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N DETTE EKSEMPLAR
må leser av alie dine

pflitelige karaeraterr

3. mars 1942.

ANTGARD

ene san igc g en
let aksjon for å overbevise verden om at
efie de ra-i•ske 4:ngrep har slått liii. Men
de beViser som feres t'rriaA'en er tåpelige
og mangh v ejhtcri. logisk gromilag. Den-
ne propegarda tjener  &11  cne 'hensikt
råny å stive oppde tyske soldater og
hj(mmcfrouten. Men hvis•ikke det tyske
f<:lk fu1Is endig er sunket hen i en apatisk
sbryhetstifn.and må denne propnganda
srart4 bli ginmomskm t. Det er nå ovet
et hrlyt år siden HitI.r proklamerte  st
rus-erne haelde miSlet 50e i;v sinc‘ sohle-
ter og 80u-go av sitt

Begicnehetene.s'år i å oyensynlig foren
ev nrwget evgjor, T:(k fr se. N n sist ene setter
cit ir n på å folk-rede sin våroffensiv,
m blb stadig forrupt av den russiske
fr..ntrykking.

De rucsiske kibr har sauiig på fent ste-•
d, i bruth den såk, he vintedinje:

Vesto-srr fotbi Let irgn d, 2 fra
cl; Ihoydcrie rool 1A-I Intal, 3 WStover fra
Mosks,  a mot  Smelen  Fl. , 4, forbi Opl mot

j ansk rte 5. 111''Lloni Charksp og Aso‘ ske-
bavet frrO r,

På 81Ie disse front atvsrdtt her den rus-
siske frannyi-king fUrtsatt de eiste to
vker. V«1 Lit irgrad IMIder nasisienc en

stripc ii n inot Schhiss‘lburg, mcn
russerne erobrer stadig nyc stillinger, og
nuot  har  grunn å Vente en or pro Hing
nv fronten her mcd det forste,

Reft syd for Dmensjoen har rossetne
Youret  en sior si ier ved Staraja Russa,
idet dr• mrldte den 25 hbr. ot den 16.
tyske arrné vat:•ornringel. 3 tyske diyisjo-
ner  ble  fullstrndig opprever. 12 000 tyske
suldater lå tilhake rå slagutarken. Rus-
seme ernb  et  her 32) kanoner, 89 tanks,
flere hundre maskingeværer, 'over 100
jerohanevogner og store mengder av ge-
værer og.amunisj(o). Nasisttne hadde her
samlet meget store mengder materielI
som skulle benyttts til våroffensiven.

VINTERK RIGENS  S1STE EASK

Den 25. og 26. februar ble 51 tyske fly
skutt ned. De forsokte  å  fere fram atat
og ammunisjon iii de innesluttete slyr-
kene, Kampen rnmer fromleis hefteg.

Rsev er enrå i nasistenes hender.
Smolenskavsnioct er st illingen litt uklar.
'1/4Vjasma eg snnsyrdigvis jernbanelinjen
limbrveis fram til Moshnisk holdes av na-
sistene, Russerne har imidlertid ut dvpet
sin kile S,t1 for Smolensk og meldte den
24/2 at de hadde erobret Doregobuseh.

km rett Ast for Sinedensk og  70 km v.
for 114, jasma. har smt. inn store
styrker for å tilbakcembre hven, Ved
mobringen av denne byen er russerne  i
delte avsnittet rykket mer  inn 300  km
vest fcr det punkt hvor tyskerne stu for
den russjske offensiv begynte.

Ved Brjunsk, som framleis hoides av
nasisteue, har russerne crobret Karpilovka
25 km 1\ !V for denne.

Mullont Orel o Chorkov har russerne
rueldt om nye gjennoruhrudd av de ty5ke
linjer, men def foreligger ikke stedsang.

Russerne kjemper seg from vest for
Charkov, ng er korawlet i nærheten av
Pojtava, 130 km lenger vest, Den 24 mel-
tes at 14000 tyskere er falt i kampene her.

Mellom Charkov ng Taganrog rykker
russerne langsumt fram, men desse steder
er ikke navngitt. Russerne her flere
gunger gått over isen i Adet Asovske hav
og angrepet nesistene ved Taganrog.

På Krim harkampene blusset npp igjen,
og nye  nissiske styrker er landsatt ved
Kerseh. Det har vært russiske angreu mnt
havneu  i  Fedosia-

Russerne m eldte også d. 24 at 4 hentlige
forsyningsskip på I ilsenuren 40 000 tonn
var senket i Svartehavet.

* Det engelske arbeiderparti varsler for-
skg om at slie viktigere industrigrener
skid underlegges statskontroll. I forste
rekke gjelder det kollgrobene.

1.11 N 5 1' 0 E kan gjore ut.slaget i den kamp kererstanden forer for drn
.1-Mrske ungdommec. Vær oppmerk-om på at Itererns ikke får lonn og cr fratalt
hjelpekasserr, jommun. gi kredig Dusverler. vent med lerien

- Den norske i ni Lgranterer,



ENGLANDS INNENRIKSPOLITISKE VEI

Det engelske folk diskuterer idag to
etore hovedspersmål, det er krigens
gang og engelsk krigeforsel på den ene
siden og på den annen de sosiale ng oko-
nomiske endringer som alle er klar oeer
kommer etter krigen.

Særlig den uheldige utvikling av krigen
i Østen har skapt sterk politisk uro. og
en åpen tvil ont krigstedelsens duglighet.
Arbeiderpartievisen Daily Worker skrev
etter Singapores fall:
«Det er ikke meningen å oke den engstel-
se sorn sikkert er i Downing Street og hos
enhver borger. Men regjeringen må evare
på de hendelser som er skjedd den siste
tiden, og om krigskabinettet er brukbart.

Alle resurser må utnyttes, og alle må
ofre, og  ofre  mer  hvis det trenges.

Tål ikke svakheter! For oss fram  til
seier!»

Det som engster befolkningen er ikke
tvil em krigens utfall, i moteeteting  til
den tyske befolkning er englenderne seier-
sikre som aldri for, men det er engstelsen
for at krigest skal hale for lenge ut som
gjer  seg  gjeldene. Det er nå år siden
krigsutbruddet, og i denne telen har det
britiske krigsvåpen kunnet n ,tere seg tå
seire, men derimot en rekke h rde neder-
lag. At England var uforbered da krigen
brøt ut er en side av saken, ren at det
går så lang tid fer krigsfersele kommer
på hoyde rned de resurser  sol  L står til
rådighet og med den karnemon:t sum vir-
kelig hersker i befolkniagen, peker på en
udugelig ledelse.

For en stor del skyldes dette at det
britiske Imperium ikke lenger er en ung
og frisk politisk organisasjon, men er
blitt gammelt og uhåndterlig. Det klarer
ikke å handle kvikt og raskt Sorn nasi-
Tyskland, og disponerer eine krefter svsert
forsiktig. Men overfor motstandere som
ter sette hele sin styrke inn er dette en
farlig politikk, og har hittil vært skjebne-
svangert. Det faktum at England neppe
hadde undgått en okkupasjon i likhet
med Norge hvis ikke Hitler hele tiden
hadde falt de russiske bajonetter stikke i
ryggen, har hevirket at briterne konsen-
trerer meget  sterke  styrker på sygrup-
pene. Denne er sikkert nå blitt uintagelig,
men  til gjengjeld er styrkene ved  selve
fronten svekket.

Når du får illegalt  materiell, så prev
aldri å finne ut hvem som lager det
eller  hvem som har sendt dig det.

Churchill nyter fremdeles uinnskrenket
tillit Kritikken over krigsferselen rammer
ikke ham, men ferst og fremst hans med-
arbeidere. Imidlertid får også han noen
påminnMger. Sekretæren i Londons fag-
foreningee, Robert Willis uttalte for en
tid siden : «Vj må bryte tes ut av den
ehurehillske vellajenhets bedovende troll-
domsmukte. Rådet for fagfor. vedtok i
denne forbindelse en resolusjon hvor mun
pekte på utilstrekkelig våpenproduksjon
suen svekket krigsferingen, ug denne skyl-
tes ikke arbeiderne men en politikk som
«beskytter investeringsinter  ssene iste-
denfor letigsinnsatsene. Men ullikevd er
det fra alle hold innen arbe' lerbevegelsen
en nesten enstemmig o slutr ing om
Churehill, og det er typis1 ut at b iderne
ikke krever sosialisering. men først og
fremst er interessert i  å eL  p oduksjonen
for enhver pris. Oppslutr isen om Cher-
ehill fra konservativt h  1i  er ikke fullt
så kompakt.

Den siste omdunning a ki igskabinettet
har sikkert vært en  meg  i  st ur styrkelse.
Stafford Cripps er kjent t.oin en megrt
dyktig mann, og med si t k jennskap, og
semlidig dype vennskap I Sovjetunionen
vil han sikkert knytte I atchne mellom
disse to land ennå fasten Dermed skulle
det meste av den fare va're forld som b,-
stod i at enkelte engelske politikere restm-
nerte som La Russland og Tyskland
knekke liverandre, så kan vi domminere
utviklingen etterpå. Denne docblinje som
sikkert hadde sine talsmenn i begynnelsen
har nå veket pla-sen for for en virkelig
ekte Inunching for det russiske folks inn-
sats, samtidig med forstårlsen av situa-
sjonens alvor.

Den intense interesse i England for ut-
viklingen går stort set t utover de politiske
partiers grenser. Selv om det ikke er ty-
pisk, så er det interessant  å  lese fedgende
inserat i New Statsman «Partilinjene
viskes ut. En kooperativ kjensle vokser
fram, sterlig blant alle  dem sem  tfirekte
deltar i krigsinnsatsee. Den overvtiende
mengde av dem er så unge at de aldri
har deltatt  i  noe valg eller hatt noen for-
bindelse med noe politisk purti. Om et er
vil det neppe være noen under tredve år
som har hatt noe med polit ikk å bestille.
Samtidig er en rekke politiske begrep blitt
avleggs eller bent fram tåpelige. Alt ini-
perialistisk snakk blir tev fra det  øyeblike
Kina kjemper for Irnperiet og er den ene-
ste makt som kan redde Hongkong til-



bake for brit erne ; og  fra det oyeblikk
Beeeland redder Uss i Europa er det tradi-
sjontlle kor servative valgagn forvandlet
til et kemisk minne».

Dette peker på en slags avpolittsering
  befolkningen. Det kan nok til en viss
tad være riktig, idet befolkningen sky-
er tilside enkelte fmmer ved det polit lske
  som det vur for, og fuller griper fast i
rebkmene uten å gjemme dem vekk i

ornsvop og taltmåter.
Den kjente fegforeningsleder, Ernest

Bevin, en av Englands fn mste lLdere  idag,
og medlent. av krigskabinettet, uttaler i
et intervju til en amerikansk journafist:
«Jt g kan si at England alchi i hemtiden
kommer til å tolerere at masser av men-
nesker går arbeidsledige. England kommer
eldri til å finne seg  i  det sloseri og udug-
lighet som var for. Krigen har lært oss
at rikdornmen ikke ligger i jordeiendom-
mer eller penger  i  banker, men i person-
lig Den grmle kaphalisme er
slutt, og dette lands gjenoppbygging k m-
mer ikke til å skje på grunlag av profitt ».

Sely om derne uttrielse sikkert ikke
kan sis  å  representere folktmeningen sett
som helhet, finner den gjenklang fenst og
fremst hos hele arbeidellesvegelsen, men
også langt inn i liberalt og konselvativt
hahl. Og den  har  et solid grunnlag, fordi
neppe et tneste fornuftig, tenkende men-
neske i England tror at det Britiske Im-
pereurn kan gfi ut av ktigen slik det var

sept. 1939
Sansynligv is vil Imper iet vtere svekket

fordi den politiske og økonomiske stiv-
stendighet hos dominiens og kolonier vek-
ser. Men som folk og nasjon vil englen-
derne gå styrket ut RV kampen. Deres
stunfunn vil  være  helbredet for de sosiale
sykdommer som er et høykultivert folk
lite verdig. Og det er folk og nasjoner,
ikke imperier som teller i det nye mellom-
folklige sarnarle idet som vil oppstå etter
krigen.

* De nye nasestiske særutvalgene på uni-
versitetet forsoker å lokke studentene til
seg uted adgang til 50% moderasjon på
kinobilletter. Studentene viser imidlertid
sin forakt fot- landsfornederne, og hittil
har har, 5-6 stykker benyttet seg av
moderusjoner. Likeledes lokkes det med
gratis raiddag for studenter 80111 søker.
Hittil bar ikke en eneste sokt.

* Tn-iders bundeleskole ble stengt fordi
elevene ikke motte til ettertniddagsskolen
den 17, febr. Bestyreren ble arrestert.

LÆRERN ES leAM1'  
Bakgrunnen for lærernes store aksjon

er forordniegen om det nasistiske berer-
sambandet med tvungent medlemsskap
for  alle  som vil undervise, og forordningen
om ungdomstjenesten. Disse skulle danne
innledningen til et omfattende arbeid for
å nasifisere ungdummen.

Lærernes spontane reaksjon skyltes
sikkert i forste rekke hensynet til barna.
De var klar over at hvis en skulle klare å
verne barna mot den hensynslose nasipro-
pagandaen, så måtte  burerstanden i første
rekke gjore sin innsats. Dertil kom
tvangserganiscringen hvor lærerne bE a.
skulle kunne ilegges disiplinterstrafFer av
den komntisariske landslederen Orvar
Steter.

Aksjonen  f ant  en naturfig form i fol-
gende sktiv til det nasistiske learersem-
hatt det:
Til Norges Lærersambaed.

Jeg finner ikke å kunne medvirke til
en oppdragelse av Norges ungdona etter

.de linjer  s  er satt opp for N S.U.F.'s
ungdomstji ,este, da dette strider mot
min samvil ighet. Da et medlentsskap i
Norges Lee: -rsamhand etter landslederens
uttalelse  lu.  n. pålegger meg forpliktelse
til å medvii ke til en slik Oppdragelse, og
det dessut, n stiller andre krav som stri-
der mot mine tilsettelsesvilkår, finner jeg
å burde meddele at jeg ikke kan hetrakte
meg som  medlem  av lærersambandet.»

Dette var en formulering som sikkert
til fulle dekket enhver ærlig  herera  syn,
og den alt overveiende majoritet av lan-
dets skolefolk sendte den,

Departementet sokte å lokke  lærerne
til frafall rned trussel om oppsigelse og
tvangsarbeid. Fristen ble satt til 1. mars.
Videre ble utbetalingen av den opptjente
lønn for fehr stanset, og all post til  lærere
skulle inntil 1. mars beslaglegges. Den
25 febr. ble 3 av Dslos overlærere, Eide,
Haug og Wiborg errestert og alle landets
skoler stengt en måsted (ebrenselsferie»l).
Den 27. ble dessuten lærene Kvalhebn ug
Hohnin og skoleinspkt. Bilesskog fengslet,
Hibsskog på tross av alvorlig mavesår.

Utfallet av konflikten kan en ennå ik-
ke forutsi. Men omkring barna har lærerne
reist et vern som nå tusener foreldre slut-
ter opp ont, Parolen er— harna skal al-
dre utleveres til nasistene! Hirden skal
aldri få iov til åttrielig å voldta barnal

SEND AVISEN VIDERE!
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hio er Hke.1d 1,1  med rn kut time
ennel i nen > inerikauske indvst,

* r>hillgtun 22 2 larenernes ,Ing I j•-
til tl. es1nr. k r>re.,:re., 1 inmerr-
skip. 12 dert tayere ng 12 uhnier. Videre
rr rIngskiy. f 3 kr ssery_ li. destinyere
og 5 nbater skrdt

tuyesteryttsclomMpr Thnini%s BnnneviP

lUld" Justig-derattementet et skibv
Inot hen i grunnlag ss Hangerkonven •
rjnnen ng handki ie.:sreglernentet i åviser
> r Qui•lirg har dannet regjering men,
lanbel er okkure, t en funnmed makt.
kan den: ni:jeiring hv•rken faktisk e1k r
teh,rlie rwen anuen nivrtlighet enn
den uki li1ir,j, 1141• 111.21.1 tirn. 1NR

så leage klizen v; rer kan den ikbe regnes
noen norsk s; nIkregjeling.

lionnrs ir Ide ,vrI,!itl u 'Ti'. torestert.

•

liii, d Trnndheim yr dej tunet en krs,«
^(1- 1,11, mrpmfert mertfur Itystyn,
arda: rit  •11`i  Euem »„

ar>orisyme » «•,:hdruhnr.s» ligåre
homhd. k i WtheirroMafrn og liku'
si i LoKil

ANsiONEN den 17. kiduar
våre frIni! Iredsraf rin var ove- order '

Iliktigrok folsokte ra:,fri,

H tieden s, mmen med tnårsdawl, for
deu bri iske aksjon i torgtobjerfhr. ,.orn
inddlertid skjrclde den 16.f lir., tnen deres

roragorda var mieslykk«,
Natten il den 17. s'$fr di svarte

k o r s ns er de fl, ste tyske ylakm> ne. så
t :;4emire er gitt ordre Ont kit iise skr1

vaskes u«1.
Et.te r kf. Il vrr gatere i mtrent folke-

mume. Bale NS-turdi-mmer tvskere
var se sorn fulgte nasiordren orn å fylle
gat er eg forlystalsr sstedkr, Kir ame bad-
do urd> r 111!). Iv vanlig Tllt inutekt,
teatrene og re strurrnItte var rsestentem--
me og trikkelLe Lj ort gjeonom hysn gurd
hare et jear. pssarsj4rer.

Da>on ble kke bare entirdling av drm
sem har of, et livrt for vår sak, Men di n
ble et bevis p andi t norske fo1k er hetedt
il å lystre ett parnly i knijier.

'11 2" 2 1,14' domrrost FjÀlbii as satt, Den
1 r4 hr, skulle ho ha hoyruessr i Dum-
> Mker . Dep. b- Lu-dret linin tekk ng over-
drn k irkta iii 1.1hre:ing D; hle suart forrermt
kl.11 icri moilingg kirkens Dorn-
prns,en b kjentgjarde men het sguds-
t ierca:e il kl. 14 . Etter mdre Tra deptet
hirdret nolniet denne med void

S uni liter hiskm: serdle dm for 1„ 2 et
dep. hsor de rec'egjor fnr de gro-

ve emkolsino av kirkens rett. De serg
f ri fra sitt embetr, men meddelte at de

tt kme, til å furgere i sin åndenge
gjernirg Dr ble sumendrrt ole Monpros-
terv: h orilret til embeture Alle nektet.

PI( stvor i Oslo ofr flint•Yri har senere i
skriv nt sagt fra iU de kun anenkji n-
ner Lisbop Berggrliv som sin nvernrdnede.

* 25. f> b-:. sendte Universitet et et skriv
til bier Skamddr. undertegnet tiv 7O

nifessnrer ng 58 universitetdarrere (alle
IliiiIa t erklakrte nasistrt), lavori cl. t
lirstenir forrncr og bred li sis prote-
•Ivorr amt las nt ons ungdonudjeneste og
mot tvangsurgaMseringen av ungdom-
mens oppdragerr.

* Brit idre fallskjerrntrnnue- 1de landsatt
i Krar k:ike nint t til 25•2. Ettrat de
inte tyske dridskrefter var nvermennet

og radiurcile3tasjunnl Errengt i lufta.
kjemliet briterye >eå f.,jrnrann til kviten

Lntt affiburd jiù L.-Lte

itiefartcncrr.


