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M o-biliseringsplane  n.  

Offentliggjorlesen av nmindster F.iisnes plan om mobiliseringa av den norske
ungdommen til tysk krigstjeneste tvang de tyske nazimyndigheter til krykke
ut med et offisielt dementi. Det ble der sagt at Riisnes_ f  plan :var et rent
orivat aktstykke, og at tyskerne aldri har hatt planer • eM-å  forlange.norsk
krigsinnsats uten på grunnlag av. frivillighet. Hertil må det feridet første
svares• at det ikke foreliggernben grunn til å tro at en tyskutnevnt minster
som Riisnes har laget en plan for sin private fornøyelees skyld,„ Den er sik-
kert utarbeidet av den nedrige iandsforreder etter tysk oppdrag eller inspira-
sjon. Dernest må vi slå fast at de tidligere forordninger og lover om norsk
krigsinnsats for tyskerne:(f.eks loven og 1:gejeeal arbeddsinnsats). ingenlun-
de byg2er på frivillighetens prinåipp, men er on ren tvangslov..je.strd. med
all folkerett. Det noråke folk bør derfor ikke tro at tyskernee-planer pm å
tvangsmobilisere den norke ungdoMmen til aktiv krigstjeneste -er- gravliagt. De
kan nårsomhelst bli stillet på.dagsordenen igjen.  vi  fikk forøvrig en prøve
i mindre målestokh på mobiliseringen av nordmenn til tysk krigstjeneste så
sent som søndag den 30. januar •Oslo da 50 lastehiler, oljetankbiler og
servisbiler ble innkalt for tyskerne til prøvemønstring og gitt beskjed om at
de heretter sto under tysk:kommando eog jurisdiksjon og måtte være rede til å
møte til tjenestegjøring på korteste varsel, Samtidig offentliggjøres tele-
grammer fra Estland som-melder at en estnist Riisnes - sjølsagt etter tysk
diktat - har mobilisert alle menn fra 17 til 6o år til krigstjeneste på tysk-
ernes side i det øyeblikk den Røde armg er i ferd Med å rykke inn d,landet
for å befri Estland fra sine tyske bødler. Vi bør ikke bli overrasket om den
tyske armes retrett fra slagmarken. i Finnland til norsk områdegkangli signa-
let til at Riisnes f  mdbiliseringSPlan hentes fram igjen og søkes e Satteut i
livet for å tvinge nordmenn til å kjempe mot sitt eget lands aliiårte-side om
side med sitt eget lhnds bødder. Den norske heimefronten må derfor ±kke et
øyeblikk slaPpe  sin  årVåkenhet, men etadig stå rede til .å.handle som gode
nordmenn og trosse nazistenes tvangsåtgjerder. Dette kan best skje på det
vis at den norske ungdommen i vernepliktig alder i tide finner sin plass i de
norske militære formasjoner og at en mobiliseringordre møtes med almindelig •
arbeidsnedleggelse, såfremt den søkes gjennomført med tvangsmidler. Telegram-
mer fra Estland opplyser at den tvangsmobilisering som de estniske quislinger
etter tyske ordre dekreterte er blitt totalt fjasko. I hovedstaden Tallin
tmeldte det seg sier og skriver 2 mann til tjenestel Bedre resultater vil
tyskerne ikke gjøre-det-klektgi å regne med i Norge heller, det må heimefron-
ten sørge for. -

TIUNIArD FoRxr GJEU•JELDEISEN.

Samtidig som den Røde deme rykker fram langs Tfinkebukta mot Estland har det
russiske flyvåpen rettet flere bombeangreu mot Relsinki. De russiske aviser
skriver at gjengjeldelsens time nå nærmer seg for de finske røvere som i to
år har grassert på Sovjetkarelens jord, 3ort med de finske røvere fra sov-
jetjorden, slik lyder sovjetfolkets rest, skriver Isvestia. Det russiske te-
legrambyrå dementerer et rykte om at Sovjetsamveldet skulle ha tilstillet
Finnland et ultimatum. De Forenete Staters utenriksminister gordell Hull
har rettet en ny advarsel til den finske regjering og krevet at Finnland
trekker seg ut av krigen,
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HAR DU GODE IDEDR, sikre opplysninger, stoff til artikler som er nyttige for

vår krigføring, så send det til oss. Vi vil bruke det så
langt plassen rekker.
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SOVJETPART=TET FORANDRER FORFATNINGEN.
De  enkelte republikker får egne forsvarskommisariater og egen utenriksre  

presentnsjon,
•

Sovjetsamveldets Høyeste sovjet trådto den 2. februar sammen til møte i Mc
kva for å behandle så viktige spøiSmål son statsbudsjettet for 1944 og end
ringer i Sovjetforfarningen. Halvdelen av utgiftene går til krigsførselen,
nens det bevilges 45 milliarder rubler til utvikling av folkehusholdningen
og 51 milliarder til sosialo og kulturelle forffiål. Endringence i. Sev-jetfOr

atL1, 12-an Lår rt p. at de 16 sovjetretublikker heretter skal få rett'til å
ha e-ne forsvarskemn.t.sariater og armeer og egen utenriksrepresentasjon mens
det ildlizere var felles forsvarskommisa r, at og utenrikskommisariat  for  hele
sanveldet. I stn tale cm forfatningsendringene framholdt utenrikskonmiSær
u.olotov at endringene er en felge av republikkenes utvikling økonomiek, po-
litisk og kulturelt. Vi har en nasjonalitetsrik stat som har .aktet å holde
ut alle prøvelser. I den Store fedrelandskrig har den Stått i kamp not en..
fiende som kunne stotte seg til,nesten hele Europas resurser og menneskema-
teriell. Også denne stcre prøve har den bestått med ære. Molotov sluttet
med å si at omdannelsen av de to folkekommisariater vil ha betydning-ikke ba-
re fcr sovjetmakta og dens rosisjon utad, men for hele menneskehetenS utvik-
ling. Det vil bety et nytt slag mot faseismen som undertrykker folkene.' -
Fascismen må ikke bare tilintetgjores militært, men også dens moralske inn-
flytelse Må utslettes. Den omdannelse som her er foreslått vil bidra til
dette. Budsjettet og forfatningsendringene ble vedtatt enstemmig.

HYLDEST TIL NORGE.
Den danske dikter Kaj Munk som ble myrdet av danske nazister'i tysk tjeneete
skrev dette dikt til en dame i Danmark den 8. sptember 1943. Han sier i-sitt
brev: Bring denne hilsen til Norge når tiden er inne, om jeg selv ikke kan.

Ja, vi elsker dette landet
nu som aldri før.
Trossig stiger det av vandet,
lever mens det dør.
Just fordi.det valgte modig
undergangens kår
skal det gro og grønnes frodig
frem i tusind dr,

Våpenløs du kjempet, Norge,
stod, enskjont dU falt,
ntne hjerters-klinpeborge
nor holdt stand mcd alt,
Vi, sou satt i dype dale
både gråt og lo,
ved din taushets hårde tale
klipnefast i tro.

Srart går vårens morgenrøde
vintrens natt lorbi.
2e da blomstrer opp det ode,
fossnn springer fri.
BLrkeløv og flagget vaier
over gjenløst jord.
Og med smil i tårer neier
Darmark for sin bror.

Arsdagen for stalingrads befrielse.  

I begynnelsen av februar .var det ett år siden slaget ved Stalingrad ble av-
Gjort cz i den anedning mottok stalingrad mønsoverdet fra den britiske kon-
ge og en fane fra norske kvinner i Stockholm som gave.



in minneord om
-IDAND GRIEG.

Porfatteren Nordahl Grieg ble drept ombord i et fly som
ble skutt ned under angrep på Tyskland. Han var i ferd
med å skrive ei bok om krigens redsler og deltok i flyet
for.å samle materiale gjennom sjølsyn. Han ble under
krigen kaptein i det norske flyvåpen.-

En ildsel er sloknet, en stridsnann er stupt, og heimefronten senker flag-
geAe i sorg. Norge har mistet en av sine gjeveste sonner ved Nordahl Griegs

/ død. Han elsket si,tt land og sitt folk og tolket sen kjærlighet i mesterli-
ge dikt, i romaner og-skuespill, korrespondrnser, artikler og taler, Men
han var allikevel ingen snever nasjonalist, han var en høgreist humanist som
favnet hele menneskeheten. Alltid finner vi ham der hvor de store hendinger
skjer. Som korrespondent for "Tidens Tegn" under redaktør Rolf Thommesens
sjefstid drar han til Kina og skildrer det kinesiske folka frihetskamp i en
rekke.kerrespondanser. Da de engelske Vickers-ingeniorene står for retten
i Moskva, anklaget for sabotasje og spioneri, følger han prosessen sammen
'med journalister fra alle land og sjuler ikke sin overbevisning on sovjet-
justisens rettferdi.,het i sine telegrarner heim til 1-kJrge. a sovjetforfat-
terne innbyt til internasjonal forfatterkongress i Lockva, tar han imot inn-
bydelsen og oppholder  seg  endel år i Sovjetsamveldet for å studere den nye
sosialistiske verden, Når borgerkrigen i spania brenner løs, reiser han til
Barselona og Madrid for å støtte det spanske folk i kampen mot fascistgene-
ralen Pranco-.- Han- sarler oine erfaringer og inntrykk fra Sovjetsamveldet
og Spania i "Spansk Sommer", I tidsskriftet "Veien Frem" son han begynner
å.gi ut i Oslo etter tilbakekomsten fra ebskva går han uredd og kampglad inn
for demokratiets og fridormens sak mot reaksjonens og fascismens mørke mak-
ter. Hans ord ble hørt og forstått, ikke minst i arbeiderklassen. De nors-
ke sjøfolka holdt av ham for hans roman "Skipet går videre" der han ærlig
og uten omsvøp skildrer sjøfolkets kår i den norske handelsflåte. Men ennå
mere lærte de å sette pxis på ham for skuespillet "Vår ære og vår.Makt" der
han hentet stoffet fra den første verdenskrigy med skipsredernes drukne dans
om kullkalven stillet i dramatisk relief mot sjøfolkas slit med livet som
innsats og utakk som lønn. Umiddelbart etter  wVår ære og vår makt" som ble
oppført . under stor tilslutning både i Oslo, Stockholm og Kjøbenhavn skriver
NOrdahl Grieg det historiske skuespillet "Nederlaget" som skildrer pariser-
kommunen, arbeiderklassens første reisning i Europa.

Da.krigen bret ut eg Norge blo okkuport, dro Nordahl Grieg til England og
gikk inn i flvvåpnet som aktiv flyver. Sammon med sin hustru, Gerd Egede
Nissen, oprholdt han seg også i lcngere tid på  I sland, I den norske sendin-
ga fra Dondon ga han ofte skildringer av de norske soldaters liv rens de
tronet derute for en gang å kueno kommo hoim og gjøre Norge fritt igjen. En
gang tar han en flyvetur-heim til norskokysten og skildeer siden i en tale
gjensynet med land og folk med Jripende ord. jet ble ikko forundt ham å
vende tilbake til Norgo med ci norsk skute A:Jd friketen son gave ombord,
som han skrev i London i et dikt til de norske sjonenn. Men han fikk den
lykke å dø en krigers død under kampen not den fiende som hadde hærtatt hans
lnnd og forvandlot dot til et fongsol. Vi som skal føro kampen videre på
heimofronten hedrer hans minne og lover å kjempe uredd og motig. for det mål
som også var Nordahl Griogs: Et fritt og sjølstondig Norge. -
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inoseilinga til oslo minelagt,

Natt til søndag den 6. februar floy britiske fly i to bølger inn Oslofjor-i
den og la miner i deu indre del av fjorden. All inn- og utgående trafikk
ble som følge herav Sperret i flere dager, Storre tyske skip som ankom måt-•
te legge til i Holmestrand eg andre kystbyer. Den lokale dampskipstrafikk
til Oslo ble stanset i Drebak og passasjerer og gods sendt derfra med biler.
Under flyangrepet ble det gitt kraftig ild fra det tyske antiluftskyts og
fra skip på havna. Et britisk fly med norsk besetning har skutt ned et
tysk sjefly utafor norskekysten.-

Gestapo i virksomhet,

lo studenter •ble forleden tatt av Gestetoo på Deiehmanske bibliotek i Oslo.
Det foretas hyppige razzlaer etter illegale aviser. Arrestasjoner av folk
på gata forekommer også rett som det er. Vd innskjærper nødvendigheten av
å vise forsiktikhet.

Ny trsk prevokasjon.

En publikaujon med titelen Russlanå eg de umå nasjoner datert "et sted i
liforge" den 2/2 1944 hår firanet vegen til ended bedrifter i Oslo. Dokunentet
bmcer tydelig preg ,av å vare laget av tyskerne sjøl i provokaterisk hensikt.
:dlteess for et det er avfattet i en form som tilsynelatende forsvarer Sov-

' .reldets oolitakk både når deb ajelder forholdet til Polen, de baltiske
ababc4, s',101 e' oc Noge  nc  adrarer met-den tyske propagandaen som fran-
os,  .rad c eget fah2.if, kettosp nå;. Nen elskverdigheten overfor Sevjetsam-
'atat blin  1  dokunentsto saste side mistenkelig sterk. Det heter således:

HoLt sisal å hnske, Fra russisk side er det aldri gjort noe krav på  
i nuen fora. Føgnmeteinger i renne retning er nyss bådtt

sc Jiliga'gj'e±irRetiWIr-a offisiell rdesisk side. De forskj-ellige •politi-
sks uartdor som ettcrhvert har hett regjeringsmakten i Norge har aldri
vært redd for sve=k innflyMelse 1 Narvik fordi om Narvik blesen viktig
sverSk eksporthaem. Duna mindre grdnn skulle un ha for å være redd om
vi overlot til folkostaten Russland å nytte ut de muligheter i.Nord-
Norge som hverken Dorge ealer Sverige noengang har mektet å gjore• noe
ut av',

Disse eiste linjene kan noppe varo skrevot av noen nordmann. Dertil minner
de altfor tydelig om de beryktUdd ord fra tsartiden av en norsk Nolitiker om
at Norge burde overlate Ruseland "avkrgken Finnnark". Men de vil gjøre seg
fortreffelig i en artikkel i Fritt Felk eller Aftenposten eem "bevis" forat
"kommunistene" i Norge vil overlate Nord-Norge til bolsjevikene: Vi venter
derfor med sponning på den dag da de tyske pressesluskene vil begynne å ut-
nytte det dokumentet de sjøl har laget, i kanpen mot bolsjevismen i Norge.-

katastrole for de tyshe armeer i Dnjeorbuen.

Setuasjonen i Dnjeprbuen Fax utvikket seg som de militære sakkyndige har
forutsagt i lengere tdd. De tyske atmeer som etter Hitlers uttrykkelige
oudre Ile fatt tilbåke uneer tyskarnes tilbaketog for å forsvare nanganby-
en 7yilecipsl og jenuaelmbush Nråvej  Roc  står foran total tiIintetgjorelse.
Itkopol er allerede inntatt ev general Doners tropper, lo tyske divisjo-
nen norlent  for  byen  ek  cunrIncet  oc  ringen on Krivej Rog blir stadig
catfec.. Ved fikepol blo 15 ocio tyekero.drept og 2  000  ble  ti4iktt til  fange.
'innoskJ Kunjevs 3tyrker rykker nd Yilere met Kherson og Nikelajev ved
E7'1e=jet 2,)sseenkm otar nd k vest k polem der hvor tyskerne begynte
chersave mot OovjecanvoldeL fer tJ ar sida. Få heningradfronten er

fkok at ålle ook ved slarv og nnforsiktig opptreden stil-ler
vårt arbelde i fare, tjener lienden og kan bringe go-

de nordmenn i deres klor,


