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Þekktor lísfamaSar 
opnar vinnustofu 
við Laugaveg. 
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Withelm Beckmann 
myndhöggvari og 

myndskeri. 

Hinumegin við landamærin. 

Wilhelm E. Beckmann 

N ÝLEGA hefur Wilhelm 
Ernst Beekmann mynd-

höggvari opnað vinnustofu á 
Laugaveg 100 hér í b æ o g vinn-

u r hann þar að margskonar t ré-

- skurði og myndhöggvaralist . . 
Backmann er þýzkur að ætt, 

en hefir dvailizt hér á iandi í 11 
ár og u m 9 ára, skeið hefur hann 
unnið . á vinnustofu Ríkharðs 
Jónssonar, en hefur nú fyrir 
skömmu stofnað sína eigin 
vinnustofu eins og áður segir. 

Beckmann nam myndskurð 
og höggmyndalist við Kunst-
gewerbeschule í Hamborg og 
hafði á t imabili vkunjusitofu þar 
í borginni og vann að list sinni. 
Seldi hann nokkur verk t i l 
þýzkra safna m. a. t i l „Ham-
burger Museum fúr Kurast und 
Gewerbe". 4 

Á þessum árum kenndi hann 
einnig við myndhöggvara- og 
steinmyndaskóla sem starfrækt 
^Ur var af þýzka ríkinu, en þeg-
ar Hitler komst til valda var 
stófnun þessi lögð niður. 

Varð Beckmann að flýja land 
vegna pólitískra skoðana sinna 
Bróðir hans, sem var hagfræð-
ingur, va r þá t ek inn t i l fanga 

» af Hitlersstjórninni og þörði 
Beckmann e k k i að hafast leng-
u r við í Þýzkalandi en fór til 
Kaupmannahafnar og var þar 
í ettt ár, en eftir það fór hann 
til íslands, 1935, oig heÆur vefið 
hér. síðan. 

•Kann hanra mjög vel við sig 
h é r ' á landi, enda er hann 
k v æ m t u r íslenzkri konu og á 
h é r gott heimili. • 

Síðan Beckmánn opnaði 
vinnustofu sína á Laiígaveg 100 
hefiur h a n n aðaHega unnið að 
t réskurði og búið til ýmsa list-
muni til ' tækifærisgjafa, e inn-
ig vinnur hann í ígripum að-út-
skurði á húsgögnum og fleiru. 

Myndhöggvaralistinni hyggst 
Beckmann þó einnig að heíga 

/ sig jafnfram t réskurðinum og 
er hann nú um þessar^mundir 
a ð vinma að mynd af Jóni heitn-
u m Baldvinssyni, og niun hánn 
haf a í hyggju að gefa alþingi þá 
mynd. 
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Æ$kufýðifé!ð|íg! 
Frh. af 5. síðu. 

fyrir ísilenzka æsku að fagraa 
bessu og leggja fnaim sinra skerf 
fciil þess, «ð mót þetita nái til-
jgaragi sísraum. Og hið fyrirhug-
aða nor ræna æsfculýðsmód; 
m æ t t i isanniarlega verða herani 
i ivöt þess að efla samvinnu og 
glæða samhug sín í imililjuim. 

"■ öll aðalþiöð kommúnista á 
Norðuriönduiri ög jafnvel víðar , 
u m héím skiftu u m stjórnniála-
ritstjóra; núraa eftir, áfamótin. 
Þeir , meran, sem stjórnað hofðu 
l inunni meðan "Rússar át tu i 
styrjöMinrii við hlið Breta og 
Bandarifciamarana og virasamleg 
samvinna " var milíli » þessara 
'þjóða, hafa orðið að vikja, en 
við hafa verið ilátnir taka hat-
römmustu og blindustu t rúrnenn 
flokkanraa á Moskvavaldið. 
Þetta gerist á sama t ima sem á-
gengni Rújssa gegn nágrarana-
rikjum þeirra fer í vöxt og dei lur 
hairðna miili þeiraoig engilsax-
nesku þjóoaínna.' 

Rifcstióraskipti vofu og látin 
fara fram við aðalmáilgagn kom-
múnista hér og við var láftinn 
taka Krist inn E. Andrésson, 
sérstafeur t rúnaðarmaður al-
þjóðasambands kommúnista, 
maðurinn, sem í stríðirau var i 
Moskva ag kom þaðan með fyrir-
mælin. Áhrifin e ru líka komin i 
Ijós. í hverju eina'sta blaái er 
méirihiiutí efnisiris áróður fyrir 
Rússa, bir tar ,greinar, sein siend-
a r eru blaðinu beint eða eftir 
krókaleiðum .eða skeyti, sem-
skrifuð erU upp úr Moskvaút-
varpinu, en þ a ð h e f u r sérstakar 
útsendingar fyrir deildir sinar 
og f immtu herdeidir, oig eru 
skeytin ilesin aifarhægt i útvarp-
ið, svo að hægt sé að skrifa þau 
upp. Hafa mörg þessara skeyta 
þegar verið bir t í Þióðviljanum. 
Uni langan t ima hafa þessi 
iskeyti verið aðalgreinin Ji 
fremstu síðu hans. 

Það er bersýnilegt, að, Þjóð-
vili inn e r ekki igefinn út fyrir 
islenzkan verkalýð, heidur fyrst 
og fremst t i l f ramdrát tar yfir-
drot tnunarstefnu Rússa. 

Þegar þjófur hrópar : 
Grípii5 þjófinn! 

Það er broslegt í aðra rönd-
ina, að lesa Þjóðviljann dags' 
dagilega og sjá upphrópanir 
þessa blaðs u m sjádfsrtæðismál 
íislands. Öilum er Ijóst, að áróð-
u r biaðsins út af sambúð okkaf 
við Bandarikjamenn er að éins 
sprottinn af því, að hairan passar 
i kram þeir ra fyrirskipana,, sem 
innsta kllika flokksins hefur 
feragið úr ianruari átt . Þet ta fólk, 
sém enga ^skoðun Jhtefur, hvorki 
á sjáilfstæðismáikim'íslands eða 
öðrum málium okkar, æpir upp 
'Um sölu ílandsins og þjónkun ís-
lenzkra mahraa við erlend^ríki . 
Þeir þykiast vera hinar eirau og 
sönnu sjálfstæðishetjur. Sem 
beiur fer sér .þjpðin i gegjn um 
hræsriina. 

Hatrammari «tónn. 
Eftir^ kosningarnar sagði 

kuinraur kommúhisti : „Við töp-
uðum vegn þess, að við vorum 
ekki nógu harðvítuigir i kosn-
ingaibaráttun'ni og nikandi í af-
s-töðunni t i l Sovétrikian'na. Það 
var Sigfús Sigurhiantansom, sem 
réði iþessu — ög Einar Olgeirs-
'son hefur alldrei verið mikill 
bóigur." 

Sigfús og Einar hafa nú verið 
reknir og Kiristinm Andréson 
hefur tekið við. Það er kominn 
haitramimari tónn í Þióðviljaran 
og blaðið imun sína sitefnubreyt^ 
inguna _enn gfleggra, þegar nær 
Mður kosningum. Hvað gert 
verður | við Kristinm eftir kosn-
i&garraar og nrun fílokksiras þá. 
stoal ósagt Játið. En meðan / 
Moskva ræður , m u n Kris t inn , 
halda áfram að vera ritsíjöri , 
því að það er innsti kjarni skoð 
ana kommúnista, að betra sé 
að hafa ilítiran, sanntrúaðan ,og 
heilsteyptan fiokk, en istóran og 
hikandi í hirani einu og sönnu 
t rú . Þessir menn haf a þá bjarg-
fösltu. skoðun, að það sé eimskis-

yirði að ráða yfir s tórum flokki 
fyfir ísleaizkan yérkailyð; ef 
hann er ekki. þægur þjóran fyrir 
.^föður" Stalin og eiiraræðisstiórn 
haras." . 

íslenzkur verkalýður 
á að vera verkfasri. 

Kommúmistar hömuðust út af 
húsmæðismáikiiraum /við siðustu 
bæ.iarstiórnarkosningar og 
byggðu fyrir hina húsnæðis 
lausu'- skýjaborgi sinar. Síðan 
hafa þeir þagað. Hyers vegna? 
Er áhiugiran búimn? Hverjir tefja 
húsmæðisfruimvarp félagsmála-
ráðherra i alþingi? — Komm-
únistar eru loddara. Þeir hafa 
ekker t gert, þó að þeir hafi 10 
'biragmenn, amnað en að" hreiðra 
u m sig i feitúm stöðum. í þvi 
fyigia þeir ilitoa erlendum fyrir-
mæiium, Það á að vera aðalat-
riðið að komast i sem filestar 
stöður í- hinu „kapitaliska"-
bióðfélagi íslendiraga, t i l þess 
að geta umnið, þar. fyrjr ,b.erra, 
is'ína og húsbændur. íslehzikur 
verklýður á að eiras að vera verk 
færi, tæki t i l þess að brúka í 
viðleitmini ti'l. þess að láta stór-
veldisdraiuma eflends einræðis-
ríkis rætast . ** 

Tíf upr jónar 
Framh. af 5. siðu. 

landshluta Danmerkur, að Borg-
undarhólmi undanskildum, a'ð 
gerðu samkomulagi stórveldanna 
og ósk Dana sjálfra. Rússar lögðu 
hins vegar leið sína til Borgundar-
'hólms að hinum stórveldunum, 
sérrí háðu styrjöjdina gegn í»ýzka-
landi Hitlers, svo og Dönum, forn-
spurðum.. Komu þeirra til Borg-
undarhólms bar að með þeim 
hætti, að .þeir gerðu grimmilégar 
loftárásir á eyjuna og ollu þar 
miklum spjöllum á mamivirkjum, 
auk þess sem ótalinn mun fjöldi 

rþeirra "karla, kvenna og barna, 
sem létu þar Hf sitt fyrir sprengj-
um þeirra. Þessu til viðbótar skal 
svo þess getið, að Bússar láta Dani 
greiða ' aílar þær framkvæmdir, 
sem gerðar hafa vei-ið á Borgund-
arhölmi að fyrirmælum þeirra, og 
binda þannig hinni dönsku þjóð 
þungan bagga. 

i Ummæli danskra b^aða í tilefni 
af brottför i Bússa frá Borgundar-
hólmi sanna, að tíðindi þessi'vek ja 
þjóðargleði í Ðanmörku'og má af 
því ráða, hvaða hug Danir hafa 
borið til hins rússncska innrásar-
hers. Afstöðu Borgundarhóhnsbua 
tM rússneska setuliðsins má be?t 
marka af því, áði þéir flýkktust 
brott frá eýjunhi eftir komu þess, 
svo að'lá við landauðn: Er ástæða 
t'ú að ætla, að Kristján konungur 
yUni glaður það embættisverk af 
hendi, að kveðja þá Bokossovski 
og Jakuschov og óska þeim farar-
heilla, er þeir halda brott úr ríki 
hans. En vissulega gerast Danir ó-
sparir á kurteisina, þegar þeir láta 
svo 'um mælt, að Eússar hafi komið 
til Borgundarhólms sem vinir 
Dana og hverfi þaðan sem banda-
menn þeirra. Þeim, sem kunn er 
forsaga þessa máls og gangur, man 
að vonum finnast, að slík kurteisis-
orð séu blandin hinu danska háði, 
sem er hógvært en hittið. 

LÍTIL FYRIRSPURN 
Þjóðvfljinn skal svo að lokum 

spurður, hvort hann telji, að Iran-
búum þætti það ekki ómaksins 
vert að kveðja Rússa kurteislega, 
ef þeir hypjuðu sig brott úr ríki 
þeirra. Menn gleðjast jafnan, þeg-
ar illir gestir og óboðnir, haída 
brott og kveðja þá fúslega. Og víst 
er það skiljanlegt ab' þeim, sem 
haft hafa rússneska björninn við 
bæjardyr sínar, létti í skapi, þegar 
hann. loksins leggur af stað heim 
á leið. 

Hátt kaup. 

Talið Við afgreiðslu Alþýðufelaðsins. 
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A l þ ý ð u h l a ð i ð 

Barátta háhs gegn 
fasismasiEim 

(Framh. áf 4. síðu.) 
og ofurselt þýzku leynilögregl-
unni. Einnig tók hann endur-
kosningu sem formaður flokks 
síns og virðist hafa lifað í 
þeirri trú, að uppljóstranir hans 
við hinn erlenda innrásarher 
væru einkamál hans og* Gestapo, 
sem aldrei yrði gert heyrin 
kunnugt . 

Kommúnistar í Danmörku og 
fylginautar þeirra hafá r æ t t 
mikið og ritað u m þát t sinn í 
bará t tunni gegn Þióðverjum 
hernámsárin. Hlutdeild þeifra í 
frelsishreyfingu Dana hófst 
raunar ekki • fyrr en eftir að 
Rússar urðu þát t takendur í 
styrjöldinni gegn Hitler gegn 
vilja sínum. Og upplýsingarnar 
um uppljóstranir leiðtoga 
þeirra við þýzku leynilögregluna 
færa mönnum að sjálísögðu 
heim sanninn um það, að* bar-
átta þeirra gegn innrásarhern-" 
um hafi verið meiri í orði eftir 
að, Danmörk' vafð aftur frjáls 
en á borði, meðan danska þjóð-
in bar enn ok hins þýzka her-
náms á hálsi sínum. / 

Dönsku kommúnis tarnir hafa 
haft mikinn áhuga fyrir 
, ,hreinsuninni ' ' ' 4 Danmörku, og 
sennilega hefur þá t tu r Aksels 
Larsens verið mun meiri í 
þeirr i herferð en bará t tunni 
gegn Þjóðverjum sjálfum her-
námsárin. Verður nú fróðlegt 
að frétta, hversu strangt menn 
eins og Ole Kiilerich, Mogens 
Fog og Alfred Jensen dæma at-
hæfi Aksels Larsens, því að 
vissulega er sök hans meiri en 
margra þeirra, sem orðið hafa 
að una fangelsisvfet og harðrét t i 
meðal annars að kröfu þessara 
nianna og samtaka þeirra, er 
veita þeim að málum og kre i j -
ast þess, að engin miskunn sé 
sýnd varðandi „hreinsunina". 
Því að varla^ verður fram hjá 
því géngið, að siðferðisleg 
skylda Aksels Larsens við 
land s i t t o g þjóð hefði átt að 
vera meiri e n margfa ánnar ra 
sem minfta hafa stá.tað af bar-
át tu sinni . 

* ! -

En skyldi það ekki vera víðar 
en í Danmörku, sem bará t ta 
kommúnista gegn fasismanum 
hefur verið meiri í orði ; en á 
borði? Og skyldú ekki fleiri 
kommúnistaleiðtogar en Aksel 
Larsen hinn danski vera cflík-
legir til að reynast landi sípu 
og þjóð dyggir og tryggir, þeg-
ar skyldan við frelsið og sjálf-
stæðið krefst athafa í stað orða? 

a fvelr sé5 

Frh. af 5. síðu. 
bióðarinnar nema, með þvi, að 
kosið sé í friáiisum kosniragum 
t i l þirags er set.ii lög, er . allir 
sku/li hlýða? Og hvernig á að 
koænast að því, hver viilji meiri-
hluitans er í þióðmálium nema 
með því að viðhafa frjál'sar 
kosningair til löggjafarsam-' 
komu? Og yerður sérhvef mirmii 
hliuti ekki að viðurkenna þann 
meirihluita, sem verður- i frjáls-
Æim kosningum og þau iöj er 

hann setur, ef þau eru i- sam-
r æ m i við grundvaililarregQ.ur l ý ð ' 
ræðisins og rétit minnih'Itutans, 
sem ihvort ' tveggia ætt i að vera-
t ryggt i sítiómarskrá, þar sem. 
algert lýðræði ríkti? 

-'. I -
Lýðræðið er ekki aðeiras fólg-

ið í ré t t i þióðarmeirihlutans t i i 
þess að ráða, hekiur ilíka og e k k i 
síður í ré t t i og ótakmö"rkuðu 
frelsi hvaða minnihluta sem e r 
til þess að afla skoðurium sín-, 
um f ylgis og reyna að. afla þeim 
meirihluta, en slíkur ré t tur og 
sllíkt freJsi verður ekki t r ygg t 
raema i^ieð ilögum. Þess yegna 
verður ekki' isagt að tlýðræði í 
okkar skilniragi sé ríkiaradi í 
Rússlandi, og iþað er vitairalega 
rússneska „lýðræðið", sem 
sairaningaraefi nd Kömmúnis ta-
flioikksiras og síðar foringjar 
,, Sósialistaflofckisiras'' svokaíLi-
aða telia sig fylgiandi, en þv í 
•kal'la þeir að þair sé u m að ræða 
iýðræði, að þar sé lajhdirau 
S'tiórnað af meirihluta þióðar-
innar. En river veit u m yáljiat; 
rúissnesku þióðariraraar? 

Siðan kommúnis tar feragu þar-
völd 1917 hafa engar friálsar" 
ieyniiegar og almennar kosrairag' 
iragár fairið fraim i ilandinu. Þ ó ' 
má 'það vel vera, ög. ér meira 
að segia ilíkflegt, að landinu sé* 
latiórnað að vilia meirihiluta. 
'þióðariranar, og samt e r þar-
ekker t ilýðræði, því að eragiran 
miraniibkiti hefur r é t t eða freiisi 
til þess að láta í Ijós skoðanir 
sínar og afIa þeim fylgis. 

Þvi er það, að iafnvel þ ó t t 
Kommúnistafilok'kurinn viður-

kenini ré t t þióðarmeirihiliutans 
er haran ails ekki lýðræðissiran-

aður, af þvi að haran nei tar að 
starfa á grundvell i ilaga og þirag? 
ræðis , -þv í að án þess verður 
hvorki ré t tur þjóðarmeirihlut-

ans tryggðuf né ré t tu r mínni-

hlutans til gagnrýni og til þess; 
að afla skoðunum sínum fylgis,,. 
en hvort tveggja þetta eru h o r n -

steinar lýðræðisiirS. s 
ííefrad Kommúraistaflokksiri& 

taldi haran fyilgiandi hinni bylt-
iragarsiinnuðu túllkun á m'arx-
ismanum. Og.skýriragin á því, 
að. þeir gátu ekki faliizt á ;að,, 

| saméiraaður flokkur lýsiti síg 
vinna á grundveJlli laga og þing" 
ræðis er fólgin í þessari t rú. 
þeir ra .á byltingarleiðina. 

Uþp úr þeim sameiningart i l -
rauraum, sem' héf hafa verið' 

; rafctar,- skipti Kommúraistaflokk'. 
ur inn um nafn svo sem k u n n -
ugt er. En fpringiar hans hafa'. 

' æ siðan verið binir sömu menn,, 
sem töldm sig fylgiandi hinni 
byilitingarsinniuðu túlfcun ár ið 
1938 og þeir "hafa aldrei lýs t 
þvi yfir, að þeir hafi skipt u m 

, ákoðura. Það er þvi óhætt a ð 
í fuJilyrc.;, að þéir eru eiinn fylgi-
'"andi byltingarsiranuðu tú lkun-

inni, oig fyrirliti enn ieið laga 
: og þiragræðus t i l f ramkvæmdar 
' isósíalismainis. Hiras vegar munu 
I fæstir iþeirra, sem svo vill t i l 

að hatfa fylgt þeim uradarafarið, 
j baft þe'ssa t rú foriiragjanna og 
j myndu alils ekki fyigia þeim, ef 
j þeir gerðu sér igrein fyrir því„ 

hverjar afleiðingar þessi t rú for-

ustumarana hiras afturgengna 
Kommúnistaálokks getur haft, 

I næstu *grein veröu? þess 
getið, hver áhrif utaraför Brynj 
óifs , Biarnasonar til, Mosjcva 
hafði á sameininígar t i l raunirn-
ar. 


