andre forente 1/4-

60fn nå kjemper og de som framstiller våp. sjoner om denne store oppgave, en oppgave
hene som benyttes i denne kamp, høres og eom i ordets rette betydrung er en grense,
gis akt på. utvidelse — en landvinning uten grenser —

Og jeg tror at disse menn som vil sikre en landvinning lor menneskehetens velferd
oss seiren, vil fortange at en snar og abonn- Når vi renker 1.k våre fremtidige mulig:
hørlig rettferdighet vederfares de menn, grup- heter må vi ogsit te med i betraktnin
per eller folk, etter som saken måtte selle beveringen av de fordeler vi allerede ïrnr
seg, slik at de blir holdt ansvarlig for den oppnedd. jeg kan ikke tro at felkene i De
umåtelige katastrofe de har ført menneske- Forente Stater og på den vestlige halvkule
beten inn i. Men-  jeg  tror semtktig de vil eil gi avkall på' det mellom-amerikanske sy-
forvieee segOftl it intetelement i enen nisjon stemsom er satt opp. Da dette  er  basert
seet lide en stedfortreders atraff for forbry- på suveren selvstendighet, på frihet, på fred
telser som de Ikke er ansvadig for, og at og på samlet motstand mot angrep, står det
intet folk akal tell nødt tfl å se framover i dag som det  '&1evte eksempel på lokat
mot uendetige Id av  sult og mangel sammenslutting av frie og selestendige folk.

Jeg tror cie vil kreve at de forente nasjo- Det lyser opp i ver tids lovlefee morke. Det
Per Påter seg å 0PPrette en trherneeMeel herde bli,ohjøteesteinen. ieden trembdige
potitistyrke I årene som følger ettrg lidgen verdensorganisasjoe.
ror å stkre ' de fredselskende naajAner mot Hvis denne gcrig virkelig er en folkenes
frytte Inntil det verige system av alminndig fnhefekrig, må den garantere en suveren eelv-
eikkerbet sOrn  the AtlentIe Charter loven 1stend:ghet tii alle folkeelag på jorden så vel
er opprettet I som tii folkene pe det amerikanske fastlend.
' Endeleg tror jeg de vil fodange at de ' Vår seier må følges av en folkenes befile!se,

forente nasjoner latir kjernen i en framedena
verdennorganisasion oren seal avgjøree de
endelige betingelseni en rettferdig, xrli 'g må avskaffes. Impenalismens fidsakter er
varig fred. Den  må  begynne etter at  den forbi. Et folks rett til sin frihet må aner-
sosiale og økonomiske kaosperiode eern eten I kjen,..,,,på sannee måte som den siviliserte
tvil vii følge etter krigen er over,ng etter t  I,erdee for lenge sider anerkjente individels
utførelsen av det nødvendige og kjernpe., rett til personlig frihet Prinsippene i the
messige hjelpearbeid med gjenoppbyggetgee
og gjertreisingen, som vil bli de forente na. Adenhe Charter må geranteres el verden i
ejoners oppgave under våpenetilletanden , ejr, helhet — på alle hav og på aile fastlerel.

Dette er i sannhet en menigmanns krig, ! Ogderfor ridens fylde, når seiren er
Det er en krig som ikke kan bli betraktet eunn

e
t, vil det amerecanske folk pe ny bli

sore vannet før fotkenes elementæreecidig- get anledrengen å  spille en relle i avgjøree
heter på jorden er sikret En sann fred kan sen ont hva elage verden de ønsker å leve

ikke oppnås på noe annet grunniag. i. De vil ennå en gang ved mot og fram-

før krigen brøt ut var store masser av syn kunee forvisse seg om deres lands og

mennesker over att i verden arbeidsløse Leve- dets frie institusloners framtidige aikkerget

vilkåreee blant millioner av mennesker var og hjelpe verdeni nasjoner tilbake tIl fredena

sørgelig lave Det var en verden ever essee "er' ---------

"a v" ki"'sifimd ".'l 41"» og "har ik"" NORSKE SJØFOLK SPARERnespner med alt som disse ord innebærel
ev hat og ureederdighet. . Arne Eltingsen som er leder for norske

For krigen briet ut var det en liten giådig sjeeienns sperekontor, opplyser at de eorske
ott priviligert samling aV minontetsktikkes j sjeffelkene hittil har spart opp .550000 pund
Iteett land som trodde de ;kke kunne få nok av sine hyrer, eller omlag 10 nellioner kr.
erofitt hvis de måtte møte konkurranse i et store beløp viser hvor sterkt de der
utlandet Selv dette landet var for en tid ute tenker på hjemlandet og den tiden ds
styrt av disse minoritetsklikker som soktee åneen er elun-

oeelegge den ineerneeionale handel for å SKEPSIS
eengå å nnne oteilærM lendrunetne. . <Nor den tyske rerskanslårn hånerndagen

De forsøkte ikke bare å gjøre derte, det angav antalet dedade till knappast mer ån
lykkes deen c‘ifså for manee  år etter dee en halv miljon man, så frågar man, vad som
Itnete eerdenektfe Nedlnediegen av den in. entige hans mening kråvs fer att enfflaft

ternasionate handet som bie utført av denneIekali anses vera dedade (G.tio.S.T)

,

,Sadlner

tes.,

Den forskjell eorn har hersket mellem foleene
på grunn gy rase, trosbekjennelse eller freve

STADIG NYE SABOTASJEHAND-
UNOER I DANMARK

(Fra .;.Fritt Danmares, London)

abotesjeg i Dartmark tiltar etedig i et
tempo.eVendepunktet var i elutten av

rrige da Brik Seatienius ble stateminister
Dertmark Overfee ham folte ingen dansker

seg earptietet .Mange som før her stilt seg -
lunken, til sebotasjeo, enelder set nå som
tithengere se den, og nidøn har flarnmene
lyst Orm fra de fabrikkene iem arbeider ror'
tyskerne. jerebanetrafikken trues av attentater
og tyske urriformskreddere i Danmark får
sjelden levert deede skal tfletyakerne.

Tyskerne tvinger avisene til å ta Inn
tikler som edvartreolot. sabotaajeliandlinger.
Det framheves at det kan få ahrorlige kon.
eekvenser for regjeringen og for befelkningen
hvis sabotasjen ikke opphører.

-Tyskerne har opprettet eget eabotareepo.
eti eekruttett blant de danske naister.
enen er detropprettet et sabotasjeve
på de febrikket, ebrn enten orbeite
herne eller sont arers vIktig foreite.e„..ens.
husholdnIngen.

Men det nytter lite. I Horsens oppsto det
brand i et temmerlager hvor tyakerne hentet
materialer til sitie mIlltmrbrakker. Et snekkere
eerksted samme by som arbeIdet for tysr
kerne brente ned og det samme gjorde et
glassverk med tysk arbeide utenfor ferestved,

Dpt ble ekutt mot et tog utenfor Vojerts.
Et Veldig godstog som bragte forsynInger
tll tyske mIlitærforlegnieger I Huneted ble
avsporet, og strekningen blokert i lengere

Kystbanen fra Kjebenhavn til kielsingør
transporterer nå daglig 900 tyske soldeter
til og fra Norge. Det er blitt forøvet het
ene attentat ørter det annet på jernbanen,
og hele sfrekningen er nå satt under streng
bevektning.

Ilavnekaia j Sønderborg brestepluteelig
sammen nettopp Som det var blitt losset en
stor tysk tran eort opp pe kaia. Hele lesta
forsvant havet

Cleefor Kesbenheen ligger en maskinfa-
brikk 5Orn heter Karnorp. Den lagde deler
ti tyske geværer og kanoner. Nå er den
ikke mer, en nate ble hele fabrikken sprengt
i lufta.

Tyskerne forlangte for en tid siden 1/3
av den daeske milizetruteustnieg Meh enkelte
av de godevogner som feaktet geværer tit
tyskerne brant opp da Jr sto på jernbane,
siesjonen Oelense.

Pa en eksploderte verksteder på Fre.
driezbeseg rnetallearefabrikk, el bygning ved
Petroleumsselskapets lager i elelierup og en
stor del av Refehjerdst sjokoladefabrikk --
hvis produkter i sin helhet går tl teejse:re:

RUSSISK FLYOFFENS1V PÅ ....e.,,-
ØSTFRONTEN

Dee aJsIe tiden aar det vært forholdsves
stille på Østfronten bortsett fra kampene
om Kubanbrohodet Russerne presser her
nasistene langsomt tilbake. De har trengt
seg Ing i byen Novorossisks forsvarsbelte.

Idå.Også ved Leningrad har det vært en el
kampvirksornhet. Tyske angrep her er -s tt
tilbake Ved Lisisjansk i Donetzområdet r
russerne gått til angrep og delvls utvidet
eitt brohocie pA vestsiden av elva.

Men det har vært flyvlaksomheten som
har vært det viktigste. Hundrevis av russiske
fly har dag og natt eamret løs på de tyske
transportlinjer bak fronten, og de har vrert
så langt sem over Warzava. Store mengder
av nasistenes materieflsom fraktes fram til
den nye sortuneroefensiven er blet ødelagt.



ETTERKRIGSTIA 00 ARBEIDERNE.
rfa isteresterte arbeidere ved et av våre

stevr verksteder har vi mottatt foigende:
Det som slår en i dag når en kan følge

med i hva sown skeer i den fri verden, er
at statsmennenee-e- poktåreane  ser ut  tit
å være ferdig reed selve krigehs problemer
og nå er mer merksant på etteekrigstia. Dette
betyr sjølsagt ikke at-de..1111ii?er krigen
rede er vunnee atthent her egger nå alt i
hendene peteette militære åg administrative
ferealtninger.

Det er derfor beltnaturtig et også erbei-
derne ear til.it.tenkeepe tia etter krigen —
trekker ull mulig steerdom av det som har
hendt og med fulf kraft går inn for opp-
gaven  å  skapbs«wartraaget for en ny og
bedre verden;

Krigsmåla til de foeenteenasjoner, utkrys-
talesert i deeel friheter, frinet for ulød osv.,
hilsea av hver enefte bebeider tømven.gam-
mel kjenning. Det 5‘..itlettoppkleentn i ati

sjonal og herternreelbMah arbeiderpclitikk
korrener til 'uttralaLl' dissø lingsMåla.

ttn

,

kae imidlertid ittke lakkeeleyn&re for
at liknende teser kom fra ledende alliert hold
også under forrige krig uten st løftene ble
innfricld da freden kom. Arbeideme ser del
derfor som sin oppgave å være den vtkne
samvittighet når det gjelder krigsmåla denne
gangen.

Det er arbeiderne tom hittil har saknet
mest av de frihetena og de menneskerettlg.
hetene som de forente nasjoner kjemper for
i dag. Det er derfor naturlig et arbeiderne —
og nettopp arbeiderne — setter alt inn på
at disse måla blir nådd.

Den første betingelse for den største inn-
sats er en saml et arbeiderklasse. Vi tror
denne oppfatning deleS av de store lag innen
norsk arbeiderrarsle.

Vi har hatt den fordelen av den tdvetia
vi lever i at alt aekte og all dernagogi
kårlig blir kledd av. Tilbake står kjennsgjer-
ningene. Hva forteller ikke et ord som Spania
oss arbeidere i dag, eller Menehen, eller den
første Finnlandskrig? Nei, la oss ikke kaste
bort ea med å finne ut hvem som har gjort
de storste feilene, men ta oss ta lærdom av
denne dyrt betalte utvikling og la oss se
framover.

Da tror vi ikke meningene blant alle ærlige
og villeede krefter innafor arbeiderrørsla vil
være særlig delte når det gjelder veien vi
må gå. Kravet rnå være ett arbeiderparti
rned et kiart, ideologisk program som helt
og konsekvent bl.a. går inn for å virkelige
gjøre de fire frihetene.

Hvordan oppnå denne samlinge
Det må være den norske fagbevegelses

oppgave å sterge for gjennomføringen
enne samlingen ved å nekte samarbeid
noe bestemt arbeiderparti til samlingen

er en realitet Det er ikke tvil om at for
den jevne arbeider er dette en helt naturlig
konsekvens av utviklingen. Og gamle person-
og partifordommer må ikke velte oppgaven.
Grmer, av slike grunner, ikke våre gamle
ledere å trekke de nødvendige slutninger så
må nye friske krefter settes inn aom har
evnen til å se stort på tingene.

La oss ikke svikte oppgaven. Den er ikke
bare i flukt med fortiden, men den er en
plikt overfor dem som kommer etter.

La oss allerede nå forbered v grunnen så
vi til en hver tid har . målet klart for oss og
kan feie til side all eventuell motstand mot
denne positive linjen, enten den kommer fra
folk innafor eller utafor våre egne rekker.

Areelasmobillsermgen

Fra Steskhol
Fra •fiandelstidnIngen, gjenglr vil delvIs

forkorting en artikkel av Veve (V. Vinde)t
De svenske journalister som har vært i

Femland uttaler seg stort sett mert skarpt
mot den finske sensuren og dens behandiing
av det nyhetsrnateriell som sendes til Sverige.
Sjefredaktor Rickard lindstrom i Social-
Dernokraten klager over den finske seneuren
og utbryter: «Vi ber vår himmelske fader
vin at Sverige aldri mb rammes av en slik
sensues Det er sannelig en litt sen bonde.
anger i en avis som vanligvis ikke er ørn .
talig overfor inngrep mot fritalende aviser.
Det er også malplasert nar en ser på sen-
suren i Sverige av de utenlandske krrres-
pondentene. Den eneste forskjellen er vel
at ahnenheten her i landet ikke er klar over
at det virkelig eksisterer en pressesensur
overfor de otenlandske korrespondentene.

Den svenske sensuren er først og fremst
rolsom overfor alt som ksr mistenkeliggjore

myytraldetspolitikk Da britiske og
fl,r :f.arlske j .11Frialister ville meddele sine

aviser at 17 svenske aviser var beslaglagt
våren I 942 rfisse v:he skildre terroren i
Nerge, ble meddelelsen så drastisk sensurert
at bare selve det faktum at avisene var be-
slaglagt ble tilbake. Noen kommentarer ble
noce tulatt. Ganske nylig vedtok Folkepartiets
Goteborgavdeling en resolusjon hvor de
protesterte mot permisjonstratucken, og noen
earrespondenter torsøkte å bripgedette videre
til sine aviser. Men telegrammet ble først
sabotert, siden stoppet Ved en undersøkelst
blant allierte journalister i Stockholm kom-
mej en hurtig tlt den oppfatning at de sjel-
den tør skrive fritt om svensk nøytralitet til
sine aviser. De regner med å få for store
vansker med sensuren. De vil spare kruttet
til etter krigen, sier de.

Den antisemitiske propagandaen får frItt
utfolde seg i hovedstaden. De nasistiske for-
lagene får uhindret sende ut de gemeneate
trykksaker uten at myndighetene griper til
transportfurbud. Avisen rbly Dags som er
kornmunistisk får ikkk engang lov å legge
ut et eksemplar av avisen i sttt eget utstil-
lingsvindu og er rammet av transportforbud,
mens antisemittisk agitasjonslitteratur kan
stilles ut hvor som helst

Det inntrykket en fikk etter riksdagsdebat
ten I januar — nemlig at samlingspartienes
enhetsfront viser betenkelige revner hol-
der seg. Det viser også et studium av
hovedstadsavisene. «Dagens Nyheters som
under de tunge årene har vært exellensen
Onnthers tro våpendrager, og også regjerin.
gens politikk forøvrig, har definitivt gått Over
til opposisjonen. Det merkes på den stillIng
avisen tar til en rekke spørsmål, først og
fremst i utenrIkspolitiske spørsmål, hvor dr.
Johannes Wickmann får bruke sin satiriske
penn på spørsmål som hittil har vært tabu.
Men også lederartiklene er blitt merkelig fri-
talende, og den ensrettete sosialdemokratiske
pressen Nir tatt i skole så kraftig en bare
kan ønske.

Det er imidlertid ikke bare i «Dagens
Nyheters en sporer denne reaksjon mot gamle
lojalitetsbegreper, det sees også i mange an-
dre aviser. selya Dagligt Allehandar begyn-
ner i sin polemikk mot de scisialdemokratiske
avisene å -få noe «ljunglundskt> over seg,
og Svenska Dagbladet har anno 1943 ikke
kommet lenger i sosial tenking enn å mene
at «en prektisk reform av de sosiale forhol-
dene innebærer et privilegium for mindre
foretaksoneme landsmenn, tså

er tysk krigstleskesta I

ms Marisent,
rykket tilbake til sin gamie skyttergrav
På den sosialdemokratiske fronten foree
også en del omgrupperinger, Den kjettereke
Georg Branring — eom bare for noen få
ruSneder siden ble lyst I band av de rett-
troende sosialdemokrater som bolsjevilk:pg,
som ble oppfordret å forlate Hjalmar gram
enge parti og ble truet med degradering
eemmevernet fordi han hadde sendt hyld.

tengstelegram til president Kalinin i Moskva
— har fått lov å skrive to meget leseverdige
artikler i Soeiaeletemokraten om sosialer ring.
Dermed har opposisjonett innenfor derapsial-
demokratiske parti for første gatig på meget
lang tid tått plais I hovedorganets spalter.

Det betyr inntil yidere kanskje Ikke så
mye men det må vel tolkes slik at man
på høyeste hold har en følelse av at Ikke
alt er som det burde være og at mange
sosialdemokratiske arbeidere begynner å mer-
me seg kommunismen som en eventuell arv-
tager ti! de radikale stremningene innenfor
arbeiderbevegelsen. Den kommunistlske be-
vegelse er forøvrig på frammarej bådc i og
utenfor Stockholm. «Dagens Nyheter. har
også åpnet sine spalter for en anbonse fra
kommunistene med den ikke helt uefne tek-
sten: «Transportforbud for tyske tropper
eller for svensk presse?» Det har til den
grad gått Social-Demokratens kåsør,Nordens
Kartsson på nervene, et han har sett seg
nødsaget til å grave fram sitater fra våien
1940 fra «Ny Dag. og «Norrskensflammans
der disse amser gansice vennskapelig taler
om det .Tredje rike. Begynner en å grave f
Sociel-Demokr. spalter siden Z. 1-60glunr's
avgang vil man også finne en del kompro•
miterende gods Det blir sikkert en trivelig
oppvask når tiden er inne. Nå får en håpe
de svenske kommunister ikke en dag blir så
sterke at de med ,fullt lovlige midler, som
er stilt til disposisjon av samlingsregjeringen
utsteder transportforbud mot borgerlige og
sosialdemokratiske aviser under henvisning
til vår demokratiske grennlov.

Sovjetlegasjonen feiret for en tid siden
25-års dagen for den røde armee Dee var
trengsel i salongene i legasjonen hvor gene-
rater, kommandører og andre offiserer albuet
seg fram. Man så til og med Viehylegasjo-
neni charge d'affaire blant gjestene. Salon-
gene viste seg å være alt for små — etter
at de i mange år forgjeves har ventet på
slike fornemme gjester. Når seksogtyveårs-
minnet skal feires får vi leie Vinterpalasset,
hvisket en russisk diplomat... Men det var
ikke ment som ironi.

STRIPET OPPTREDEN
Ved Aas 1k Wahls og Det Mallingske

Boktrykkeri ble for en tid siden 9 læregutter
sendt til Grini i 3 måneder.

Ved tilbakekomsten fikk de av boktrykker
Wahl i tillegg til fengselsoppholdet 3 mee
neders forlengelse av læretiden.

TRANSPORTARBE1DERE I
Det har ofte vært et problem for oss

hvorfor beene til dere i transportformidlingen
alltid fungerer bra når dere kjører for tys-
kerne, mens dere ofte får dritt i generatoren
når dere kjører for oss nordmenn.

Kunne det ikke være en oppgave for  dere
også å hefte de tyske transportene, og kunne
det ikke være en pare4e for dere 1 vente

i-med reparasjoner tit det er for seint



OSLO! BLI VÅKEN!

-Tigerstadent presenterer seg i dag så
fredelig at en nesten kan tenke seg tilbeke
til en vår for krigens dager, da hare en del
turister og besøkende otlogsgaeter satte sitt
preg på strøket. At Oslo er hovedstad i et
krigførende land, det merker vi først når vi
kommer til matkeene på estkanten.

'Faktisk lever storpartee av byens befolls.
ning i den forestilling at det hele er en rend
drøm, som de en dag skal, våkne opp av
og finne seg sjøl der hver hae enutet 9
epril 1940. Den eneste «aktive innsatsen i
Irthetskampen mot nasistene•-består for denne
delen av berolkningen I å fortelle at en er
god nordmann og  å  henge på seg det en
kan skaffe i plagg av rødt. • Dernonstrasjo.
nene• er I første releke et utsjag av trangen
til  å  oppleve nost nesten ferlig speenende,
kort sagt — det er moro. Kanskje er det I
mange som med de nede plaggene vd bringe
strt hyldest til den røde armå? Vi tror pr-
rneen ville berakke seg otrt den vIsste det

At ment.askets tilpassingsevne er stor vet
vi, det har vi til overtlod fått beviser for i
denne tiden, i alrninnelighet er det et gode,
men iår vanen over i pløs'net, da er det
fare på ferde.

Det er tor fiden tegn til at mange tar til
å slappe åv. De mener det snart er slutt
1ikeeel, de vil ikke ta noen risiko mer, nat
sintene har tapt  nå  og de vil gjerne oppleve
det endelige nedePaget det er hyggeligere

leve enn dts: Forhåpentlig har de rett
at det snart er slutt, men nar disse men.

neskene tenkt over ItFvem det er shatt med
den dagen  da alle  på vår side synes det er
hyfeetligeerrefråistlevate deenteådøsaiv

k ?rere nødvendig
ti minne nordmenn om at krigen ikke endte
dert 7 jun, 1940, men at vi framleis feret
erklært kPg mot Tyskland. Sjøfolkette våre
vet det, de har satt livet inn bver dag I me
år nå, soldatene våre utenfor landets grenser
.tet at meget snart kommer de til  å gjørn
det samme: Hver dag. Og deres sfangne
til å miste livet er uendelig enye større enn
vår. Her heime går titusener på titusener
av menn i vernepliktig alden som egentlig
skulle stått under våpen. Orostendighetene
ville det ikke så, men de har ikke lov å
glemme, ikke et minutt har de lov å glemme
at de også er soldater. Vi har vår heime-
front, og der skal de sette alt inn også
livet om det kreves. Vi har ikke vapen ennå

DE SOM SNAK!!!ER, OM

sNAKKESKUDD•

Det kan være på sin plass å no litt på
den redselsliste av ugjerejnger sont hodlene

det tredte rike har bak seg. Da forstar en
at de ikke mangler stoff til sete fantesihi.
storter om andres misgjerningee

Befobrningen i det tidligere Pelen er rar .
dest ramniet Der er 2,5 mill. 1,,,niwsker --
herav omlag mill, toder — enten henrebet
eller omkommet som folge av sult nje elen.
eltghet.

I Belgie var Inntlj 1 jart, i år slent 104
personer. 36 døde i konsentrasjonshM! og
1290 deportert og gått en ukjert skjebne i
møte.

I Tsjekitoslovakia har i følge offirtelle tyske
tneddelelser 2463 personer blitt dømt til
døden av de såkalte folkedornstoler, og hertil
kommer den henrettete befolkning t den
navnkjente by Lidice og  et  ikke nermere
atteltt antall personer som har enistet livet

konsen trasjorsleirene.
For Frankrikes vedkommende er bildet

ikke mindre dystertt 24 000 franslenenn er
henrettet og ovet 140 000 innesperret i kom
sentrasjonsleir. l en enkelt vn disse innteaff
daglig 30-40 dodsfall.

Hellas: 20 000 henrettet.
Luxemhurg: 29 henrettet, ca. 10 000 er I

koesentrasjonsleir og 30 000 er deporh-rt til
Polen.

Holland: Minst 200 henretiet, 8000 i ken-
sentrasionsleie!hvorav over en fierdepart er
avgått !ved døden. 60 000 hollandske jøder
er deportert tit Poler.

Norge: 157 henrettet, 7000 j konsentra-
sjonsleir,

I Jegoslavin har 744 000 mennesker om-
kommet under okkupasjonstiden og 550 000
er blitt deportert.

Det kae filfoyes at svenrke Israelrnisjonen
i disse dager i arsmeldit,gen sin har htdradd

et tall sorit ! ferteller temmehg mye:
1 lepet av ett år er hefolkningen i Werza-
vas glletto sunket fra ca. 500 000 til 40000.

men ei har andre karnprnidler. De heter
nervekrig og sabotasje. Delengvis er langt
de fleste i landet klar over det og disse
fleste krever at ni skal det være slutt på
unnfallenhet og sløvliet. Fra det slappe til
det stripete et ikke veien lang og fra søipet
til quislieg enda kortere.

---eeees•L7!" Det kommer bare an på hvilken liaks
j4fr'en har om en ska konnne i forhryterrthern
—eller i verdenshistobens gylne bok.

(Vi synes fakftsk at de mannlige personer
har en sterk likhet rned henholdsvis LaVal,
Quisling, Hjtler, (Sehringjon Goebbels, eller
ilva mener leserne?)

SVEITS: ARBEIDERNE KREVER
FOLKEAVSTEMNING OM
SOSIALISERINO

(Stocknolm.) Den sveitsiske fagorganisa.
sion og landets sosialdemokratiske parti har
begynt en aksjon for folkeavsternning
økonorMske reformer og retten til arbeid,

Etter den sveitsiske forfatning kan lover
eedtas såvel av patlarnentet som ved folke.
avstenminger. blvis 50 0000 sternmeheretth
gete ved navnunderskrifter forlanger en fol-
keavstemrtng, kan de iegge fram forslag som
så blir avgjort gjennom alminnelig folkeavt
stemning

Den socitsiske arbeirlerbevegelse har tatt
opp arheidet med å legge planer for tiden
etter krigen. For å sikre den størst multge
effektivitet forlanger elp et produksjonprnid-
lene skal postaliseres.

De sveitsiske arbeidere tror ikke at man
etter denne krig finner noen vel tabake til
den gantle liberalfstiske politikk I framtlden
må spørsmalet ont arbeide og eiendomsrett
ineenfor den monopoliserte økonomien ikke
lenger være det enkelte menneskes sak. Man
må dessuten avskaffe arbeidslosbeten.

iiverledes de sveits:ske aviser forestiller
seg framtiden Iramgår av deres forslag ont
de økononstske reformer og retten tii årbeid.
ForSlaget er delt opp i 8 pnekter, hvorev

GAIM.1!-,TERFIIDSOPI de vikfigste er:
Spørsmalene orn landets forsyninger og

økonomi vadkommer hele folket
Kapitilee skal anvendes i den alret

velierds og det„ økonomiske epps
-fieneste.

Alle borgere og deres familiertskal få en
sikker eksistene

Retten tjl arbeRI ug til reltferdig lønn
skel garanteres.

Arbeidet skal beskyttes okonornisk på alle
mulige miter.

«Der Bund• — dvs. oasionalforsamlingen
har rett til å gjøre de oodeendige vedtak

for å bygge opp og c.rganisere de nasjonaie
fersyninger og økonomj.

Ad fredelig og deinekratisk ve:, og etter
olkemajoritetens vilje skal aitså grunnloven
Ddres og dro arbeidende befolknings mate-
the eksjstens sikres,

kerniteen som samler 0 ederskriftene sit-
ter oet representanter for atheiderpartief og
fae!bevegelsen fra alle deler av Sveits.


