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N ORSK VIL

organ for heimefrontan.

Norge skal vernes med viljer av stål.

.1'2Lhetene torsdå 15/4 til oz mu:d mands. 19/4.
Tunia Ctillands I forrige nummer novnte vi at den B.brittiske aille
tirsdag 13/4 erobret Onfidaville og at den senere hadde hatt kontakt

med Rommels styrker mellom Enfidaville og Djebel-beu-Hadja. Den 1. og
8. br. armG har nu oppnådd kontakt. Senere har vesentlig vært meldt

om patruljevirksomhet. Montgomerys arme marsjerer nå opp langs Enfida-
ville -linjun og bringor artilleriet i stilling. Aksestyrkene arbeider
febrilsk med forsvarsberedelser,:og on ventur når som helst at det
endelige storoppgjør om bruhodet Tunls Bfzerte vil ta sin begynnelse.
1. arme presser seg langsomt fremovar i Medjez-el-Bab området. Onsdag
2robret to brittiske infanteribataljoner det viktige høydedrag Djebol-
Amid, nord for Medjetz-el-Dab. Tyskerne satte igang kraftige motangrep
men ble slått ti1bake med svære tap. De allierte behersker on av inn-
gungene til byen Tunis. Skraveien Mådjez-el-Bab - Tebourba ble tatt
ned storm søndag. Tyske motangrep ble sått tilbake. Hittil har de alli-
erte tatt ca. 40.000 fangur, derav 7000 tyskere. 5  flyplasser  er Grob-
ret. Aksen har nu kun  ci  flyplasser igjon.

Luftoffensiven i Tunosia Middo1haflmrådet-
63-.5Ilia (b-Vene Katania.-Ej PaTuFMo,-fryplaS- ene Castrigliero og Menilo;

har vært gjenstand for gjentatte hertige luftangrep av br. bombefly og
amerik. flygende festninger. Likel2des er Messala og Messinu blitt hef-
tig bombet. Torsdag ble flyplassene Elmos og Montonto på Sardinias
:antellaria og flyplassen Monrea1a bombet. Italias viktigste flåte-
havn, Spezia, ble bombet natt til tirsdag i forr.uke og natt til tirs-
dag i denne uke av  Ily  fra England. Brannur ble satt igang og store
skader ble observert. Sent mandag ottermiddag påtraff allierte flypa-
truljer en større fiendtlig eskadre på  vei  fra Tunis til Sicilia. Den
bestod av 100 troppetrans r ortfly Cju. 52) ledsaget av jagere. Der
utspandt seg heftige luftkamper. 55 tropetransi_ortfly og 16 jagere ble
nedskutt. De allierte mistet 11 fly. Det er det mest knusende slag som
på en g rng Gr blitt rettet mot aksens troppetransporter pr. fly. Alt i
alt er henimot 170 tropetranaljortfly nedskutt. Siden slaget mot MaretI
linjon tok til har de allierts skutt ned 600 aksefly. Henimot det dob-
belte antall er ødelagt eller skadet på bakkan.



AksetaL2ne tilslpfss Itiddelhavet.
Mtandeg cg tirsdag i forrige uke senket de allierte ialt  le skip i

Middelhavet. Dertil koLmlor 4 skodede eller senkeda cg 3 skadede.
En nederlandsk ubåt senket i Middelhavet et forsyningeskip, og en
gresk ubåt senket 2 s.ip i Egeerhavet. 3 andre ble skadet. Et tank-

skip ble senket av fly i Katanias havn. Utenfor vestkysten av Italia
sprengte Hoskito bombefly et italiensk krigsskip i luften. Fotogra-

fier tatt av speidarfly viser at amerik. flyzende festninger full-

stendig har ødelagt havneområdet i Ferryville, sør for Bieete. En
ubåt, en destroyer, 2 eskerteekip og 7 store lektere var senket i

havnen. Ved Sardinia ble søndag 2 handelsskib senket og i. det midtre
middelhav ett skip. De senere uker har de allierte ialt senket 45
forsyningsskip i Middalhavet.
Onsdag . ble Ncrd-vest Iyekland, Abeville, Erest og andre steder i
'Frankrike og Belgia angrebt av br. fly. Norske fly deltok og skjøt

ned to tyske fly. Eatt til torsdag var Stut&gl-Art gjenstand for et

veldsomt britisk flyangrep. Alle utsetLe  ME1  ble trutget. 24 br. fly
gikk tapt. 23 tyske fly ble skutt ned. Angepene var et av de mest

virkningsfulle over Tysklend. Onsdag ble 30 tyske fly skutt ned ovar
England. Fredag ble mål i Vest-Tyskland, Nord-Frankrike og Belgia

angrepet. 3 tyske fly ble skutt ned. 1 brittisk fly savnes. Le Ravre
og Cherbourg ble likeledes bombet.
Utenfor Englands østkyst angrep lotte br. flåteenheter tyske E-båter.
2 ble senket.og 4 andre fikk fulltreffere. Briterne hsdde ingen tap.
Natt til lørdag ble Skodaverkene i tilsen bombet av e00 4-motors

bombefly. E7 fly gikk tapt. Verkene dekker et areal på 160 hk. Fa-
brtkkbygningene fikk fulltreffere, og i løpet av kort tid var hele
området et hav av røk og ild. Msnnheim eg Loui8haven ble også angro-

/Set. 18 fly gikk tapt. Fredag ble skip utenfor Bretagne-kysten an-
grepot. Under dagopperasjonone rettet br. fly 5 bombeangrep met Vest-

Tyskland og Nord-Frankrike. Dl.a, bee ubåtstasjenen Lorient, Brest,
TraqiuvilIe og de kem.febrikker ved Ostende angrepet. 2 fly gikk tapt.

5 tyske fly bla skutt ned.6/4 skjøt norske fly ned 4 Focke-Wolf maski-
nar. En norsk flyger savnes.Natt til søndag ble der lagt ut miner i
fiendtligs farvann. Transporter og mål I golland, Belgia og Frankrike

ble sngrepet. Fooke- t:olf verkene i Eremen ble angrepet lørdag av
amerik.fly. Mnder lUftkampene ble 52 tyske jagere skutt ned. 16 ame-

rik, fly gikk tapt.Lette br. flåteenheter torpederte dg senket en
armert tråler utengor den hollandske kyst.Natt til tirsdag ble igjon

flåtehavnen Lorråent anhrepet. Dessuten ble 9 jernbsnetog i N.Frank-
rike angrepet og øde1agt. Fotografier, tatt av speiderfly, viser at

ev Focke-Wolf verkenes bygningbr er delen ødelagt. Året sem gikk
kastet de allierte ned 45.000 tonn sprengstoff over fiendtlig område,

derav 37.000 over Tyskland.. I .år er det ksstet ned .20000 tonn, derzv
22.000 over Tyskland.

Sovjetsamveldett Her er der vesentlig lokale kamper i Kubsnområdet.
lå 3 dager har russerne her drept 3000 tyskere. I Øvre Donetz har
russerne erobret et nytt bruhode. Under luftkamper har russerne i
forrige uke skutt ned 302 aksefly. Geriljatroper har avsporet 13 tog
på 14 dager, derav 8 troppetrans_orttog. Russiske krigsskip har senket

en 12000 tonner i Nordishavet. 16 tysku maskiner blo skutt ned over
Leningradområdet lørdag. Danzig, Kønigeberg  eg  Tilsit ble natt til
lørdag angropt av sterke styrker russiske fly. Kønigsberg ble samtidig
bombet av br. fly. Store brannsrog.eksplosjoner ble jatt i gang.
fly gikk tapt.
Under kampene ved Wolonov mistet tyekerne 2000 mann under forsøk på
å bryte inn i de russiske stillingor.
Flere viktige støttepunkter er erobret av russerne i Kubanområdet.



Dat flerad_Østen.
OnsdaL meldtes at 100 japanske fly hadde angrepet Port Moresby.
fly bie skutt ned. Jranske fly angrep Milnabukten og mistat 30

fly. I Stilehavet ble i uken en 8000 tonner og en 10000 tonner senket
av amerik. To 8000 tonnere er meldt skadet. I alt er  dS.000 tonn
jaansk tonnasje senket i Stilehavat i uken. Amarik.unddrvannsbåter
har senket 5 japanske skip, skadat en destroyerog tt transportfartøy.
4 jaanske skip ble senket da de alliete angrep en konvoy utenfor
Wew-Gunca. I Burma er alle japanske angrep avvist. Amarik. fly har
angrepet en japansk konvoi best unde av G forsyningsskip og 3 krlgs-
skip. 3 skip ble senket.

Wletene tirsdag 20/4.
Fra Tunis meldes vesantlig om patruljevirksomhet. Allierte jagere

har ytterligere skutt ned 12 troppetransportfly (ju.52). Ellers har
de eilirte foretatt omfattande luftangrep over Tunis havn. inlormo.
Kathania og Ragusa. Tilsammen har da allierte skutt ned ialt 24 tysko
fly. Egne tap 12 fly. Fiendtlige anro ble avvist i Pont-du-Fahs
området. Karkumal-øyene, 1L km. øst for Sfax. er okkupert av britte-
ne. lå to doger har de alIierta i Tunis og Middalhavsemrådet skutt
ned 112 fly. Palermo ustans Plig blir bombet, skyldes det at ak-
sen bruker havnen for transbrter til Tunis. Ett skip er senket i
Middelhavet.
Sterka flystyrker har aagrepet transortmål i Hollnd, Belgia og
Frankrike. Fra Bratislava meldes at bombingen av Skodaverkene har
hatt alvorlige Vitkningar. Besh og Daimlerfabrikkene i Stuttgart har
fått mange fulltraffere ved siste aagrap. 3 tyske forsyningsskip
utenfor den hollandske kyst ble L.år angrepet av br. flåteanhoter.
Ett skip ble senkut og ett skadet. hrittene hadde ingen tap.
Fra Østfronten meldes at tyskerne siden lørdag har mistet 7000 mann
i despdrate motangrep for å gjendrobre viktige stillinger i Kuban-
området. Alle tyske aagrep er blitt avvist. 17 tyske fly ble skutt
nud  igår.  Novorossisk er under russisk artilleriild. Vad Donetz og
ved Isjum er tyske angrep avvist. 13 tyske tog er øde1agt bak den
tyske 4ront ved Isjum. Over 2 mill, jøder er myrdet uler deportert

av tyskerne. Dr. Ley uttalte den 4/12-42: ''Det ar nazistenes oppgave
å utslette jødene fra jorduns overflate". De allierte regjeringer
har protestert mot tyskernes behandling av jødene. Straffen vil bli
uundgåelig og hård. I det midtre Atlanterhav har i 4 dager vært ut-
kjempet at konvoislag. En konvoi, på vel til England, bla angrepet
av store styrkar ubåter. Brittiska og nmerikanske flystyrker kom til
undsetning og mange ubåtar bla senket. Den brittiske regjering har
sendt ut en ny advarsel til fiskefartøyer som drivdr fiske i fiendt-
liga farvann. De må ikke våga s‘s g.  ior langt til havs. De vil risikere
å bli tatt for fiendtlige skip og bli beskutt. Dessuten er der fare
for at tyske ekip vil dakke seg bak fiskerflåten. Den svenske ubåt
"Draken" er blitt beskutt av et tysk skip i Østersjøen. Den svenske
regjaring har nedlagt protest i Berlin samtidig som den har forespurt
om den tyske regjering skulle ha kjennskap til ubåten
skjebne. Siden sept. 194*.: har 1,30 sarbisk- fanger vetrt i konsentra-
sjonsleit i Dunderlandsdalen. Brutale og fordrukne fangevoktare har
maktet å pine livet ut av 41 fanger.
I anledning Kong Håkons 70-årsdag ifjor ble kongen 1ovet en byste av
prins Barald. Denne byste ble overrakt kongen under siste regjerings-
møte.
Ording uttalte i sin utenrikskronikk idag bi.a.t

De allierte ragner med at der i Tunis er ialt 150.000 tyskere og
160.000 italienere igjen 1  og at de avgjørende kampone vil bli blodige
og langvarige. De alliertc et imidlertid overlagne til  sas,  til
lands og i luften.
Russerne regner med tysk sommeroffensiv iår. Det antas at der sthr
197rdivisjoner og 40 divisjoner for Wxs4141statene.
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Russerne regner videre mad at ty.skarne vil sette inn 70 divisjoner
sommerofensiven. Den vil ikke komma overraskende på russernu 9  som

er vel forberedt.
Store russiske tropemasser har fullført sin.utdannelse og er klar
til kamp. Dar er en optimistisk tone i ddn russiske propaganda.
Felttoget i Tunis følges med levendo interesse i pressen og hos
folket. Den siste brittiske krigsfilm har i lange tidur gått for
fulle hus i Moskva. Russerne forstår at de allierte mener det alvor-
lig med front nr. 2 iår.
Fiendan far ikke fred hverken dag eier natt under den brittiske
t;ftoffensiv i vest. Skodaverkene i ii/sea beskjeftiger 72.000
arbeidare og produsurer 2000 kanoner og 50 tanks pr. mnd. Hver
tysker vet at krigen vil bli langvarig og at luttansreine over
tyske byer vil øke. De brittisk, flyfabrikkar lavLrer stadig flere
bombefly. Der ar nu stort overskudd av trenede flygere.
Krigen kan ikke vinnes ved bombinre alene. Flyene har samme oppgave
som artilleriat på slagmarken.
Det er ingen talemate når tyskerne snakker om festningen Europa.
Kystfestningene langs Atlanterhavet er de sterkast mulige forsvars-
anlegg 9  men der er manga svake punkter. Bittehe hEr en millionarme
i Stor-Brittania. Tyskernes siste htp er at de amerik. troppene
ikke skal nå frem til England 9  mun de vil også her oppleve å ha tatt
feil. Lritlar er blitt tyskernes Massias og han omgis med mystikk
og skjebneprat 9  men tro:es alt aner det tyske folk nederlaget.

Arbeidsmobliseringen i Norge er dat hardeste slag som har rammet det
norske folk siden den E. aril 1940. Til den 15. april d. a. er init
10,000 mann blitt moblisert. Du mobliserte skal inn i organisasjon
Todt under navn av "Einsatsgruppe Viking". Foreløbig er flere tusen
sendt til arbeide i Kirkenes 9  Narvik 9  Nordlandsbanen 9  Mo i Rana9
Alta 9  Sørlandsbanan 9  Stord  os  Knaben gruber. Tyskerne har ikke
skikkelige forleggninger til de innkaldte og de. er vergeløse i hen-
dene på Organisasjon Todt.,Slavearbeid venter de innkaldte. Allere-
de er det meldt om at flere hundre er blitt sendt til Tyskland.
Hvad blir tyskernes neste skritt 7 Det er sannsynlig at de inn-
kaidte vil bli benyttet til frontarbeid til høstan. De ska1 iføres
Tedt-uniformar og komme.undar-militmr komando.
Nordmenn. Nu er tiden inne for en samlet innsats. Møt ikke opp hvis
dU—Slir innkaldt. La slavedriverna hente dem de vil ha tak i. Det
skal vises ennu engang at det norske folk ikke lar  sig  leda av
tyske voldsmenn og landsforredere. Begynnelsen er gjort av hundrar
av arbeidere rundt om i landet. Norge venter at også du gjør din
plikt.

Fra Trondheim meldes om uroligheter på arbeidsplassene. Flere hundre
arbeidere fra Vestlandet og ismr Bergen 9  har forlatt arbeidet. Nogen
er flyktet til Sverige mens andre er retst hjem tross tyskernes
trusslar om represalier. Dette gjelder arbeidere som i sin tid var
utskrevt til :•. mndrs. annleggsarbeid for tyskerne. Til tross for
at kontrakttiden var utløpet vilde ikke tyskerne la arboiderne reise
hjem. Vor hjemmelsmann forteller at 35 mann ble tatt på hurtigruten
på vei til Bergen. Om deres skjebne foraliggar ikke nermere opplys-
ningerl Men det antas at de foreløbig er satt i arbeide igjen.  Tys-
1=ne er begyndt å bli redd den kompakte motstand de norske arbeide-
ru viser.
På grunn av visse omstendigheter må vi la endel nyhetsstoff utstå
til naste nummer. Vi ber vore lesere behandle avisen med forsiktig-
het. Send den videre kun til paliteliga folk. Rednksjonen vil her-
med ønske vore lasere en sod påske. møtt dgjen når påskehelgen
er over. Leve det frie Norge.



Utdrag av AKEN akkInd
(utgitt i dtockholm på A/E Gustaf Lindstrøms

Bok-tryckdrd 1942).

Den som skal vurdere krigssituasjohen må ikke glemme at aksemak-
tene gakk ferdigrustet inn i krigen mans Frankrike og de angelsak-
siske makter først i 1939 rustet for alvor og at det tar mellsm 3 Og

år å ombygge et lands industri til fulb krlgeinnsats. Allerede i
1941 kulminerte aksens våpenproduksjon 5  eens England først i 1943
og Amorika først i 19,-44 viI nå topproduksjon, I 1938 brukte Tysk-
lond omlag 40 milliarder kroner til opprustning. Japan brukte nesten
7 mellTarder og Italia nesten 3 milliarder kroner. Sterbrittania
brukte SdL milliard U.S.A. litt over 4& og Frankrike 3 milliarder.
Piposinna, Kina og Polen kanskje tilsammen 12 milldarder, Altså mens
aksemaktene brukte omlag 50 milIiarder kroner brukte de allierte om-
lag 28 milIdarder. Det er først og fremat ved sin store våpenover-
makt at aksen gikk fra sdier til seier i de tre første krigsår. NU
or bladet snudd. I 1941 brukte Tyskland 120 mi11darder, Italia
og tidea,dar 10 1/4 til krigføringen. U,S,A. brukte 120 milliarder5
Storbrittania 93 og Russland cg Kina sannsynligvis over 60. Tilsammen
brukte aksemaktene følgelig emlag 143 mi1liarder kroner, mens de al-
lierte brukte 275 milliarder. Gmlag 2/3 parter av aksemaktenes
nasjonalinntokt går nu til krigføringen, mens krigsutgiftene i Eng-
land onnu ikke har nådd 60 % av nasjonalinntekten og De forente
stater har de ennu ikke kommet opp til 50 %. Da levekårene i disse
land or langt høiere onn i aksemaktene kan de angeloaksiske makter
bfuke ena prosentvis ennu stsPrd del av nasjonalanntekton til krigfø-
ring, Om Russlands og Kinas vårorproduksjon faller til det halve kan
dette på langt nmr ikke utlikne produksjonsøkningen i U0S.A. Allorede
i 1942 ventes dette land å bruke o,er 200 milliarder kroner til kri-
Ean. Og i 1948 kommer ELSCA utvilsomt til å bruke over dobbelt så
meget td1 krigføringen som alle aksjflatdne tilsammen. I følge rast-
ningsprogrammet skal produksjonen av tanks stige fra 45.000 i 1942
og til 75.000 i 1943. Flyproduksjonen skal økes fra 60.000 og til
125.000 hvorav 12.000 er 'fflyvdnde fdetninger". Da prcsenten av øvel-
sesfly stadig faller, den var 60 % i 1941 5  25 % i 1942 og ventes å
bli 20 % i 1943, øker produksjonen av krigsfly 2nnu langt mer enn
disse tallene viser. Den første februar 1941 hadde den amerikanske
her og flåte bard 9.183 flyvere. Innen utgangen av 1943 ventes de å
ha mannskap til 185.000 fly og et flyvåpen som mdd markpursonalet har
2 millioner mann. Den utdannelse amerikanerne gir sine flyvere er
meget grundig. Den Omfatter 206 flytimer og tar 39 uker. Tyskerne
utdannur nu sine førere av bembefly på 80 uk,c. Flyverne i jagervåp-
net får 24 uker. Av tanks og fly ventes U.S.A. alene å kunne lage, i
løpet av 1943, mellom 2 og 3 gangu så mange som aksemaktene. Hertil
kommer produksjonen i Det britiske verdensrike og i Russland. England
1ager sannsynligvis allerede nu like mange fly som Tyskland. At de
allierte i 1943 vil få en knusende våpenovernakt er et selvfølge1ig
resultat av deras overlegns økonomiske resurser. Ikke er bare deres
råvarerikdom og deres folketall, som ovdnfor pavist, langt større enn
aksemaktenes man også deres industrikapasitet or over dobbelt så stor,
Av verdensindustriproduksjonen ble omlag 15% luget i Tyskland, 5% i
Japan eg 3% i Italia. I de okkuporte land, utenom den besatte dol _av
Russland hvor nesten alle fabrikker dr ødelagt, produsertes det om1ag
6% . Omlag 297 av verdens industriproduksjon ble følgelig laget i
aksens maktområde. Det ti1svarende tall for de allierto er 66%. Nemli
for U.S.A. 44 5  Det brittiske vdrdensrike 13 og Russland 9.

Fordi det ikke har lykkes aksemaktene å slå sine hovedmctstandare
før de fikk rustet opp er deres muligh9ter for å vinne krigen nu
mindre enn noensinne. Strategisk og forsyningsmessig har de aldri
stått så dårlig sem senhøstes 1942. Såvel Tysklands som Japans slag-



Russerne regier videre med at tyskerne vil sette inn 70 divisjonar
å sommerofensiven. Ben vil  ikke  kommu ov=askande på russerne 9  som
er vel forberedt.
store ruscicke tropemasser har fullført sin-utdannalse og 2r klar
til kamp. Dar ur en optimistisk tone i den russiske propaganda.
Felttoget i Tunis følges med levende intrse i preesen og hos
folket. Den siste brittiske krigsfilm har i lange tidur gått for
fulle hus i Moskva. Russerne forstar at de allierte mener dat alvor-
lig med front nr. 2 iår.
Fiendan far ikke fred hvarken dag eler natt under den brittiske
luftoffensiv i vest. Skodaverkcne i iilsen beskjeftiger 72.000
arbeidere og produserer (:)00 kanoner og 50 tanks pr. mnd. Hver
tyskar vet at krigen vil bli langvarig os at luftangrapena over
tyske byur vil øke. De brittiska flyfabrikker lev,rer stadig flere
bomtefly. Der ar nu Stort overskudd av trnde flygere.
Krigen kan ikke vinnss ved bombing alene. Flyene har samme oppgave
som artilleriet på slagmarken.
Dat ur ingen talemate nar tyskurne enskker om festningen Europa.
Kystfestning,me langs AtlanterhLv,rt er de sterkest mulig2 forsvars-
anlagg, men der er mange svake punktar. Bittene har en millionarme
i Stor-Brittania. Tvskurnes siste Wip er at de amerik. troppene
ikke skal nå frem til Englanch nn de vil  også  her oppleve å ha tatt
fuil. Mitler er blitt tyskernes Mossias og han omgis med mystikk
og skjebneprat, men tro,ss alt aner det tyske folknaderlagat.

Arbeidsmobliseringen i Norga er dat hardeste slag som har rammet det
norske folk siden den 9. al»ril 1040. Til den 15. april d. a. er ialt
10.000 mann blitt moblisert. De mobliserte skal inn i organisasjon
Todt under navn av "Einsatsgruppe Viking". Foruløbig er flere tusen
sendt til arbeide i Kirkenes, Narvik, Nordlandsbanen, Mo  i  Ranal
Alta, Sørlandsbanen? Stord og Knaben gruber. Tyskerne har ilke
skikkelige forleggninger til de innkaldte og de er vergcløso i hen-
dene på Organisasjon Todt.-Slavearbeid venter de innkaldte. Allere-
de er det meldt om at flere hundre er blitt sendt til Tyskland.
Hvad blir tyskernes neste skritt Det er sanneynlig at de inn-
kaldte vil bli benyttet til frontarbeid til høsten. De skal iføres
Todt-uniformer og komme.under militer komando.
Nordmenn. Nu er tiden inne for en samlet innsats. Møt ikke opp hvis
du blir innkaldt. La slavedriverne hente dem de vil ha tak i. Det
skal vises ennu engang at det norske folk ikke lar sig lede av
tyske voldsmenn og landsforredere. Begynnalsen er gjort av hundrer
av arbeidere rundt om i landet. Norge venter at  også  du  gjør  din
plikt.

Fra Trondheim meldes om uroligheter på arbeidsplassene. Flere hundre
arbeidere fra Vestlandet og især Bergenl har forlatt arbeidet. Ncgen
er flyktat til Sverige mens andre er reist hjem tross tyskernes
trussler om represaller. Detta gjulder arbaidere som i sin tid var
utskrevet til mndrs. annleggsarbeid for tyskerne. Til tross for
at kontrakttiden var utløpet vi1de ikke tyskerne la arbeiderne reise
hjem. Vor hjemmelsmann forteller at 35 mann ble tatt på hurtigrutan
på vei til Bergen. Om deres skjebne foreligger ikke nermare opplys-
ninger, mun det antas at de foraløbig er satt i arbeide igjen. Tys-
kerne er begyndt å bli redd den kompakte motstand de norske arbeide-
re viser.
På grunn av visse omstendigheter må vi la endel nyhetsstoff utstå
til neste nummer. Vi ber vore lesera behandle avisan med forsiktig-
het. Send den videre kun til pålitelize folk. Redaksjonen vil her-
med ønske vore lesere en god påske. Volk møtt dgjan når påskohelgan
"er over. Leve det frie Nor e.



kraft viser allerede tndleige tegn på å vmre svekket mons de allierte
ennu ikke hat Eatt inn sin3 novidstyrker. jenans militsre framstøt
har hclt stoppet opp og levekårene i dette land er sikkert ennu dhr-
ligere enn i Tyskland. Heller ikke jppan har i de store områder de
har erobret funnet på langt nwr de råstosfes det trenEer for å holde
sin våpenproduksjon oppe. Det tpke framstøt i Pussland går tregere
og tresere. Trass i alt de har tatt av ruusisk jord har det ikke lyk-
kes dem å. tilføye russerne et avgjørende nederlag. Russland har som
Kina vist seg å vmre lik en elastisk ayne hvor motstanden øker etter-
hvert som on trenger dypere inn. I Egyabsten har tyskerne blitt stoppet
og kjemper fremdeles i et ørkenområde. De tyske l'forbundsstater'' vi-
ser,tydelige tegn på krigstretthet og mismot. De må alle nøye seg
med mindre levnetsmiddelrasjoner enn storebror. Og deres statsmenn
blir tvunget til å si at de må og vil kjempe videre. Selv med Laval
i Vichyfrankrike har Tyskland hatt liten framgang. I alle de av
Tyskland okkuperte land vokseshatet og tettner don passive motstand.

Jugoslavia har Tyskland ennu ikke slått ned det-åpne opprør. Over
Tyskland er det iår kastet neston do •elt så meget bomber som ifjor
eg ennu er ikke amerikanske flystyrker satt inn. Matansker truer og
de mangler både brensel, klwr  os  sko. Tallerknen; glass møbler og
husutstyr lsges det så litet av at sIv de som har fått sine hjem bom-
bet ikke får sine ting erstattet. Arbeldstiden er forlenget til 10
timer og ferietiden forkortet. Mangelen på arbeidskraft er så stor
at snlv husmødre med mindreårige hsrn ersndt til fabrikkarbeid. Like-
vel falervåpenproduksjonen. Rettseparatet er avløst av et politistyre.
Det tyske folk er fanger i sit eget land.

Alt tyder på at det som hendte 1918 vil hende igjen innen ut-
gangen av 1943. Aksen taper fordi den har sveiset hele menneskeheten
mot seg. Den er ikke selvforsynt og kommer etterhvert håpløst tilkort

våpenutstyr. Når den tyske pronasanda hevder at de nu har løst for-
syningsvanskene og at de står nsrmere den endelige seier enn noensin-
de er det rett og slett bluff. I 1918 sa de det samme. I sine krigs-
erinaringer skrev Ludendorff at den tyske generalstab allerede i
august 1916 skjønte at krigen var tapt. Vi visste, skriver han, at vi
etterhvert ville bli våre fiender håpløst underlegne i hmrstyrke og
vapenutstyr. Likevel holdt keiser Wilhelm så sent som våren 1918 en
tale, hvor han sa det var galskap av de allierte å fortsette kriEen.
En har grunn til å tro atl den tyske generalstab også dennegang for-
lenEst har forstått at krigen er tapt. Den stadige utskiftning av
dyktige Eeneraler viser at der er alvorlige uoverensstemmelser innen
den tyske hmrledelse.Hitler som helt mangler høyere militmr utdannels(
har selv overtatt kommandoen og spillar overgeneral. Hans store poli-
tiske og militære feilgrep er iøynefaldende. Felttoget mot Hussland
og kriEserklmringen til U.S.A. var den rene galskap. Isjen har det
tyske folks leder ført Tyskland inn i kamp mot det noste av menneske-
heten. I 1940 og 1941 håpet og trodde det tyske folk at Hitler skulle
bringe dem en mrefull fred. Nu vet de st noenslags fredigan ihvertfalI
Hitler aldri skaffe dem. Gjennom sine soldater har de også fått vite
at krigen har vært føst slik at hatet mot dem i alle de besatte land
er hvitglødende. At det tyske folk Jnnu kjemper skyldes førpt og
fremst at, det frykter å stå til retto for all den terror og vold
deres ledere har øvet.

(Avsluttet september 1942.)


