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NOR SK V IL,TE

ORGAN FOR HEIN3FRONTEN

Norge skal vernes mod viljer av stål.

Her når insen ufredens mann noget mål.

Norske kvinner •og fuenn: - •

Ved utgivelsen av denne avis håper vi å kunno nå en del av dem
som sjelden eller aldri 113rer nvbetene fra alliert hold. Vi tenker
på arbeiderne og funksjorkerene, bridene og fiskerne, på alle dem
som i stor utstrekning er henvist til.rykter og formodninger,

Det er vårt håp at der mellom avisen og leserne vil bli knyttel
et intimt bånd i pakt med-det brede folks Aemokratiske idealer,

ae snart 3 år Norge har vært besptt av Nazi-Tyskland har
heimefronten holdt mot alle anslag. I. det gigantiske verdensoppgjar
or vnre soldater, våre tivere pg"våre sjafolk med og utfOrer sin
del av den store oppsave: a knuse de totalit=e; styremakter og å
bydge videre der nazismen den 9; april stanset utviklingen

En ny vår står itinover landet. Fra de farste sneklokker ble syn-
.1ise fra de forate knopper spratt fram på trærne og solen varslet

om var og sommer, steg håpet i våre hjerter: håpet om at nazismen
skullo bli tilföyet det avgjarende nederlag i os med invasgonen fra
vest. Vi vet at nazismen vil bli knust, kanskje vil dette ar gå med
od mere til, men vi må holde ut, v=e beredt til å tilbakevise'et-
hvert nytt angrep mot vår front.
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I Sovjet-S!tmveldet har don tyske krigsmakt fått sin fOrsto
vorlise knekk. Den röde armes tapre og heltemodige soldater kja
I-kke bere sin egen, men også vår kamp. Den har hittll båret krig
hbvodtyngde. I grenselns beundring har vi fulr!,t dem i tenkene i
vinter nt.r de nazistiske horder ble drevet ovnr steppehemot veat.
Vi vil gjennom vår avis bringe dem vår tause hyldest.

For Tysklend har det i sannhet vnxt en nederlagets vinter. Yra
Ensland bombes uopphörlig de tyske industrisentrer, i Afrika jases
i disse dager det tyske og italienske Afrika-korps ut av de siste
stnttepunkter i Tunis. Overalt merkes omslaget. Frihetens tine nrer-
mer seg med raske steg. forbig&ende tyske seiro kan dölge
dette. E r kun morfinspröyter i den dnende nazismes kropp.

Der vandrer et spkelse om i Europa idag. Det hvisker i. nret
til hver tyskor, til hver italiener, til hver en som har solgt sin
svarte sjel ti1C,Jet nazistiske barbari: ''Dcre hnr tant
Og hviskinren svnes å stige til et rop. iltler har hdrt-rdsten, og
han har hatt et nerv3st sammenbrudd som han f3rst etter flere måne-
der og ctter å hn underkaStet seg behandling av-fremstående sinn-
sykeleger har'kommet ses'aV.

Fans nve fiende, Ivilen, her grepet ham selv og hans armå, F..ns
armåer vakler,drives 1711-15åke, .snart skal de feies ut av de hærtatte,
land.

Den nasjonnle front skal holdes for enhver pris. Dot er du med
og bustenmer. Vi skel ut av dette vanvittige mnrke, ut i friEjten,
Vi skal holde ut5 Seiren tilhnrer oss:

Vårt- folk- gir aldri tapt. -
I nOd blirigertet prövet,
og navnlOs :dad blir nvet.
På-ny blir samhold skapt. .
I bygd og by, på  ny  og grend -
er hver mann' nabo, frunde, venn.
Vi gir'hverandroYhendon,-
vi sees snart igjen-

"(iverland)

Fl.rb-flag' 26/3-1943. •

Fra.Tunia meddeles at den 8.armcbhar rykket frem ytterligare
mot,Marethlinlen og hnr befestet sine stillin2er. Ved Gefse cg
MakUsai 1iten virksomhet, ffiens don på nordfronten her nket Igjen.
Le alliertes flyåtak er nu mer-intense enn  noensinne  fOr. Uopphnrlig
blir de fientitga område.:7 bombet. I Sousse ble dokkene engrepet
og et fartny senket. 13 aksemaskiner ble skutt ned. Egne tap var 6.
Messina ble også på nytt angrepet. Likeledes var der fra 1alta an-
grep på Sv d-Italia. 2 tyske fly ndelagt.

I flyangrepet på England sist fredag deltok 25 fly, Herav ble
nedskutt.

På grunn av den stadige bombing over Tvskland har det tyske
folk nå krevet mer effektivt forsvar. Dette-har hatt tilf61ge at
man har måttet trekke fly hiem fra frontene, som derved er blitt
svekket. Der er opplyst fra enelsk hold at for hver 3 fly de har
skutt ned, her de selv kun misiet ett.

Eritisk flyangrep over Abervillo i 7.1.2'rankrike. Alle kom til-
bake i go behold. Den franske Atlanterhavshavn Laroueelle er beslut-
tet synknpvt_
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Tyskerne og italienerne er nå megat nervåso for invasjonon

ctto år. De skriver åpenlyst om den i prossen oc såker å berolige
cofolknineun. Som invasjonsstedor novner de Atluntorhavskvaten,
Itelia, Thfl1as og Tyrkia.

På nstfronten har russerne nktt ytterligere fram i den tyske
sonm r,det for Snolensk. De har befestot sino stilingar vod åvre
Djnepr's vestre bredd,

I haukasus er russerne begynt åket virksomhet i Kubanomradet.

Eitlor her tatt overkonmandoen over flåten. Hån vil byggo ,
ligero nve u-båter og fåre en skjerpot u-båtkrtg, fnr derved-4 s5ko

rodde seiren, Samtidiz har han etter fieskoon tfjor håst oc i
vinter måttet gi fra CEÆ': evorkonmmondoon over r.fron.

doneral rowel (2) or utnovnt tll sjef for den armO.
Erkehskopen i Punehen har iflg. Vatilhanets kringskester icjen

kritisert de nazistiske formrdningor oz noteler, bl.a. dores inn-
yrep i foreldrenes oppdreoelsesrett ovur barna,

tilleggsprogrammet talte Chrismaa Mölior wra do danske va1g,
Tross 3 års tysk besettelse ng tysk hontroll ned nmoomo - forbud
mot valceeitesjon og forbud mot dot kenrunistiskr-parti, og tross
don veldige tyske propahando - stenpo kun 1,9 på dot D. C»isling
pamtiot, lion takket alle fra de konservativegtil kommunistene for
deres verdige sva2, som han og bategnet soe en hilsen.oe takk til
D oroe som halde tatt kampon opp for nordena frihet og son derfor
sto som nr. 1 i de danske njerter.

Ved her den norsko regjering nå fremlot budsjdttet
f or 2.halvår 1942/43 (1,11-30/6-/3)..Dot cr på
eller CR. 148 Mill.kr, 3.B miil.Punf em gått til-forOvarot. 2,1 ni:
P . til eydraz oc rentor. Gjelden er relbotalt Ted 1,2 mill P. Sosi-
d eepartenontet har ot budsjett på 5f),,COM 2, Do underholnor de
norsim flyktroLugene t Sverige, ormorottbolder sjimmnrahlen oz lese-
worelser on sjåmnnnsskoler i StiSsitania, Conedn cg li. S.L forråvrii
var bevilnningene stårro enn tidlicere til sjbfelkeno, til kultu-
relle oc yitomskapoligo formål, til utonrikseopartementeits presse-
tjonesto, film- og billedafteld o.s.v.

InnkjCp til matvarer eto, tfl, lagrinn for dToree var holdt utenc
busjottot,

nv budsjettet bla dokket 8V håndeTsflaton og restel
az ardre inntokter. Dcr var foretatt on borecninc over hvor megot
skatt nondsisflaten ville ha måttet betele om don hoOdo seilt for
agon rogning. rn var do kommot til ot bolüpst var noo mindre enn
det de hodde mottatt, nen siden iorigen begvnte, yr det ken over-
trukket mel et belåp på 2,25 c.ill hmd, Rgdormo vil fa oppgjer oz
erstatning således som grunnlovon bestenmer. ila hos sjåfolkone og
andre nordnann trukne skatter er ikke regnet som inntekt for bud-
sjettet, mon er avsatt til opng}- ft-rorge for PjUdmfolker2 og ne
ondro,

Dudsjettet er meget flott nkr en tar i botra'otning do storo ut-
gifter til fersvaret oc at of her kunnet epprottholde og tildels
15.ko bevilcrinzene til de sosiele og kulturelle formkl, oe endoe
makte å betale gjeldsavdrae. åbe som vel neppe hoir benet at et larn
i krig har klart får.

hoteno 30/3-43.

Gjennombrudd vod Ettor on dristig ofegkende beve-
gelse i ot mocet vanskelig terrenc lykkedas det den 3,arraöå bryte
igjennom, on igår kveld inntok de El-Hanma, og idag mor.es rykket
de inn i Cebos. Det var Dy-zeelendere under ledelse av general
Frevling son Churehill shrliz cs æren for nolVe njennombrundet,
selve "GabesT-åpningon or på det småleste kun 11, flo. Luftstyrkene
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spilte en mecet stor rclle , chJo ccså den engelske flåte, son .
daote Gabes. Granatene fslt tett over Ponmels trooper på dares
Ejonnom byen på vei nerdover, Den  8.arm  fortnetter fremguncon
sterk notstand fra fiendens dekningstropper. Også på de andrc fu,
cr de ulliertn 1 virksonbet, både dan 1.anceiske arme  oc  de adn2-1
kaunke og franske styrker. Anerikanerne rykket etter å ka erobrat
Gafna i to avdelinger - eh  dpt itt Guettar  oc  on mot Y:nknussi, Fr
ny avdeling er nn rykket I retning av den viktice by Knirounr,
Eamrels tropper står i fare for å bli avskåret, eg antnkelig må kdn
tmekko seg hurtig tilbake for helt i nord sammen med styrkone der
å danne den siste festning. Forh.oldene for forsvar er dog mecnt
gpde,  oc  trons overlegnn allierte styrker venter en at kamPene yil
bli laligdnigo så megot mor son Ysimmel. Lar fått ondra
å kjemne til siste mann.

Ean 28. og 29.ds. ble Sfax bombnt,  17  fly ble nodnkutt, nelv
tapte de ellierte 10.

Ved glennombruddet ov Mareth-linjen ble tatt 8000 fanger,
Vnstfrenten. Siste natt bla Eurlin igjon oalrepet med svare

styrkess. Ang,reeet vor 48 timsr etter det forrian, og der brendte
flefe steder fremdeles. Oså Sochum og andrm mål i Rukr  Yer agirenet
nhd stere sty2ker siste nett. Fra. Enrlin savnes 21 toombefly-eg fra
Puhr 12 fly., I dagslys ble dokkene i Potterden og andre
Nederland angrepett Likeiodes jernbonetomtene i Abbarvilln, Ingen
tap fly. Vidara thr deo vymt ångrop  mU  St. Nazoire, •
MnitfrOnteu, -

Phnserne hhr fflmn2lon, ved Smolensk og hor inntatt fiere bebodde
strt3k. Yidere kEr de hatt lokal framnianc ved rnensj(ish. Pnsserne
kar nå sikret sag kele den kile som tynknrde kadde mot Efoskver r.A11-
1,1ujiri i Ukraire er fasts Siort sett cr fronten rå nan samme som får
de2 dynke sommeroffensiv ifjor. Kimrkows fall ha2 dog gått aterkt
inn  pe  det russiann foPk, nnorllg do de nnttonn bodde hUrt ofl de grn-
sombeter nem nnsjotnne hoOde begått met sivilbefolkningen Cer,  C5A

i.Enitan-emrådet har rnseerne hatt lakal f2e(mgång.  1.1(jsko nncrep ber
nle  slått tjlbuke, og 11 ty-sa fly

juc.oslaviske friskare r  har inott et hardt 8 dogers slanj Krontia.
itt sted i kelen br5t der at opeetand med et % dages slag, Tysker-

ne tok rcherecajar mot slyilOnfolEmMnygn, ag ddr 13.21: hundravis drept(
Fle2e lendabver ble utnlettet. stor

Icårmorcds senket enclerdhrna en tysk E-bmåt oc antacalig en til,
samt ekanot flere i NerSsjnn, T forbdridelso ned nficeren ved kleri
eppJvser E.E.C. ddarbeider et don norske kyst ofta ble hjemsOlot ov
norske  kn gsfart5yer uten at dette ble referert i krtosksstingan-
Not tyske forsver  Ev  kyster var-på argt rher sterkt nok, og dcYri
nornke haimeliont var farljg for fersvaret.

Een polnke stain-ninister onnl, om samarbeid med Sovjet  cc  nt en
hadde atere ting i vente i åæ nå2 en var ferdig mod Tureis.

tonen N.S. har der vært et herlig slag=ål, ldet noen av purti-
ets frenste nenn av fhv, frimnrere ble overfelt 0,3 fikk go juling av
andre fremstående partinedlemmnr hjulpet av hirdfolk Der tle fore-
tatt arrestasjoner, men C'Jmisling ble etter hissics kray nO5dt til å
1(5sldte dem. Ved folkedomstolen er der nå avsagt frikjennelder.



redaksjonen:

Når du får denne avisen, $å skal du ikke spekulere over hvor
den kan komme fra. Snakk aldri om det. Du skal heller ikke gjemms
den vekk eller ödelegge den uten grunn, men gi den videre til iål.
telige folk. Merker vi at dot ikke skjer, beklager vi at vi ma
slutte a sondo den til deg. Husk et tankelshet allerede har kost !
mange gode nordmenn liveto

Vær forsiktigl

.ilwr_nordniann til salm;

Om mango av oss falt
og fiere fölger etter,
så har vi indre krefter.
Vi overlever alt.
VI har en hellig seierstro,
den gir oss tålsomhet og ro.
Vi vet at ånd er evig,
og liv vil alitid gro.

(I:.verland)


