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Diskusjonen om krigsmåta og om freden
har pågått ute i verden siden krigens bbgyn-
nelse. Sterkest kanskje i England hveir dis-
kusjoyien munner ut i en dyp kritikk av
fornotda før og kravet om siere etzennteiske
og sosiale forandringer i det nye Engtand
og Europa.

-Diskusjonen om krigsmåla kan dog helt
ti! krigens slutt bare komme etter spørsmålet
om fullstendtg seier. Uten denne — som er
det fundamentale krigsmål — vit våre fram-
tidsplaner være som derde skygger i en
slaveverden.

Prøven på viljen til å skape en sunnere
verden ligger i behandlinga av de besetrete
Den ligger i erkjenning av at sele orn det
var Tyskland som var den direkte åreak tif
krigen. så var grunnlaget gitt i de terhold
.som hersket i verden. Hvor usunn kor.kur-
ranse og hensynsløst profittbegjær rår i sarn-
fundet, og hvor landene seg i mellom fører
en evig økonomisk kamp, liener krigen latent
og ingen kan fritas for krigsskylda.

I denne erkjenning må Tyskiand behandles.
De seirende må legge til retie grunnlaget
for et nytt Tyskland, ikke bare av menneske-
kjærlige grunner, men fordi Tysidand danner
en uunnværlig del av Europas og Verdens
økonomiske og kulturelle liv.
, Dermed er ert hver oppdeling åv Tysk-
land utetukket heller ikke avskjæring av tyske
grenseområder. Østerrike må fritt kunne
velge ont det vil slå seg sammen med Tysk-
land, slik de ønsket før Hitler.

Det er ikke Sagt at Europas grenser skal
være et status quo. Revidering av grenser
kan skje slik at nasjonale enheter igjen blir
samla og gjøre bot på mange tilfeldigheterl
og overgrep under og etter forrige krig.

Et hvert folk må sely kunne bestemme
sin regjeringsform. Unødig innblanding utafra
rnå ikke skje, men en må ha garanti for at
den nye statsform virkelig bygger på folkets
vilje og ikke er et skalkeskjui for de gamle
faseistiske krefter. Noen form for militær-
diktatur i Tyskland må være utelukket, heller
ikke noen skinnregjering utgått fra den tyske
storkapitalisme. Det må være regjeringsfor-
mer. som i seg selv ikke bærer spiren til nye
ulykker, eller til utplyndring av befolkningen.

Et av de aller første spørsmål etter krigen
blir forsyningene til de nødlidencie folk_ Prin-
sippet for denne utdeling bør være å sende
hjelpen dit hvor den mest trenmtes forst,
uten omsyn til seirende elier besei'rete, særlig
når det gjelder ungdommen.

Det dype vennskap som er skapt mellom
de allierte nasjoner burde munne ut i en
felles og rettferdig fordeling av kostnadene
ved etterkrigstidas oppbygging. De fa land
som har stått utafor krigen barr også delta
selvsagt på et helt frivillig nrunniag. Den
dag Sverige under 5000 arb'idere og inge-
niorer til Stalingrad for å ta del i gjenrei-
singa av denne by, hvis stolte navn er blitt
en milepel i krigen — den dag ville Sverige
ha forstått verdien av sitt lands frihet og
at alliert seier også var deres seier.

For Tyskland og dets vasallstater vil for-
holdet bli en del anderledes Et nytt Versailles
er utelukket. På bakgrunn av ønsket om
sunnere forhold i Europa etter krigen burde
disse land så langt som mulig stilles på linje
med de andre land. Å få noen større erstat-
ninger fra Tyskland etter krigen er neppe

Etter krigen vil de„t være et av de
mest bombeherjete land. A gå til noen
eisnelig utplyndring av landet eller beset.

yåre krigsmål — å rtnne krigen og rtnne frene

oin fteden, -Menntakeheten har  nå  sin annen store sjenerse ti. i gitee bot  på
sine feilgrep. Miss!ykkes det denne gang den får neepe et rdik

sjangse igjen — vil det aldri kunne

telse av noen av dets indastriområdm-
være utelukket Tyskland kan bmt  gi erstat-
ning for de elykker det imr veldt ved saM-
men med alle ardee rasjinee heregst

mergaMsere s:n industri eg andre næriege-
graime. Ken ved gå denne vei kam-: Tysk-
land vte det størsta bidrag til velstand for
Euronas og v erdens folk.

Det hat som nasismen har sådd vii keeve
den største selvdisiptin i den direkte hedhand-
ling av det tyske folk. Fornuften IsLStar at
de skyldige skal straffes, ikke det tyske folk
rom sådant De nasistiske ledere og de skyl-
dige ellers skal straffes for de redaler eg
ulykker de har styrtet sitt eget og andres-
folk i og for den endeløse rekke av gemene
forbrytelser og grusomheter de har begått
Og denne rettergang skal gå hurtig.

Men Med denne dom og straff av de
skyldige skal det tyske folk på dette området
være kvitt Den tyske nasjon er verdifull,
med en nit kultur og sikkert med evnen

skape et nytt og sundt samfund. En delvis
tilintetgjøring av det tyske foik utenom det
seirens hurtige og ubonnhoråge gjennomfø-
ring krever, ville være en utykke for Europa,
og stiller de sorn forfekter slike synspunkter
i klasse med nasistene sehe

Det kan hevdes at et siikt svn kan bmv
me krigsinnsalsen. Neppe. For oas som lever
i et okkupert iand er alt tysk "det samme
S'mr nasisme, vi ter hare eneste gra uni-
formert fiende hater alle like Kenst For
oss står Tyskiand som symbelet på noe
uendelig trist og vonde nee edm vi med
alle midler og med blind hensynsløshet må
befri oss fra. Den samme foleise er den
russiske rodearinist bjelet av når han nå
jager nasistene vekk fra Russlands jord, og
de britiske flygere som doen etter døgn
slipper sin bombelast ned over fiendere

Men krig er krig, fred en annen ting. Så
får den nasjon som kan stå fram og si der:
ikke hadde noen femte kolonne eller soiren
til denne, forlange en aystraffelse som rarn-
mer det tyske folk selv.

Allikevel vil alle disse sporsmål som umid-
delbart melder seg ved krigens slutt bli stilt
i skyggen av den ene store oppgave å bringe
verdens samfundsmessign organisasion inn
i nye økonomiske og sosiate baner sorn
nikrer freden og en virkelig menneskelig
rettferdighet. Løsningen liggm• i de enkelte
land selv. Nye samtundsregla. må skapes.
Arbeidsløshet, fattigdom, hensynshas konkar-
ranse og utbytfing  må  vekk Produksk~
må were basert på behovet, ikke på profitt
Økonamisk demokrati må ikke bare bli et
tomt slagorel Uten at landene helt ag fullt
står inn på denne vei, vil ikke fredm være
vunnet. Og kimen tit nye kriger vil være der.

Det internasjonale Samarbeid må tas
med en helt annen styrke enn før krigmt.
Et nytt nasjonenes forbund av alle folk rnå
skapes — et forbund som er en virkelig
maktfaktor og ikke en skrøpelig pamdi som
det gamle. Det  må  ha utvidete fullmakber
til å løse de hundrer av vansker som etter-
krigstida reiser, og effektivt og nyskapende
kunne gripe inn i det økonomiske liv. Det
må bygge på erkjenninga av at de enkelte
nasjoner er avhengig av hverandre på samme
måte som menneskene er det innafor et
enkelt samfund.

1 sin tale ved framlegginga av budgettet
for 1943 sa Roosevelt: 'Deler mange ames
rikanere som ikke vil diskutere framtida. Jeg
er dypt uenig. De unge menn som står ute

ved frenten bør ha garanti for to tmg etter
krigen, friam for frykt og frihet for nød..

Det fiamiagte budgett vet på 100 000
doitem. Amerikanske aMser kommern

terte emi å si at et slik, badgett viste
si frirst e. mad lett kunea gjennondøres.

Veeden e. ritt, rikere enn ee fleste men-
ne,-At.racer. Foikene i dag kan utnyttedenne
rikdem. Eksempkt tra Sovjet-Unionen viser
hva som aan nåes ved en gjennomført plan-
legging teal&se av det økonomiske

Meneen,ter-o er rike, ikke bare på materi-
dle geder, men også fordi de eier en dyp
kultur og sMr erfaring. Alt ligger tii rette
for njen av en ny og lykkeligere
verden. Det gjgdar baremt menneskene eier
addien tit i, brvte ned den mur av fordom-
mer og gamnrielkapitalisbiske interesser som
er levninger fra des tid verden skapte dere
nye teknikkens fidsalder. Klarer de ikke det,:
og det mi gjøres helt og fulit uten kom-
promis, vil etterkrigstida skape ny usikkerhet
og nye tributter til lidelsens alter, inntil ut-
viklinga krever sin rett.

Krigsmalet ma være at menntskene forstår
dette, erkjenner sin rikdom og drar konsed
kvensene av sin egen kultur. Kommer fol-:
kene larigt har de vunnet den største
seiee sten noen sinne er vunnet i krig, og
de har siste

ALLE i.- 1:- 'n'i_iNt.1FR ER REGISTRERT.
lustisMaister Terje Wold har i et intervju

m;:d Eveiang Standard opplyst at den norske
regjering ea her utarbeadd en !iste over
A...,W,,i q.:..tinger .+.'g gestapomenn. Lista

(metaller r,ke bare navn, cien gir også detaljer
om de midate personer og deres syndere-
gister. For å sitere Terje Wold ehar regje-
rinna så god dreie pa quislingene at man
ne:ten k.a.-r: si 'hva de hver dag spiser til. .
m. a-

En av tushsunnisterens hovedoppgaver
den siste tiCla har vært å organisere et lov-
apparat sa de norske domstoler hurtig og
effekfivt kan ta faft på hver quisling utnid-
delbart ettm krigen. Han har likeens arbeidd
for oppretiinga av en internasjonal politimakt
som kan gripe quistinger og nasister selv
ona disse  flykter tå nøynale land.

Etter krigen ønsker ake nordmennene
noen blodig Bartolomeinatt De norske dom-
stoler skal bestemme quistingenes og g-- ta-
pomeenemes straff.

eTHE MAN  IN THE STREET>
Denne pnputære engelske rachokroniker

uttatte den 16 febe aDen menige mann i
England tviler ikke et øyeblikk på seiren.
Mma han mener at en klarlegging av Wa
etter krigen vil gi ham en sterkere følelse
av at krigen virkelig er verd å vinne. Han
vet at Tysklands, Italias og Japans nederiag
Brke automatisk betyr en gyilen tidsalder
etter krigen, men på den andre sida er han
ikke så pessimistisk at han ikke tror de re-
alcsjonære krefter kan brytes ned. Verden
må bygges på bmrskapet og fridommen
ikke bare mellom individene, men også na-
sjonene i mellom..

Froliett-Hansen inspiserte forleden ar.
beidstjenesien i Bergen. Getta ble samla for
at has s'kuPe tale til dem, t.Heil og sæla
brøite han. Sfille i salen. Ert kort fodegen

ipause Noe....lie gmeer — Heil og  sæt et —
og så kom guiem evar fra en spinkel rost
bakerst ! mian rL t.....e.lag herr flansen!»



NS VIL PRØVE SEG IGJEN MED
«NORGES NÆRINGSSAMBAND,

For en tid siden sivet . det at rykter om
at NS vilie få i stand en tvangsorganiscring
av vårt næringslivS forskjellige grener. DisSe

planer vakte den -gang sterk inotstaørl
den som tok initiativet, assuransesvIndier
Wist ient det klokest a stikke pipa i sekk,
eten 1. re for en fid. Nå vil ban prøve seg
igjen og klok av skade vii ban denne gang
liste seg frato på gummisåler. Nå ma ingen
alarmeres I Ingen oppsiktsvekkende lov eller
forordning, nei, bare ganske sette inn
qrkestederei de forsktellige næringers ho-
vedorganisasjoner, og når alle lederne er
kommet på plass som triver i fåreklær, skal
helt næringslivet kobles sammen med en
diktator som leder for det hele.

Alte næringsgrener skal deles inn i 10
hovedgrupper som skal dekke over alt av
økonctinisk virksomhet i Norge. Blant yrkene
nevner vi bl.a., handel, industri og bergverk,
banker, forsikring, handverk, fiskeri, bondenas,
ring, offenthge yrker etc.

Det er allerede utnevnt ledere for handel
og for offentlige yrker.

Når lederne er utnevnt skal de gamie
styrer behandles som nikkedukker, i det .,1e-
derne, skal få diktatorisk makt henhold til
loven av 20I8 1942 om foreninger og or-
ganisasjoner.

Det skal som før være bransjegrupper
innen bovedorganisasjonene, men også bran-
sjegrappene skal ensrettes.

Forelopig er det en hemmelighet hva enæ-
ringssambandet, skal gjøre. Vi kan sikkert
vente oss en utsugings- og svindelaffære av
største dimensjon, antakefig ved at NS-folk
skulle skaffes fakttske monopoler pa visse
ormader ved a sørge lor hvem som skulle
ha rett til å dfive visse yrker. Systemet vil
gi den beste grobunn for økonomiske for-
brytelser mot det norske folk uten at det
egentlig så ut for noe annet enn alminnefige
forretninger.

Men det er ingen hemmelighet at omtalte
Wist skal være generalleder for denne hurn-
bug. Hans navn vil i grunnen bedre enn
noe annet etarantere for rt noe hederlig Ikkø
skal forekomme i sambandet. Vi- tillater oss
å anbefale ham å søke det franske rettsvesen
om å bli strøket av deres tegistre over as-
suransesvindiere før han for alvor setter seg-
i spissen for sambandet.

NYTT FRA USA
(Washington.) Det er kommet en liste

over 29 yrker som er uviktig for krigsinn.
satsen og som derfor må avgi folk til mer
aktiv innsats: I slutten av 1943 vil all mann-
Eg ungdom mellom 18 og 38 år enten være

direkte Militærtjeneste eller arbeide for kri-
gen i industriee eller annet sted.

Innen årets utgang kommer nye 4 mill.
amerikaneee under våpen. 1 .gjennomsnitt
innrulleres det nå 12000 om dagen, dvs. 7
fulle divisjoner om uka eller 28 om måneden.
Ved årets slutt vil USA ba 11,2 mill, mann
under våpen.

Det 1000 handelsskip siden krigen be-
gynte gikk 14 feb. av stabelen på et verft
på vestkysten. Byggetida var 27 dager!

ANDENS SE1ER.

Biskop» Frøylanri som hittil har måttet
ha med seg statspoliti for å få utlevert kir-
kebokene de enkelte menigheter, har nå
funnet at at dette er for mye trry og har
ntstyrt seg med polititegn som han viser
frmtn. Det neste blir vel at han utstyrer seg
,ned levolver!

NORSKE FLYGERE VINNER
NYE SEIRE.

Und,e hombinga av jernbanetog og tran•
sporter over okkupert område den 15 feb.
skjøt de eskorterende jageravdelinger som
var satt sammen av britiske, poiske,og not,
ske snuedre, ned 10 fly, Foker-Wulf 190,
Men egne te,ø. 7 av disse  fiy ble skett ned
og 2 til skadet av norske jagere. En av de
norske flygere, en 20 år gainrnel fenrik som
allerede har ett nedskutt fly •på sin kappe,
skjøl ned 2 fly. Han har gitt en skildring
av kanmene:

«Vi fløy ea. 4000 fot over bombdmaski-
nene og så bombene treffe måla. Det val
ingen motstand til å begynne med, men så
ser vl en 30-40 fienthge jagere gå til an-
grep. Vi dukka ned for å m3te fienden og
jeg valte meg ut min maskin. jeg lå snart
på ehalen. av den, han forsøkte å slippe
unna ved å dukke, men jeg fulgte etter, fikk
ham inn i sikteapparatet og, skjut. Jere- si
den ene vingen løsne og han styrta nad
mens tykk røyk Yelta ut av maskinen. Jeg
tenkte et ayeblikk å dra opp til kameratene
som lå 7000 fot over meg, men snart fikk
jeg annet å bestille for i speilet så jeg en
Fokker-Wulf gå til angres. jeg rista ham av
meg da vi nærma oss den engelske kyst.
Her møtte jeg en bombemasicht og skytteren

bakre tårn vinka og lot forstå at de trengte
assistanse. Jeg tenkte det var best å bli, og
like etter dukka en ny Fokker-Wulf fram tra
sola. Det ble en «dog-fight, Jeg klarte om-
sider å komme på den bakfra og i en 5-10
meters høyde over havet kjørte jeg innholdet
av mine kanoner og mitraljøser inn i den.
Det var fulltreff, og da jeg vendte og kom
tilbake så jeg bare en masse skum på havet
og noen oljeflekker.,

DET KJEMPENDE HELLAS.
Tyskerne befester i åll hast den hellenske

kyst i stigende frykt for invasjon. Saloniki
blir evakuert og sivilbefolkningen bår fått
20 dager til å ramme byen. Parfisanbeve-
øelsen blant den hellenske befolkning øker
stadig i intensitet og det utkjempes s/na slag
mellom disse og invasjonstropper. Det øves
en intens sabotasje mot militæranlegg, og
jernbaneforbindelsenme brytes daglig. Mange
av grupene er ikke kommet i drift på grunn
av arbeidern'es holdning, og på et av de vik-
tigste verfta måtte tyskerne skifte ut hele
arbeidsstokken med italienere da hellenernes
arbeid var ubrukelig. Nasistene driver en
hensynsløs terror. I Saloniki henretta de
hellencre ved henging i galger som var retst
i parken, og lot lika henge i flere dager.
Men det er en stigende engstelse blant be-
settelsestroppene og det meldes at italianske
offiserer kjøper sivile klær for å forsøke og
redde seg unna på oppgjørets dag.

Nøden blant befolkningen er ubesktivelig.
I Athen dør hver dag 200 personer av sult,
og blant nyfødte barn dor 9 av 10 før de
er blitt 4 uker gamle.

Da russerne i Kaukasus trakk seg tilbake
under den tyske sommeroffensiv, ødela :us-
siske ingeniører oljefelta i Maikop slik at
nasistene absolutt ikke kunne utvinne en
dråpe olje de første 6 måneder. 3 uker før
denne frist utiøp var Maikop igjen på rus-
sernes hender! Fjorårets høst i det rike
Kubanområdet ble redda før nasistene nådde
fram. Varpløyinr;a i disse distrikter begynner
den 15 februar. Da var landet befridd slik
at bønda igjen kunne rykke tilbake til sin
egen jord.

1DYLL I ULLENSVANG ELLER
,FØRERENS, BEGEISTRING

Under sin omtale av .kampfell:;nes så
Quisling 1 febr.

eVåre krav til oss sely må stadig
Vi må stadig bli en mer helstopt,_d,s,ipm.
kamporganisasjon av kampfeller,
visst bevegelse som •med sin sterkr:
vilje og faste tro kan føre hele det norske
folket.

Vi er mange nok til å gjennomføre denne
oppgave bare vi har nok begeistring, nok
energi, nok tro og Mhoklenhet..

Det kan i denne forbindelse være interes-
sant å lese følgenrie brev fra nasilederen i
Ullensvang til fylkesføreren, i Bergen:

eLofthus 12 aug. 1942
Herr fylkesfører Astrup, Bergem

Idet jeg oversender vedlagte brev fra kf.
jon Måge. som jeg dessverre må erklære
meg heit enig i, vil jeg få uttale:

Det er ingen tvil om at den fientlige
stilling overfor NS er blitt skjerpet her I
Ullensvang. De som for var sympatisk inn-
stilt og som helier ikke var engstelig for å
vise det, har nå trukket seg til bake. På
mutene under stevner ber var båre et for,
svinnende fatall av de kommunale funksjo-
nærer mott fram. Det var ikke vanskelig å
forstå at ber på forhand var organisert og
utarbeidd planer for sabotasje og motstand.
All bygdas ungdorn var reist opp t fjellet
Ikke :t menneske viste seg på veiene så
lenge stevnet sto på. Kirka ble stengt alle
salmebøker var gjemt bort.

Vår fører har na gjentatte ganger uttalt
offentlig at partiet er sterkt nok til å knuse
all motstand, at der ikke vil bli vist skånsel
mot dent som vager å stå mot nyordninga,
at alle embetsmenn som ikke  vIl  ga med
kOr skifta ut osv. Folk spør seg og andre
hva den slags uttalelser skal bety når ingen
ting blir gjort. Hvor mange ganger skal
sokneprest Sande ha loy å håne Føreren,
sette seg opp mot sine overordnete, opptre
åpenlyst som fiende av staten og av lov og
orden før der blir gjort noe? Hvor lenge
skal han få lov å tortsette og motarbeide
partiet og dets menn for han blir stoppet?
Vi som kjemper alene her inne begynner å
bli trette. Flere av kampfellene har snakket
om å melde seg ut av NS dersom intet
blir gjort for å bryte ned motstanden. Og
snart vil det ikke være noe som heter Ul-
lensvang iag av NS.

Vi hører så ofte uttalt at det ikke kan
bli gjennomført efordi vi mangler folk, —
m en hvorfor mangler vi folk? Det kan
ikke bare være England og engelsk propa-
gandas skyld at så mange ikke vil gå med,
men står direkte mot oss. Skulle der ikke
innen partiet være ett så klokt hode at han
kunne finne svar på dette? Dermed ville en
jo også kunne finne botemidlet.

•
Heil cg sæl

K. Augensen

Vi ber deg aldri et sekund glemme
at vi er i krig. Tenk deg ont før du
snakker og husk at et uforsiktig ord
kan bringe landsmenn de verste lidelser
i nasistenes fengsler og kanskje betyr
deres død. Vi ber deg lukke øynene
når del er ting du ikke skal se, lukke
ørene når dt1 ikke skaf høre. Vi ber
deg aldri å glemme at du uten å nøie
og uten å tenke på følgene for deg,
skal handle når det kreves av deg.

Vi ber deg aldri glemme at du er
nordmann I



SENSASJONELL ERKJENN1NG AV
AKSENS NEDERLAG

Faseistevisa Journale de Itatias kjente skri-
bent, Gayda, som 5r blitt kalt Mussolinis
talerør har skrevet èlI oppsiktsvekkende
tikkel:

Aksen har ingen annen utvei enn å kjempe
Så lenge som mulig hvis de ikke vil oppleve
en diktatfred med store tap av territorium.
De alliertes land kan vanskelig rammes, det
samme er tilfelle med aksens. Kampen må
derfor fortsettes setv om det ser håpløst ut,
og først og fremst må aksens grenser holdes
med alle midler. Han siterer en uttalelse av
den tidligere britiske ambamador i Tokio
hvor denne sier at japan ikke vil kapitulere
men kjempe til det oppnår en forhandlings-
fred. Det samme må aksen gjøre. Taf de
allierte ikke mot et slikt tilbud i dag, vil de
nok gjøre det siden. Sovjet er hovedfienden.

Det tyske telegrambyrå Transosean har
den 18 feb. sendt ut et dementi av at artiklen
er det offisielle standptinkt i Rom. Til dette
kommenterer  London  at man har ingen
teresse av om arbklen er offisid, halvoffisiell
eller uoffisiell — det eneste man vet er at
kampen skal fartsettef til aksernaktene er
fullstendig knust

FRA TRONDHEIM
Eoikotten av Trørdelag Teater er effektiv:

Det selges gjennomsnittlig 8 billetler
aften. Forestallingen har vært innshlt 10 gan-
ger I januar på grunn av manglende besøk.
Nasistene er heller ikke iveige etter å ta
mot fribilletter. Nitter inviterte en gang 100
stykker —4 kom — av disse Var 2 smågutter
Som måtte helles ut kL 9 i følge forordnin.
gen 0111 at barn skal være inne etter dette
klokkeslett Teatret koster staten 1000 kr.
pr. kveld.

Nitter ble som kjent innsatt som eteater.
sjef etter nasistenes mard på Gleditsch.
dan er et absolutt null, og det er mange
tegn com tyder på at han helst vil forlate
stillingen. Han sitter isclert på sitt kontor,
og nustenker alle for sabotasje.

Det er alarmtilstand blant tyskere i Trond-
heim. Det er satt  ut  vakter på alle bruer
og på alle viktige steder. Det er satt opp
apparater til røyklegging av byen over alt.

eTit-pitz, gikk ut for en stund siden, men
kom mn igjen med ny skade og er satt på
beddingen igjen.

aBØDDELEN,

aJeg er ikke smålig — —
Jeg er ikke tilhenger av nålestikkpolitikk
(Terboven i sin innledningstale til unnataks-
tilstanden i Trondheim.)

EVERIDGES PLAN UNDER DEBATT
Midt under hrigeo har England tatt opp

ptanlegginga av ert  ny  trygdelovgiing hvis
gjeanomføring vil bety en stor forbedring
av de sosiale forhold i England. Planen er
utarbeidd av Williarn Bevericlge og går ut
på at alle skal trygdes, ikke bare lønnsmot-
takere. Vi nevner enkelte hovedpunkter i
planed:

I. Fri lege- og tannlegebehandling. Fritt
sykehosopphnld og rekonvalesens.2.Et ukent-
lig barnebidrag for hvert barn utenom det
første_ 3. Økt ledighets- og invaliditetsstenad
uten tidsbegreasing. 4. Hjelp til nystarting
av hjem. 5. Begravelsesbidrag. 6. En smidig
alderdomspensjon.

Kostnadene ved planen skal fordeles mal-
lom de trygdete, arbeidsgiverne og staten.

Planen ble behandla i Parlamentet i en
tre dagers debatt som endte 18 februar.
Regjerings meldte at den godtok planen i
hovedprinsippet,men at gjennomføringa først
kunne skje etter krigen. Den forkasta imid-
lertid et viktig punkt, nemlig Beveridges for-
slag om nasjonalisering av forskjellige tryg-
deinnretninger. Et forslag fra Arbeiderpartigt
ons at gjennomføringa skulle påskynnes, ble
forkasta med 335 mot 119 stemmer. For-
slaget ble oLa. begrunna av Orey fra det
liberale parti: sDet britiske folk skal snart
bringe meget store ofre når offensiven be-
gynner. Det ville da være bra for folket å
viæ at dlle de tiltak som skal gjøres ikke
bare er tomme fraser som etter fornge krig.s

Parlamentsdebatten var meget iivlig men
både på konservativt og radikalt hold herska
det enighet om gjennomføringa av planen
Den vil nå bli lagt fragt i lovs form.

Av Televågs mannlige befolkning — 74
alt som ble ført til konsentrasjonsleiren

Oranienbarg i Tyskland var 5 avgått ved
døden før jul: Det er nå meldt at 7 nye
er døde.

Frederikshavn jernstøperi i Danmark
er brent. Brannen oppsto på flere steder
samtidig. Støperiet tilhører Burrneister 8:
Wain, hvis verfter i Kjøbenhavn nylig ble
homba så effektivt av britiske fly.

NyEMASSEARRESTASJONER.
Det har i den siste tida vært foretatt

arrestasjoner over hele landet I Oslo er det
arrestert 500 personer, i Bergen 200. Her
var det reine befeiringstilstand med pass-
kontroll på gatene. I Drammen er 200 tatt
og i Sarpsborg og Halden 40 stykker. Det
har i første rekke vært folk som før har
tatt del i  den  politiske bevegelse og da først
og freinst innafor Arbeiderpartiet. Blant sle
fengslete er det. flere stortingsmenn.

På Gdni sitter det nå 2400 fanger og
forholda er blitt verre. Nylig ble det sendt
170 r.ordmenn herfra til Tyskland, hvorav
de fleste var fagforeningsfolk og folk fra
den frie presse, fengsla under massearresta-
sjonene i februar i fjor,

Politimester Welhaven ble sendt i spesiell
transport til Tyskland i januar.

Tap Ikke Isedet I
Med god grunn går noen hver av oss
og føler at seiren så og si er vannet
Men ennå er ikke Tyskland slått. Ennå
lever vi i et hærtatt land med gestapo-
skygge hvilende over oss.
La derfor ikke seiersrusert få tak i oss
så vi gjør durnheter i tale eller handling.
Norge trenger I dag klare hoder som
stir ferdig itt å handle I det rette øye.
blikket.

FIRE DAGERS FESTLIGHETER

I ENGLAND

Englands hyldest til den røde arMe. et
blitt en strålende manifektasjon av de to folks
ubrytelige brorskap. Over hele England hol-
des festmøter og landets fremste  menn  ag
kvinner gir i sine taler uttrykk for sin takk-
nemfighet og begeistring for den røde

Søndag den 21 februar talte 10 britiske
statsråder på folkemøter over hele landeL
De understreket alle den røde armes fantas-
tiske innsats og frarnhevde alle den moralske
og åndelige kraft det russiske folk hadde
vist. Nasisrdans krampaktige forsøk med
vrøvlet propaganda ble mødt med uttalelser
om at det i dag vai Russland som redda
Vest-Europas kultur.

Hovedbegivenheten i søndagens festlig-
heter var et møte i Albert Hall i London.
Møtet ble innleda med at Englands første
kunstnere sammen med representanter for
hærens militære og sivile avdelingtk i en to
timers framføring skildra det russiske folks
innsats. Utenriksminister Eden innleda med
å be den 5000-tallige forsamling reise' seg
og mmnes de russiske falne.

Han leste deretter opp et telegram som
også var lest opp på alle de øvrige fest,
møter rundt i England, fra Stalis:

.På  vegne av det russiske folk takker jeg
for den begeistrete hyldest det engelske folk
gir vår anne på dens 25-års dag. Dette
trykk for det varme vennskap mellom de to
folk styrker ruin tro på at våre hærer i nad
framtid i felles innsats vil knuse vår felles
fiendes

Edens tale ble mottatt med voldsom
geistring.

Møtet slutta med at forsamlingen sang
elaternasjonalen, og eGod save the King,

Den amerikanske general MeAtihur har
sendt følgende telegram:

eDette er en festdag for alle soldater
.innafor de alliertes rekker. Vi beundrer den
røde arme for dens mot, dens dyktighet og
dristighet og dens flammende begeistring.
Dens stolte innsats i dag vii gå over i hi-
storien som udødelig.,

, Kong Georg har sendt et telegram til
president Kaiinin, samt melding om at det
er lagd et æressverd til byen Stalingrad.
På Malta har det vært troppeparader. Over
hele USA forberedes festligheter den 23 feb.

Australias utenriksminister sa i en tale
søndag at den beste måte å hylde den røde
hær på var  å  forhøye krigsinnsatsen.

Vår regjering vil på vegne av hele det
norske folk hilse den røde arrnn. Vi nord,
menn her hjemme kan bare føye til at selv
om vi vet at våre ofre og vår innsats ikke
kan sammenliknes med arbeiderstatens, så
vil vi forsterke vår kamp ved å ta det rus:
siske folks innsats som forbilde.

Suomi Socialdemokrati skriver: En av
de første oppgaver den nye finske regjering
blir stilt overfor er å finne det rette øyeblikk
til å irekke Finnland ut av krigen.

For en tid siden gikk en NS.sekreber
til byråsjefen i et amdepartementene Og be-
klagde seg over at det ikke ble gjort nok
for å få en venn av ham fritatt fra å dra
til østfronten. 1 løpet av samtalen sa byrå-
sjefen: Har ikke De ogmeldt Dem til

jtjeneste?» Sekretæren sa a til dette, men
MIsto at han allerede var bljtt fritatt

Dette er nok et eksemsel på at de litt
mer framstående nm.'ner melder seg
for å narre andre t go ekeernplett Det
gleder oss at quislime : i io fall til dels
,blir tatt på nrdet.


