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2pekulasilon i  eplittelse

Den tyske :,ropagandamaskin arbeidcr ikke under gunstige forhold i
øyeblikket. Etter nederlagene i ifrika o& på 'stfronten,Italias frafall fre
aksen og den Røde irmes seierrika rarsj mo vest, er utsiktene til å undgå
et militmrt nederlag de slettest mulige. net eneste håp om å kunne redde
Hitlerresjimet fra å lide Mussoliniresjime s skjebne består i at det skulle
lykkes tysk diplomati og propaganda å drivE en sprengkile inn i de forenete
nasjoner. Særlig spekuleres det i mulighe en av å få i stand et brudd mel-
lom Storbritania og Sovjetsamveldet.

Som et lsdd i disse splittslsesbe:.trepelser må vi se den tyske pro-
pagandamaskins utnytting av en britisk overløper, mr. John Amery, sønn av
den britiske minister for India, både i kringkastinga og som omreisende a-
gent for den tyske nazisme.. Mr. nuery har også besøkt Norge og holdt den
2o. februar et foredrag i Oslo, der han etter beste nazioppskrift tordnet
løs; både mot sitt eget fedrelands "plutokrater"-og mot "fader Stalin" og
bolsjevikene. Hvis russerne •eirer vil etter mr. tnnerys opplatning hele Eu .
ropa bli bolsjevisert og det britiske verdensrike gå under, men hvis Stor-
Eritania 8ryter pakten med Sovjetsamveldet og allierer seg med nazityskland,
så vil det i allfall kunne redde 70 % av det britiske imperium. Mr. Amery
foreslår således sine egne landsmenn å gi avkall på 30 % av imperiet til
fordel for Hitlertyskland for å forkindre bolsjevisering av Europa.

Vi tror neppe noen fornuftig engelskmann vil føle seg ærltg til-
trukket av et slikt forslag. Det framsettes dessuten et øyebIikk da den
Reidearme er i ferd med å fordrive den siste tysker fra sovjetjorda-og eng-7
lenderne og amerikanerne legger riste hånd på forberedelsene til da gigan-
tiSke invasjonsoperasjoner i Vest son vil føre til at Hitler uundgåelig kom-
ner til å dele Mussolinis skjebne. Mr. Amerys forslag vil derfor bare bli
som et rop i nazdørkenen.

Mr. kmery stillet tilslutt sjøl det spørsmål hvormeget den tyske re-
gjering betalte ham for hans ckitne jobb som proragandist for fienden. Mr.
Amery benektet ikke at han var betalt, han sa bare at han aldri hadde bodt
den tyske regjering on en nfennig, Ton det er innlysende at den tyske re-
gjering.i et slikt tilfelle gtr forrederen rikelige judaspenger uter at han
ber om noe, så meget mere sen den rekner ned at det vil være vel anbragte
penger hvis de kan føre til at myskland får 3o nrosent av det britiske ver-
densrike og dessuten redder Fitlerresjimet fra undergang. -

Mere tvangsutstrivin av norsk erbeidskraft.

Etter en offisiell kunngjørtng fra dinektoratet for arbeidsformidling ug
arbeidsløshetstrygd av 18, aabrnar i år, skal det innen 29. februar gjyn-
nomføres en ny registrering av arbeidskrefter i nonske bedrifter. Under
trussel om staff skal arbeidsgiverne sende inn oppgaver over samtlige ,3f.s-
selsatte personer. Meningen er således å fortsette den folkerettsstridige
utskriving av norske arbeidere teC arbedde for tyskerne som trenger nord-
menn til erstattning for tyskere som innkalles til fronttjeneste. Derne
hjelpen til landets fiender kuller quislingene "nasjonal arbeidsinrsats".
Etter registreringa kommer tvangsrtskrivinga. Vi minner derfor om at det
er alle gode nordmenns plikt å unddra seg dette arbeidet. -

Det pålegges alle våre medarbeidere å vise den største ontan-

FORSIKTICHET.  
ke i-sitt arbede. Derved beskytter de seg selv og vårt

arbeide.-



Et spørsmål til dr. sven Hedin
++++++++++++++++++++++++++++++

En av nazismens best betalte og mest aktive egenter er den svenske vi-
tenskapsmann Sven Hedin. I en artiikel om invasjonsutsiktene i "Deutsche
Zeitung in Horwegen" for 24. februar anfører Hedin som grunn til sin oppfat-
ning av at et invasjonsforsøk vil misslykkes bl.a. følgende:

"For det første er det tyske folk på grunn av sin geografiske
stilling gjennom århundrer utdannet til et krigerfolk som
våpenbruk og strategisk og taktisk dyktighet overtrefferal-
le jordens folkeslag."

Hvis dette er riktig, hvordan vil da Sven Hedin forklare den kjens-
gjerning at dette tyske krigerfolks uovertrufne armeer i mere enne et år
.har vært på uopphørlig flukt vestover fra Volga til den tyske grense og
har opplevet nederlag etter nederlag større ennn noengang tidligere i tysk
nilitærhistorie ?
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Stillingen på østfronten.

, Den tyske,overkomMando pg den tyske presse søker på alle vis å dekke
over det knusende nederlag for de innesluttede tyske.divisjoner i Midt-Ukra-
ina. Under kampene falt 55  000  tyskere, 18  000  ble tatt til fange og av de
tropper som søkte å konme til undsetning falt 2o  000  mann. Det samlede tap
utgjorde således 93 000niann. Dessuten tok russerne et umåtelig bytte av
våpen, transportmidler og utstyr. Fanger fra Vikingdivisjonen, der også
norske quislinger er med, fortelle2 at 4  000  av divisjonens 7 ooe mann falt
under kampen.

ren Røde armes 26-årsdag ble feiret over, hele Sovjetsamve1det den 23.
4:kdoruar. I en dagsordre til troppene uttaler Stalin som øverstkommanderende
dt 'Iden Røde arme med sikre skritt går mot seieren, menden må ikke hehgi seg
til sorgløshet og tro at fienden allerede erknust. Vi må lære oss å slå
fienden etter alle krigsvitenskapens regler.

Churchill om kr-lgens_gang.

I en tale i Underhuset uttalte Churchill -bl.a.: Jeg har aldri vært
av den mening.at vi har krigens avslutning i våre nender eller at Hitler .
står foran saamenbruddet. Jeg har'ikke gitt garantier for at krigen skal
slutte i år, men jeg har heller ikke sagt at den i±ke vil det. De allier-
te har i Teheran bundet 2.,eg til det høytidelige løfte å slå hunnerne til
sjøs, til lands og i lufta. Våren og sommeren vil sette-våre krefter på
prøve oe vi må gjøre vår  pli-kt. Seieren er kanskje ikke så.lan.gt borte og
at den vel bli vår til slutt dmt vet  ve. -

premmede fly feb.L.u:"..over '3tecificla o slarip nei bunLer.
Den tyske propaganda fikk det travt4t Tled fortelJe at det var
russiske fly dom hadde utf9rt bonkingen, fra offisielt rudsisk hold benek-
teg,bestemt at russiske fly har vs:rt over svensk amråde. Alle tegn tyder
på at beMbinger er er tysk trovekajen i den hensikt å dra Sverige med i kri-
gen før den finske front brTyter s=en.

Vi ser gjerne at våre lesere skriver til oss og sier oss sin mening
dagens problemere.-

Idet  ve  takker hjerteligst, kvitterer  ve  herved for kr. 494.- dnnsemlat til
"hjemmefronten us arbeide. -



En arbeiders  rost om enheten i den  
nasjongie-Tfaidten

Pra en arbeider som er beskjeftiget i en norsk kjemisk fabrikk har vi
mottatt følgende artikkel:

•
Etterat de tyske nazister tok fra 3ss radioen og satte pressen under na-

ziseneur, har vd bare hatt de illegale aviser som ki1de til informasjon om
kriEens gang og aom rettesnor for vår stilling i den strid vi har ført mot
den ty2ke okkupasjonsmakta og dens hjelpere i Nasjonal Samling. De illega-
le avisene har kanskje me:oe enn nce annet• bidratt til å .skape enheten i den
nasjonale fronten. Få min arbeidsplass var det før krdgen ofte strid mel-
lom arbeiderpartiets og kcmmunistpartiets medlemmer. Nå er alle partigren-
ser sprengt og  vi  arbeider sammen som gode nordmenn. Vi ønsker ikke den
gamle innbyrdes krig tilbake. Derfor ser vi med. bekLagelsp at enkelte
legale aviser skriver på en måte son betyr et forsøk på å gjenoppvekke
striden,og ekape splittelse. Jeg sikter særlig til en artikkel i bladet
”Fri Bagbevegelse n  for 12. februar Slik skrivemåte tjener bare Terbover
og quislinger og er derfor ensbetydende med landsforrederi. Jeg har sjøl •
vmrt tillitmann i DNfi, men idag kjenner'jeg ikke lenger partigrenser. Jeg
tror det er riktig og nødvendig at alla som vil  et  fritt Norse står ubryte-
lig sammen til den siste tysker er fordrevet fra norsk jord. Forsøk på å
splitte heimeftonten må vises tilbake med alle midler. -

Blodtappingen av de
føring av tropper fra de
februar gikk det således

Tjske tropper utskipes.
A. D.

tyske armeor  På  østfronten krever stadig ny til-
okkuperte land, også fra Norge. .Fredag den 18.
7 trunsportskip med tyske ,tropper fra Oslo og sam-

tidig 3 fra Drammen.

Herrefolket st'eler ndrsk eiendom.

Fra en av våre kyst-byer ble det forledon laetet inn i en
per et stort parti av beslaglagte norske radioer. Det ble sagt
le brukes som gaver til familier i de bombeherjete tyske byer.
beider så sin egen radio bli sendt avsted, en annen så •en radio'
navn på. -

partioaner i virksomhet i Finnlanct

tysk dam-
dt de skul-
En lossear-
med broreno

Det meldes at de finske partisaner i det siste har forsterket virk-
somheten. De har befridd fangene i flere fangeleire og erobret ammunisjor
og våpen frafinsk komnandatur. -

flIEKE SJOMWIN  91,1 RUSSI,&ND.

I bladet  oNorgesnytt" som kemmar ut i stockholm finiler vi an årtikkel
i nr. 5 for 2. februar on norske sjomonns inntrykk fia Russland. Det heter
i artikkelen bl.a.:

Norske sjømann har bragt m3d seg fru lu.s.s1and en levende beudring av sine
russiske allierte, som do lærte å sette pris på zjennom et lengere opphold
i Murmansk og Arkangelsk, der de opti:oldt seg mens de ventet  på  en konvoy
for  å  vende tilbake til Storbritania.

Det første som slo nordmennono var ruescrnes vennlignet cg menneskelighet.
Deres patriotisme var likeledes ielynefailende: de russiske krigsanstrengpi-
ser kunne bare beskrives som overmenneskelige. Hver eneste nann var i uni-
form, og da som ikke var i stand til å olåss, arbeidet dag og natt ved mili-
tæraniegg. Intellektuelle fra rioakva og Leningrad, deriblandt skuespillere
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og studenter, arbeidet også i denne nordlige sonen. De norske sjefolkene
forteller at ncen av de beste og fineste menneskene de i sitt liv hadde mott
er å finne her uppe.

Matsituasjonen syntes ikke å være den beste, og sjemennene forteller at det
neppe vidle være mulig for nordmenn å leve på russernes rasjon, som for det
meste besto av.svart brød. Fett av enhver art forsvant fra markedet allere-
de i begynnelsen av krigen. Politiske fanger som arbeidet i distriktet syn-
tes å ha bedre kosthold enn frie sivile.

Nordmennene var overrasket ove russernes talefrihet. De hadde mange diskU-
sjoner med alle slags mennesker, til og med om stalin, som både ble kriti-
sert og lovpriset. Den almindelige opinion ga uttrykk for at han yar fol-
kets venn, og at han, selv om han hadde gjort noen feil, hadde gjort alt som
sto i hans makt for å bedre forholdene fer folket.

Nordmennene fikk bevegelsesfrihet og myndighetene viste dem stor gjestfrd-
het,'bl.a. ved å gi dem gratis jernbanereiser. Alle utenlandske kdpteiner
ble invitert til å besøke Moskval og de Som dro, kom begeistret tilbake. En
skeptisk amerikonsk skipper ble så overrasket at han gjorde alt som sto i
hans makt for å kunne slå seg ned i landet.

Det hadde gjort et sterkt inntrykk på de norske sjøfolkene å legge merke til
den ånd som hersket blandt russerne, hvis sang og latter kunne hores overalt.
HVerken krig eller hunger kunna legge aoon demper på dette humOret. Normen-
nene fikk også forståelse av dan indre kraft som drev hver enkelt russer i
hans arbeide. Russerne viste seg å være komplet frykteslose mennesker. Al-
dri, sier nordmennene, har vi møtt så motige Mennesker.
,Gang etter gang var Murmansk utsatt for de kraftigste bombeangrep, 'men men
nene ved aditilultskytsene kjempet uten opphold mot angriperne. Dette forsva-
ret overgikk alt hva nurdmennene tidligere hadde sett.-

Vielse i fengselet.

I.en Arhus avis fant man den 2. januar følgende notis:
EkteSkap er inngått mellom kontorist i Folkeregistret i  Århus,  frøken Jenny
Helene Klarskov og lagersjef hos Prichs, Aage Henry !ndersen.

Bak denne meddelelse skjuler seg imidlertid en eiendommelig og gripen-
de tildragelse.- Den 25-årige lagersjef hos Frichs, Aage Henry Andersen er
inå den eneste cverlevne av 7 dødsdømte„ Han er ikke blitt benkdet, og hans
,henrettelse kan skje når som helst.
'Vielsen ble foretatt nyttårsaften kl. 14 i hans selle og ble forrettet av
borgermesteren i Århus. Ingen av familien fikk være tilstede. - Noen lys-
ning var ikke tatt ut, men den unge piken hadde fått løst kongebrev, hver-
etter vielsen umiddelbart kunne finne sted. Aage Andersen ante ingen ting
om det fcrestående bryllup, først 5 minutter før fikk han vite det, og han
mottok moddelelsen med stor glede. Sjefen for Røde Kors i Arhus, direktør
Kjær, som var vitne, ga som brylluprpresang en kostbar mattsolvoppsats. In-
nen bruden forlot sellen fikk Andersen tillatelse til å pakke opp gaven cg
beundre den, hvoretter de --te nygifte tok en rerende, men fattet avskjed
med hverandre.-
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