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KRIGSINNSATSEN rerst.

Det er valøkelig og komentrere
seg um nuet. Vi tenker tilbake
på det som er hendt siste år og
ikke minst på det sont vil korte
me. Tiden for 1939 kan nok fon
tone seg som en lykkelig tid på
bakgrunn av det som skjer i deg.
Men vi husker alle kriser, arbelds-
leshet og itheste sosiale prohlerner.
Sterlig tenker vi på at hare 21 år
etter verdenskatastrofen 1914-18
ble menneskeheten lusetet inn i en
ny og enn5 grusommere krig. Det
er derfor rimelig at vi er opptatt
av hvorledes vi skal kunme lobe
våre samfunnsmessige problemer,
og hvorledes vi sksi kunne onngå
en ny krig.

Det vil/e vasre vanskelig å mo-
bilisere den kraft serls trenges til
dagens kamp, hvis vi ikke håpet
på en bedre tid etter dette. Og
det lan også være viktig at vi
allerede nå skittoer hvorledes en
ny veyden skal innrettest. Men tan-
ken på etterkrigstiden og dens
problemer må ikke legge beslag
pk all vår kraft. Det er selve krigs-
innsatsten som har det første krav
på •år oppmerksomher. Vi har s.å
lett for å glemme dette. Det er
lælutgelig å flykte fra den barde
virkelighet over i etterkrigstitletts
tankeverden. Selve den ting at
etterkrigsdiskusjonen ikke kon skje
åpent, gir den et visst illegalt
skjay. Men vi bor latre av det
faktum at tyskerne ikke arreste-
ner følk som i ro og fred disku-
terer teks. den framtidige organi-
sasjon av det norske samfunn.
Derimot gjer tyskerne alt sont står
i deies makt for å slå ned de folk
mm beskjeftiger seg med prolele-
mer som er larlige for dem og
deres krigsforing.

Nnen av oss er norlt til å are
beide med etterkrigsproblemer
da særlig slike som angår tiden
amiddelbart etter krigens avslut-
ning. Vi kan ikke yente at alt vil
kunne Inses uten noe forheredende
arbeid. Men vi må alle være klar
over at dagens kamp er det •enent-
lige. Spørsmålet om hvorvidr Stor-
tittget skal innkalles eller ikke er
viktigmen det spiller eu underord-
net rolle i ferhold til spørsmålet
om hvorledes vi skal yte vårt bi-
Arnit til den seier som er farul-
mtningen for all beskjeftigelse
med ettekrigaproblemer.

Et eksempel.
På visse områder er det stor

muteradmangel i Danmark. Ikke
minst gjelder det verktoy. spder.
sytrad, knapper ug tay av alle
siag. Arbeiderne er virkelig blitt
eksperter i å elarve bort verktoy,
eller ødelegge dem. 141±,Pevis av
spiker føres bort om nallo tig blir
kestet på sjoen. Sylråd og toy
blir edelagt med saltsyre o.l. Traøs
i all kontroll klarer arbeiderne
ofte å skade fabrikkenes maskinee
med sand og grus eller ved å miste
et eller annet verktøy i maskine-
  iet. Og arheidernesvelger alltid
cle maskinene som er vamkeligst
å annymee.

Det er klart at alt dette min.
sker Donmarks produksjonskapa-
sitet og går Mover levestandarden.
Odeleggelsen at produksjonsmål-
lene vil også skape problemer for
o veepingstiden like etter krigen.
Men vanskene vil ikke bli stene
enu i andee I rigsherjete land. De
danske arbeidere påskynner Tysk-
lands nederlag. En krig virmes
ikke gratis. _
judas- blir hengt!

De mothydeligste av alle quis-
lingske uslinger er avgiverne, ag
i Dumnark blir de behandlet etter
fortjeneste. Parkenes trær Mir
brukt til dette formål. Tre angi-
vere ble forleden funnet hengt i
Kelledparken i Kjobenhavn. De
hadde mot betaling angitt Ore-
sundsfiskere SOIll hadde hjulpet
landsmenu over til Snerige. To
andre andgivere ble omtrent Ils•

tidig skutt.
Vi teenger eag+it Qt1 hemmelig

domstol her i landet som kan ta
seg av judas og bans slekt.
Trierne har •i.

Danmarks populære slager._
Vi mer babete.je
det er det, det skal til.
Vi vil lage ravasje
det er det, det rikal til.
Tynkerne dem vil vi mase
det er det, det skal til.
Og så legger vi bornhene der hvor
Det er dem, der skal til. lvi vil.

• 9 , av alle britiske kvinner
alderen 114 til 40 år var i dutten

av 1943 i krigsviktig arbeid.

Det samiete areal av flyplasser
i Storbritannia er nå på uver en
million mål.

Dansk frihetsprogant
Ved dannelsen av Fribetrådet

i heimlaudet har danakene fått i
maald en enhetlig ledelse av fri-
hetsfrontens kamp. som fores
full forståelse med de frie danaker
i London

Men rådet, som ondatter alle
grupper, konummister innbefat
nøyer seg ikke med å lede kane
pen, det ser også mot framtideo
og har  ny  lig uffentliggjort et etter-
krigsprograin som er preget a•
betydelig politisk og joridisk inn-
sikt, Det er en i detaljer gjennum-
arheidet plan for gjeteopprettelse
211" folkestyre og oppgjoret med
quislingene. Med hensyn Lil de
siste ligger sendemen på linje tued
vår: Vi skal ilke ha unen løvles-
bet on Isnjustir. Retten skal tale.

Det skal opprettes et råd vom
nkal granske de forskjellige grup-
per av krigsforbrytere og stripete.
Disse er: I) Medlenuner av regje-
ring og rdsdag som aktiv hår
samarbeidet eller bidrult til for-
ståelse med fienden. 2) Tjeneste•
menn i samme kases. 3) lnerna•

kunstnere, lærere og yedio-
holk som moralsk bar hjulpet tys-
kerne. 4) Forrerningsmenn som
har atnyttet stillingen til å be-
rike seg. 5) Nasister med tithem
gere.

I en rekke skarpe definfsjoner
blir de fire forste grillmenes an"

svar klarlagt. Den siste gruppen
skal før retten og dommes etter
de gjeldende strafferegler. De tem
denwer til selytekt fra dattsk side,
som allerede har vist seft må stop-
pes. Det st derfor nødvendig at
folket får garantier for at forltry-
terne ikke slipper inttea stralfen
Den provisoriske regjeringen
straks sikre seg disse personer.
Videre skal den sospendere nds-
tenkte embelsotrmt og passe på
at krininntekter. som stammer
fra forretninger med t yskerne, ikke
unndras konfiskasjon.

Sebalburgkorpso skoi avvepnes
og askadeliggjøres straks tysker-
ne er ute av landet.

Det er satt polith akt på alle
kinoer. Politiet har ordre aug å
ønderseke alle perSoner med vesker
kofferier og misteakellge pakker.
Det er forbodt publikum å for-
late kinuene for forestillingen er
slutt. Unntatt er uniformerle
tyskers.



Vi har sett tyskernes barhari
utfolde seg heitne hos oss. Vi har
hort ont redllioner joder, russere
o polakker drept i raseherens
navn. Alt dette har fått oss til
å sporre Hva er det sunt egent-
lig feiler tyskerne?

Det ville være absued å anta
ot tyskernes sdentrag cr biologisk
hestemt — at hver tysker fra focl-
se1en et eslet til en despot Den
som i godtok en slik påstand.
vide vi i virkeligheten ha gått
inn for nasienes egen raselære•
imm alk nukternt tenkende men-
neeker avviser.

Selv tyskernepraktiske poli-
ikk viser at rithelæren ikke er

holdhar. De påstår at arven be.
stemmer sitvel menneskenes kropps
hygning sont deres sjelelige egen-
skaper og heyder videre al en,
p.ga. lestemsbygningen. kan dele
oss alle inn i raser som skiller seg
fru hinannen 1. moralsk van-
del og politisk innstilling. Likevel
er selv de nasjonalsosialist;--ke
uspesialistene» ikke i stand til å
avgjore hvent er ajodeis ee hvem
er diarient uten å ty til religiose
kriterier. Som bekjent kan en i
Tyskland få ddet store arierbevi-
seta 501111 kreves for å Idi ntedlern
at SS eller Getepo og også for
å inneha et hoyere embete. der-
sam en kan bevise at en- forfedre
i lopet av de siste 1211 år ikke
har hort til det jodiske troesam-
funn. Det er altså ingen ting i
veien for at en «rmeren jode»
kan få nrierbeviset. bare forfedre-
ne hans har wert forutseende nok
til å ht seg dope for 120 år siden.

Det er ikke tyskernes «mindre-
verdigee hiologiske egenskapor,
men historien og de sosiale for-
hold som bestemmer egenterten
deres. Den storste rolle spiller den
prenssiske militorisme som i lange
tider har satt stempel på de tyske
oppfost ringsidealene.

På den tid da den borgerfige
eandunnsordning tok tit å utvikle
seg. hadde Preussen allerede lenge
drevet kolonisering landområ-
dene est for Elben. fioloniserin.
gen ble gjennomfort og holdt ved
makt av militære organisasjoner
som etter hvert fikk dtor betyd-
oing for utformingen av de prem-
4ske tradisjonene. Da kongeriket
Preussen oppetial. ble det dannet

PREUSSERÅND OG NASISME Nasistenes kunstplyndring.
Vi ntå tilbake til Napoleonsti-

den fur å finne maken til den
masseplyndring og odeleggelse av
kunstverk som nasistene driver i
dag.

Eor å sikre og hevare kanstne-
riske verdier fra ktigens berjing-
er, og for å skaffe tilbake til de
tovlige rierne det sunt kan reddee
etter krigen, bar USA oppnevnt
en komnrsjon som skal sarnan
beide med tilsvarende grupper i
andre land. De sakkyndigste folk
som kan skaffes fra mnseer. bib-
lioteker og hilledgallerier er knyt-
tet til en spesiell gren av stalts-
tjenesten i den amerikanske hter
for å ta hånd om disse oppgaver.

Det blir et uhyre vanskelig
beide. da nasistene, som har dre-
vet plyndringen systematisk med
spesialkorm av Gestapo og
har sorget for å odelegge alle lis-
ter ng kanoteken

1 Polen og Tsjeekoslovakia er
plyndringen drevet sit vidt at det
prak tisk. talt ikke fins noenting
igjen av den nasjonale kulturan
ven i disse landene. llet vil bli
mange års intenst arbetde som
kreves av kommisjonen, men for
vår kultur skyld får vi håpe at
arbeidet blir gjort så hurng ng
g lig som mulig

Østerriksk frihetsprograrn.

en stående anne hvor soldatene
fikk en 10 12 år lang. utpreget
autorit ter oppdragelse. Tidligere
soldater ble gjerne tilsatt i fon
valtningen_ og de gjorde sitt beste
for å la folket få samme oppdra-
gelse som de hadde fått i arnmen.
Soldaterånden kom etter hvert til
å prege skolene og heimene. Se-
nere da industrialistringen satte
inn, ble preussiske fabrikker og i
virkeligheten hele meringslivet or-
ganisert på militær mandr. Etter-
hånden utvidet Preussen seg og
ble dominerende i hele det tyske
rike — dermed spredte ottea de mi-
litære tradiejonene seg.

En kunne innvende nutt dette
resonnement at ogsa andre land
har hatt anneer og sporre hvor-
for kum så ikke soldatermentalb
teten til å prege alle folk i Ett-
ropa. Forklaringen er enkel: De
audre land, som etter hvert fikk
sin stående Iner, ble denne orga-
nbert langt senere enn i Preussen,
og det varte en kort tid innen den
ble avlost av en helt ennerledes
opphygd vernepliktsarme.

Etter forrige verdenskrig ble
det ikke gjort noen lorsok på å
påvirke de tyske oppdragelsesme-
todene. 1/en berskelystne. depotis
ke underoffiseren var fremdeles
en hyppig type i Tyekland — i
virkeligheten preget han alle yrker
også i Weintarrepnhlikkens dager.
Det å marsjere i rekker fortsatte

være tyskernes ideal
Takket tære det at den tyske

mentalitet ikke badde endret seg,
fikk nasistene et lett spill. De
gilik inn for å nytte — helt sys-
ternatisk - tilhoyeligheten alle
har, smn kar vært kun i sin barn
dom, til å hate og kue undre. De
skapte mvten om den notale fi-
ende» ntter noye ervetelser var
det judene som ble tildelt denne
rollen og nodvendigheten av kamp
mot dem ble lansert, llermed had-
de nasiette funnet fram til det
riktige gennnlaget for en masse-
Itevegebe i et fnlk som er for.
kt aklet av en autontter og mili-
t aristisk oppdragelse.

Danmarks skriver at sa-
botasjen har koetet 5 pet. av hva
tyskeene hittil har kostet landet
Skaden er for 175 millioner. Tys-
kente har mger nt 4 milliarder.

1 Sveits er det offentliggjort et
dokument som i ni punkter for-
mulerer programmet for det frie
Østerrike.

Østerrike skal Imli en demokra-
tisk republikk som avstår fru en-
hver makipolitikk ug haserer sitt
internasjentele liv  pa  samarbeidet.
Alt smo miniter om nasismen skal
i alle former utryddes og den per-
sonlige friheten tig alle rettigheter
gjenupprettes.

De store godsene skal innifras
i forbindeldens med virkelig sosi-
alpolitikk.

Alle antidemokratiske krefter
skal fjernes fra skolen som skai
reformeres. Det skul herske reh-
gionsfribet og dodsstraffen blir
avskaffet, men forst etter at alle
nasiforbrytere er straffet Til sist
kreves det at kvinnene ekul fa

I sin fulle frihet tilbake.1

1 1opet av 19.43 1de ra. ?tto
tyske nbåter senket.
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SYMPI DMER Den tode arntes

hartige fragagang og de i alle fall
tilcynelateråde invasjonsforberedel-
yer, vekker gro i vasallstatene.

1 Bulgaria oker partisanyirk-
emoheten. Sannendigvis p. g. a.
gjærjagen, har glefon. og telegraf-
forbiudelsen medTyrkia satt brut t
en tid. Nå er deo gjenopprettet,
men Iremdeles går telegrammer
fra Sofia til Ankara ont Nigen.
Masseevaknering av Sofia PT i gang.
100 tiou av byenY 4.)0001/ skal 111-
lereele ha forlatt den. Fra tysk
hold skal det være framkommet
krav unt ulnevning av en ny Ind-
garek statsminister.

General Ant oneeeon har gitt
radre til å eynklære Ressarabia.
Matesoutsandring av roma nere. ster-
lig ernhotemenn finner ogeg stysl
fra Dukovina. eom i nord stoter
til de tidligere polske muråder.
Endelig blir det truffer forhere-
deher til å forlegge regjeringen
fru Ilukare.t.

I Ungarn er det fra offisich
hoM sendt at en advarsel mot at
folk nrienterer seg nver til de al-
lierte; men utviklingen som er i
gang, vil neppe la seg ltrentee.
Retegnende for folkeeteraningen
er det at medletristallet i de Un-
parske fagforeningene er oket fra
110000 til :100 Også regjerin-
gen forodyer g ro: I de gete mel-
diugene fra Budapest nevnes der
ai en stor kotaingent lyske SS
tropper og krmtiske maslinger er
nektet gjennommarej-

Selv mere fjerniliggentle land
reagerer.

Et spansk regjeriugsorgan fram-
bevet det naturlige i at Spania
ac ideologiske gemmer i ein tid
ble ikke.krightrende tyek side;
men avisen dveire også yed at. den
senere tid hadde endrer folkets

Fra niTentlig spansk
bold blir det pgetatt at alle span-
-ke avdelinger er trukket tilbake
fra ostfronten. Forehtleig bhr dette
dementert fra Moskva, men mu-
ligens er påstanden hare kommet
litt for ridlig.

Sverige som etter lengere tids
!orderhandlinger hor undertegnel
en ny handeletraktat med Tysk-
tand, bar redusert sine leveranser
av jernotalm.

T det krigetrette Finnland ind-.1ernasiklikken sin makt. • en
ret i virkeligheten Itte ton folke-

getteningen, Men kanskje er fioek-
urnerpranernes hmstilling beteg-
ocnde. Fra et nage eunt haajunal-
konalkea for Amerikas finske for-
foreniugsmedlemmer har boldr i
Duluth i Mmnesom ble der le lele-
grammet seneh. til Restsevelt;

«Deres oppfordring til easall-
Stalene ofll å reter seg mot sine
uudertrykkere berorer direk le våre
landemenn i Farropu. Vi er opp-
riktig enig i detute oppferdring
og er overbeetst om at bare styr•
tchen av Ry try. lanner-. ig Man.
nerheims nnsistiske kliki. kan Up-
ne N'elep for et demokratisk
selvetendig Finnland. Derfor Ittre-
slar vi igjen for vår regjering
erklære krig mot dermd klikken
som trenbinder dct finege folket.
Det ville være den raest effek tive
atgjand solti De forente staters
regjering konne gripe

ITA1,14 Landsltvene San Vito
re og San Tomaso-er tatt. Fram-
gang i fjellene ved Catta'  som
nd ligger 1 km borte. Jernhane
mal n. for Boma og ved Fiunte
er hombet. logotuotivfnb-
rikkene i Reggio Emelitt me for
T3ologna, er odelagt ved to kraf-
tige lultangrep. Også Amona og
orlogehavnen Pola bar vært on-
grepet fra Inften.

JUGOSTAVIA En liten by i
Banjalukaområdet er ernbret av
Tiros etyrker. Tyske forsterknin•
ger på vel til dette Uffididet, cr
revet opp ved Travnik lengere SOT.

DET FJERNE OSTEN De
amerikanske styrkene som ble
laudsatt ved Cidor på Ny Guinea,
og australienerne som nå star Ca.

fl Ign /I. for Finschbafen. ry kker
mot hverandre. Japanske rroppe-
nydelinger vil bli presset mellom
de to groppene av alherte sterker.
Harde kamper. men ,ing toran-
dringer  pa  Ny 13ritamda. ITtstrakt
InftaktivRat.

---
Amerikansk  humor.

En frametående dame ble inn-
budt for å innvie et nytt handcls-
skip. Stor var hennes forundong
da hun motte opp pg verfect ug
ble ntstårt med den tradiejonelle
ehampagneflasken oten å se noe
til båten, alky dem ikke mn
dets, sa on nv arbeiderne, stingen
De har klart å svinue flaska. blir
båten ferdig.»

_
SEND AV1SEN V1DERE

Angrepsflyet  har  overtaket.
1>et er bemerkelsvenlig hvor fa

fly de allierte har tapt under de
stste toktene over Tyskland, trues
i den sr ore konsentrasjon av natt-
jagere og flakskyts. Dei. er også
påtagelig at darlig vaæ, Leks. tåke
igke lenger hindrer presis bumbiog
i samme grad stou for. Del siste
kart viere et lykketryff. •krnver
Dagens Nyheters miii tuere medur.
beiden men det kan også komme
av at eng lekruennenes hombesik.
ter nå cr sa orvikht at de regi•
strerer malet llirther,pw av eilyt-
barbeten,

l'robIernet nred å observere fly
eam nærmer eeg ved hjelp averra.

dioloemitinro, eelv ont de går over
skydekken er lost i praksis.Like.
IrtIce er lei malig fra et fly luf•
ten å ohservere og folge et annet
sont er skjult haly skyene. Teore-
tisk kati en og enn problemet om
og kanstruere apparat eons gjor
del mulfg ha et f/y å fe et
leselig billede nv tuarkområdet
nedenfor, så at det gir til-
strehkelige 9plysninger for imm-

f
kefelleren til et ban Lan stille inn
bombesik tet med stor uoyaktig-

; het. Hvis dette er tilFelle har an-

Igripmen fått anda et
å begary ein gt'prIppenlipt oyer
forsvareyåpnene.

_ --
Det  nye  flyet.

Engehke og amerikuorke fa.
Mikker har gget i gang rned ma,-
,eprodukjon tly ti 1ags
Det Aal ikke driye- rned propell,
men ved inusuarting loft eam
bfir komprimert og stult ot.
Fordelen skaI stere at ru sparer
en hel del ereige ut motarea er
enklme og at ett rkke trenger driv-
etuft itjeil bUy eksplosiv kruft. Det
sitar reduserer bramdaren. lbr
oppIyees  twir  at flyet vit kunne
gå med storre fart og ha 'i; rtor-
re Itæreevne emt di typene en har
bart

Studentene.
Den 7 ds. kl. I t3ii, ble

studenter seralt fra St.nerll ti!

Granha ved thlo hvar de ton.
skipet :P1111711en med  $u  teriniften-
gen De stodentem som tidligere
er ,endt til Tyekland er i en SS-
/eir hvor de er nudt til g brele
SS-uniformer. 1 leiren Far de
katt ideologisk opplæring.


