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Nerdafriha. Den brit±fko S. arne Lorinto sitt erkrrep mot orame1s stillinger i Mar(rth-
gET1:TWLs hvajd. Operasjonane fornsetter etfer olanan , og utviklingon forogår

tilfredsztillende fo• da alliurte sEvrknr. Dagons kommunika frz •et silLrte hovod-
Rordafrika mn1dor •t ar remiaet til 1/2aftige kanrer, og at fionden har

satt inn sterka motaagrep soa alle or blitt elått tilbaka med store tap 4'or fiLndan.
Ieatil -tia"lartider igir haddo brittnn.! tatt 1700 fannnr, mest italioneru. brittenc

fram veAfra cg står star ol Hain. Formete beftigo angrep påsår Wde
fra øst cg Yeat,40! du allierte #43;gst::r."A3r rz!..tansenittrte aysuop met fiandons
8135.11irirer. - Eak Ziafac.:avsnittet rvklz: r  de  amurikansko os franske
troer vilnra fram mellom GsPsa os Schett-el Ejerdd. Etter innt9ge1zen av  el  Guetar
r7Vkr da  v4daro  i Nyd-dutlig retninn og rutt dstovur lzngs jernbxnedinjen til kysten.
Hyen Sen':d ble inntatt og iza mldes at cgså Maknassy er på  de  ollinrtes
hendor, - I Nordtunisia forogr dot bzro lokale kzmoor. - 3n medrroidur skriver
om ani.,;rnet nå Maret?!1injoo at don E. briOiske "tritJa Eturlrylcodng fortsettLr etter
-.1aann, og et manmå r:,ano m-d ot MontneomÅrys planer er m2got ndye utarboidet. Det
had. v-rt en cnerflo, fortzetter han, å bryt inn i fiendons 2eravarslinjer, de
britizke stkgker inrsnro ea dvr og stcr klkEt under kraftdgu enrre2 fra fienden.
Kany:nu er h-rtdre or bardo, mtn utviklrr ses tf"frcdastilledde for oos, - Tanks og
pansorvornzr og alln slars tra..ctortur Lah fizndcns linjor blir usta:Lindig utsatt for
s11iort3 konzantrnrto lUftaligrep. 8Sr ."or ek Hava bl; 3E fly truffet i luftkaper, 9
urg dom ble ful1stand4e, zdelagt. Floro kjdletdyer  blo ødelagt  ved 3rr fra lav
- Fra MaCrdd meldes t hitler sur±b on hilsen til Ronrel dor bra rtunrykhnr sin
ovnrbovianfng era-at do tysko treor I. Inr-tb-'injen og Nordafrika forøvrig vil utvisu
dcn snen tarn.:,rh.yt Reia dea 6, rme ved  Stdlingrad. Ect  neld:os c don tyrktsho
milit-Tdu1&;:sjon v11 roisu fra Algr g jcmos Tdnisla og.bLSdke kanFonn4sno i dette
lned„ .

Jokkon i Pxlarma nr 1.9.jen blitt kraftig bombet. Det blo observort bombo-
75.7i$1, sYln Ost hdflllogg. tTunge brdti-le bombefly hav angroput Napoll natt til

nn»t til sdr.dag.. 26 findtlire- fly ble dde1agt mot 7 ()C,Jså En av vårc
ftyv?ra-b3n roudnt. Cunizi4 er on fiJndt1ir konvoy angroput, og
zniarte bontofly cpng.dde.bombetruff på'ot tra.nsportskip, ot forzyndrigsstep ng oti
unkortur-EArnfartdv. - Britizke bombufly har rettet krJitiee aurrep mot P3-tchavnen
St.;:asaire nå IN-naLrikns vostkyst. Et fly savnos. JurnbanemM_ ved Morlo.5.x i Bretagno

ntzreput fer trodjo natt på rtd, dotte tokt fcgesikk uten tap av egne maskinor,
Irår rettot sv-rn nzurikanske bcebefly drnansrtp mot 143.1hemshafen. Anrroptt møtta
stork motstind frc t-Tako jurcrfly, flero v dam bla skutt ned, 3 amarikanske fly
gikk tapt. Lkd britiske Mosoultos blir brukt sem izageistausofly, og ht.r iikutt nod
to Ju 86 avor Biskayabukt(n. En flymndarbolder skrivur at do tysko ubåtur i Rds..
kaymMukten har sin fulle hyre med å slippu igjennom uten å bli oppdagot av sneider-
patrullNr fra den brdt5.sko kystkommando. Straks en ubåt blir oppdaget, vil den bli
møtt a;szliurtdffirt?-motors jagorfly i vordon.
kusslcd. Dot t‘ske pross i Donotsavsnittot er slakkct av etter hard motstand fra

slje. Traso i. volimomme oi"funsiv.r fra tyskernes side har de ikko klart å
inuta nonn st4 tepunkter på østsiden av Deaots, mens russ-rne fromdeles holder sino
stilldnsnr ved Tsjurujtv. Ztterat rursorne har evaknert Bjelsored har do forskansat
aug i nvo stillirgor øst for byen. Harde kamper pågår på dette avsnitt, tyskernes
ansrcp blir slått tilbake. På midtfrenton forlbsettar ressorna sine to franatøt mot
Smolansk. De har inntatt dou vikhise byt.n Dorova på bovndjurubaanlinjon mallom Vjasma
og bnalonsk. Nidnntts- og middagskonmunikw.t idag noldor at flore brbodde strøk nord
for Smolensk er befridd. - Den schuizisko presue lattorliggjør Hitlers opplysning
om at bare GI:2-tusen tvaLore skulde vrre falt p.?4.østfronten. Hvis denno påstand

Imoro riktdr, må de tielkgoe tyska offntligo kommunikear vcsma ster't
drovne, Rår taeene har mest so små, hvorfor la dnn totale grboidskrEft i Tysklnnd
mobZliunrJs Og hvorfor rdå Tyskland tvnnrsinaførn hundre tUsaner av arbeidero fra
andro land
Statsminister Churohdlls tale ur blitt hdlst and beseistrinu 1 Eussland, os 1ot blir

ovor fJure spaltor i (1Q riAwdslm wris..r. I kommontarone
git ren sir tilslutning td1 st-otsninisterens k-års plan for rjenoppbyrninen av
sosiale og dkonondsko raferm:r i  uror.a ettor kriaen, or uttr7k!or sin rlude over

;Churchills ord.
Italia. Over Sclwaiz noldce at tysko nkspertor blir sunut til Italia for å ha over.
oprryn 'flod dot itcliyiscc kystforsvar. Grunolon skal vrrrç at den tysko rnstnings-
mindster, Spcor, har ottrykt ziu nisnøye et-oLr sitt sinto bosøk i Italia.

nwneska 6aoialdemokraton skrivor un ertikkel on teskerres nervøsitet i Norgo.



"LET US GET BACK TO 0 R JOB"

Histerien or full av tilfeldieu sateentreSf, små episoder, betydningsløse i  shg
for Teg, men dog milepeler som peker met de st)re hendelser og er med på å danne de
viktigste resulteter. Et av disse semmentroff.  ant  sted siste søndag. Helt uavhengig
av everandre, med litt forskjellige emmer, og :å sernme dag holdt såvel SeolfHitler
80M statsminister Churchill un kringkastingsta, til sino folk eg allierte. Kanskje
itgen verdenshistorisk begivenhet, men get er f ktisk første gang man fikk anledning
til høre de to vektieste røster i Lurepa umid elbart etter hverandre. eeny ble man
overbeviet om den avgrunn som skilJor de to ho- edentagonister. Etter de nesten av-
sindige skrik fre lederen RV lerrefolket", ekrik som me ha virket opprevende  selv

erøyseiske nerver, var det on velsignelse å h4ro "den fordrekno plutokrat-lordens'
relege, beherskede og manende setninger£ Evert ord ge et billede av et fplk som spen-
ner alle sine krefter for å knuse den teerror som herskee. i Europa i deg,  oe  Seeth'ved
målbevlsst arbeid vil bygge opp en verdensorden som er verd de ofte den hat kestet.

Bak eitlers tale sto et tomrem,  møret oe  heslig Z Bortsett fra don latterlige lteen .
en at eyskerne ORTO har tept en hiv million falne hittil i krigen - vl vet am et per
hundte teaen bare i etalitered - inneheldt talen kun skjellsord og trusler. Ikke et ord
om fremtiden, ikke en setning som kunneetrøste de søreende tnødre og hustruer; angivelig
on loveresning av de falna beltor, men i virkeligheten et forsvar for "helten over alle
eelher" Adolf Hitler. Men kan i sannhat synes synd på-det tyske folk som har stirret
seg blind  pe  en eveud og som nå fSler Ragnarokks kalde gufs omkring seg.

Et ganske annet inntrykk av makt  eg  besindighet ga statsmenister Churohillsetale,
Ceurchill ge ineen løfter, og han forerpeilet ingen briett avslutning på krigen. Som
veelig var han sterkt reservert i sine uttalelser un krigene gang, men han tegnet et
klart billede av det arbeido som allerodo i dae utføres med planer for å samle alle
krefter i gjenoppbyggingen etter krieens slutt og for å unngå det kaos 86M preget årene
etter don første verdenskrig. Ctunriksolitisk nevnte han planen om et forbund av na-
sjoner i Enropa, stSttet ev vepnedo styrker, hvor småstatene hver for seg, eller nulie-
vis erdnet i grunper,  vel  kunne gjøre sin innflytelse gjeldende gjonnom sine represene
tanter. Et lienende forbund vil kunne dannes av de asiatiske etater. Innenrikspolitisk
snakket han ommtattende reformer som  eel  berøre hvert amråde av folkets liv i hele
sin bredde skeleveson, sociale trygder, helsearbeide, boligsaken, eventuell arbeedse
løshet, sentraliserine og rasjonaliserene av industri og håndverk, fremme av det indi-
veduelle initeativ i semarbeid med steeten,.kort sagt enhver detalj i det daglige  live
-leendeges histeehjerereet  betejeftegetiled -dIsSe'etterkri&etebeemmre  og eteet-degsre-  eer
Hitler fallo vil vi også se et maskineri satt i verk som i løpet av noen få  år  vil kun-
ne ejenoppbygge alt eet som er ødelagt, ikke bare i Storbritonnia, men også i de andre
kriesherjede laed. Vi vil se en induseri vokse ope som på kort tid vil kunne forsyne
monneskehaten med alt det som mangler i dag, og som vil hjelpe folkene til å nå og for-
bigå don kelturelle og økonomiske levestandard 80M hvert folk haddo  før  nazismen la
kin klammo  oe  "beskeettende" hånd Over Eeropa,

Men, sa statsmenisteren, alt dettqeer et arbeede fot og undee frodon. I mellomtiden,
sa han, "Let us get back to our  job,eseb  of beating Hitler :" Gansee rolig, uten å
heve stemeen, sa Churchill disso ord, men det lå on mektie besluttsamhet bak ordene,
en makt som må ha fett det til å gå kalt nedever ryggen til helten Hitler, forutsatt
at han hadde bereliget sine nerver tilstrekkelig til å kunne høre BBC's utsending.

Ja, "Let us get back te our job" - la oss i våre fentasier mn freden ikke et
øyeblikk tape av syne dot  eel  ve arbeider for idag, knuse  oe  tilintetgjøre Hitler
og hver avskygneng av hans herreveldei Pessiv motstand er vårt løsen, men dette
beter ekke at vi skal elmre paseive i vere tanker. Det er ikke nok bare å klistre navnet
"jøssing" på sog og  sle  seg til ro mee_at "England seirer jo så allikevel", Gransk din
innorste sjel: ear du holdt rene, klare linjer t Har du ikko her og dor gjort et lito
sidesprang, on Iiten avbøyning  for å  lette din vei, og dermed gitt fienden  on  aldri så
liten innreimeelse ? Spør deg sely, Og ver essalig i dått svar - dotte er din jobb i dag:
Churohill sa at vi står mcd begge ben elantet fra veien til de siste tre års skyggenes-
del til fredens solbelyste høyder  tkre enn noe annet gir dette oss en enelse om
at krigen snert er slutti Churehill hereeldri brukt  4  sterke ord før - men krigen
er ikee slutt enne 2 Vi er  pe  vel mot høydene, men  ve  har-ikke nådd dem enne Og
veien een bli lang og vanskelig nok, gjør donså ikke vanskeligore enn nødvendig.
Huir at enhver liten svekhet, enhver innrømmelse er en seir for fieneen, en vunnet
frening som øker byrden fot deasom går den rotte voi, og uvegerlig sinker hele
felket i å ne siet onielige målt Frod, men fred i frihet - Hver på sin kent
kjemeer menneskene sin förbitrade keMp mot tilintetgyrelsen. Vår kamp her hjemee er
enne i oss sulv, trn2' da sikker på et du brukor allo dine ksefter, hele din styrke i
denne kamp. Dette krever Norge av dog idag, og er du en nordmann, svikter du nok ikke.

Churchill endte sin tale med å meddele at den  et  britiske arme hadde begynt sitt
stersnerep i Tunis. Det var et øyeblikks stillhet før hallomannen avsluttet sendingen;
denne stillhet - mettet med inntrykk av en mektig,petsonliehet syntes vi igjen å høre
hans manLmde ord:  "Let us get back to our jOb and do it I "


