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Den 17. august 1943.

NORSK VILJE

Organ for heimefronten.

Norge skal vernes med viljer av stål.

Åndemå  og  frihetens  Eurona  lever i dag en katakombetilværelse, elIer deno
representanter lider ondt i fascismens og nazismens fengsler og konSentra-
sjohsleirer. Vi blader i tyrannenes propagandaIitteratur og finner følgende
hånlige erklæring av Benito Mussolini:

"Jeg har ofte hørt mennesker forlange brød og arbeide, økonomiske for-
bedi.inger og sociaIe fordeler - men ropetJetter frihet hax jeg aldri hørt".
De titusener, som er og blir ødelagt i fnscismens fengsler, de krevet altså
ikke.frihet, men bere bedre forpleiningI Fangene i fascismene og nazismens
fehgsler og konsentrasjonsleirer ønsker altså-ikke å bIi frie, de er:til-
fredse bare de får arbeide og god matl Det skulle altså ikke sjenere
Europas undartrykte masse at tusener av gendarmer, politifolk bg fascistis-
_ko_dn.dr4vere lerer på ethvert-fritt orde at alleegater„ lOkaLer og boliger
er plaget med utøy som spioner og ungivere. Det skulle altså ikke sjenere
Europas arbqidende masse at brev, samtaler og sammenkomster blir kontrollert,
eg  at en hvilkensomheIst angaveise er tilstrekkellg til a bringe den angit-
t 1  tukthus4 I dag roper det italienske folk etter frihet  og  fred.
MusSoIini sitter fengslat. Ingen har loftet en hånd for å bringe Eamfrie
heten, Tvertimot4 Hans statue i Milano er blitt halshusget og slept sjennom
gateme av en rasende folkemengde. Selv har han tiIstrekkelis ned mat og
god forpleining, men friheten har han mistet,  os  vi vet.at ham-aldri vil få
den-dgjen, Hitler, Franco og resten av Europas undertrykkere har ikke hørt
ropet om frihet.

Diktatorene trodde de kunne få beholde sin makt ved å gi folkene arbeid
i rustninssfabrikkene; ved å gi dem tilstrekkelig med mati Nei, så enkelt
er det ikke, Frihetens baune lyser fremdeles i Europa,og frihetens arneer
er i ferd med å utslette fasc- og nazismen fra jordens overflate.

Det er riktig at nazistene gjennom sin propaganda i den senere tid snak-
ker om "Europas frihet", om den frihet Europas folk hax og vil få i forhold
til jødenes,-plutokratenes og bolsjevikenes frihet.

Den frihet nazistene og fasciStene preker om, har samme mening som en
plakat  på en vanføreanstalt: "Turning og dans er forbudt", for å citere den
osterrikske rednktør Ernst Fischer.

Hvor frihet ei finnes for ord som for ånd,
åndslivet bakbindes med dødbiterhånd,
åndslyset utslukkes, - og byttinger vugges
i mørke for menneskebarn.

(Grdndtvig.)



N hetene 140 o 15 a t 1943,
Briteske bembe ly fra baser i Ster-Brdtania feretok natt til søndag et

nytt t  sterkt konsentrert angrep mot Milano0 Breda våpenfabrikker og kommu-
nikasjonsmål led sterke skader. Dreda våpenfabrikker ligger nord-øst for
byen. De framstiller bleao lokomotivert fly t  panservogner og elektrihke mai
kiner. Badoglio-regjeringen har erklmrt Roma for en åpen bya Fra offisiell
hold i London og Washington blir det sagrt at en ensidig erklpr ing fra
Italias regjering ikke kan hindre de allierte full handlefrihet t  all den
stund Roma fremdeles er et militmrt eentrira, Den britiske mdlitmrsakkyndigi
general Wayson, uttaler at det å erklzeee Roma for åpen by t  betyr at den
italienske hmr må opphøre med bruken av Romas veier, jernbaner, posttele,
graf og telefon. Videre at all produksjon til et hvilkensomhelst mdlitmrt
formål må opphøre. Alle tropper må evakueres fra byen t  og den kan ikke len,
ger benyttes som militmrt sete. Dette vil igjen si at Italialmilitmrt sett
blir delt i tre9  - Nord-Italia - Roma og Syd-Italia, Den italienske ber
kan kun, når en ser bort fra de jernbanelinjer som fører gjennom Roma, be-
nytte to enkeltsporte jernbaner til sitt formål, og de er helt utilstrekke .
lige til militære transporter t  likesom de er lett sårbare fra luftena Det
vil praktisk talt si at akeen ikke kan føre fram tropper nok til å forevare
Syd-Italia. I realiteten - sier general Wayson til slutt - betyr erklerin-
gen at forsvaret av Syd-Italia er oppgitt. Trafikken i Italia er fullsten-
dig blokert p.g.a. de siste allierte bombeangrep.
Sicilia: Etter erobringen av Randazzo fortsetter de allierte framgangen.
"Deh retirerende fiende blir geårisalløstforfulgt og jaget" heter det 1
søndagens allierte kommunikeo Siste døgn har 7, arme rykket fram 22 km. og
har bl.a, infitatt Fiume Fredo. Videre er Oliviere og Fierdinente inntatto
De allierte står nå ca. 35 km, fra Messina. Aksens evakueringsbestrebelser
foregår under de alliertes ild fra sjøen og luften. Døgnet rundt foregår
lufteffensiver t  ister mot Italias tå. Vivo Valentia t  Melazzo og andre nå2
er blitt heftig bombet.
Fra Sovjetsamveldet meldes at den røde arnm fortsetter sine seierrike offez
eiver i Smolene - Brjansk - Kharkow - områdene, I Smolensk-avsnittet har
den røde arme inntatt Arionowo. I Smolensk-området gjør tyskerne fortvilte
forsøk på å stanse offenseven t  og friske reserver, som er ført fram i all
hast t  kaetes inn i kampen. Karatschew brenner t  og byen stormee fra tre
kanter. Tre viktige høyder nmr byen er blitt inntatt, Jernbamen Brjansk -
Kohotop er avskåret. I Brjansk-området er cver 60 byer og landsby-
er blitt erobret siste døgn. I Kharkows forsteder trenger russerne jevnt
og sikkert fram til tross for tyskernes siste fortvilte netstøt.  De  armeer,
som har omgått byen t  går seierrikt videre inn i Ukrainae Poltava er 4.
natt på rad bIitt bombet av russiske fly0 Tyskernee overganger over Dnjepr
blir også uopphørlig bombet,
Mål i østerrike ble for ferste  gemg  bombet fra baser i Nord-Afrika fredag,
idet anerikangke bombefly angrep flyfabrikker i •ellar sør for
Wien. 400 ferdige jagerfly sto oppstillet på flyplassen og var et ypperlig
mål for de amerikanske fly. Angrepet kom fullstendig Overraskendel og
motstanden var ubetydelig. Der gikk samtidig flyallarm 1 Budapest t  da fly-
ene tok turen over ungarsk område. Der meldes orn frededemonstrasjoner over
hele Ungarn,
Vestfronten: Berlin ble natt til søndag bembet for 2. gang i løpet av tre
netter. Videre ble flyplasser og jernbenemål i Holland, Belgia og Frank-
rike samt skip i Kanalen bembet. Inklusiv bombingen av Milano gikk ett bam-
befly tapt.
I løpet av mai t  juni og juli har de allierte senket 90 U-båter, ): i gjen-
nomsnitt en U-båt pr, dag. I juli måned har arerikanske fabrikker levert
7.373 militmrfly.
nyf:dtyrkbr nnerikanske tropper og tropper fra dominions er kommet til
Stor-Dritania. Roosevelt har uttalt i forbindelse med. de  pågående kofiferau-

eee_ nnee _4144-e,



N hetene den 16 au eat 1943e
Britiske bombe ly gjorde 1 natt et nytt, kraftig angrep mot industrimål,

i Milano.Dette var det 4, angrep på 3  degn,  Angrepet ble foretatt 1 strålen-e
da måneskinn. Der ble anrettet store skader på flyfabrikker, gaasverk, elek
trisitetsverk, telefon  og  telegrafe Ingen tog går til eller fra byen, som
rømmes av innbyggerne i  tie etusen-vie, Folket er opprørt over Badoglio-re-
gjeringena forSøk på å få erklært Rema for åpen by.
På Sicilia har den 8. britiske arme inntatt  renr.orrInn,:epå oetkewten og byene
Caggi og Castiglione. På nordkysten har amerikanerne nådd Milazzo, bare
24 km. fra Messina. Alliert artilleri beskyter de tyske stillinger ved
Messina-stredet, og tyskerne har gitt opp den innbitte motstand. Soldatene
flykter hodekulls. Jernbaneknutepunkter 1 Literno og fergeforbindelsen ved
San Giovanni er blitt kraftig bombet. Som følge av disae angrep er laste-
biltrafikken i Messinaområdet stanset.
Vestfronten: Mens britiske bombefly angrep Milano, botbet Moskito-fly
Alt  i  alt bie i går 17 flyplasser 1 Nord-rrankrike, Holland og Belgia bom-
barderet av allierte fly. Over 50 lokomotivur ble skadet og flere lektere
utenfor den hollandske kyst ble senket. Jernbaneknutepunkter i Abbeville og
Lille ble også angrepet. Ved disse tokter eskorterte norske jagerfly, som
skjøt ned 3 Focker-Wolf maskiner. De seste deerls angrep er de største som
er foretutt siden nettene er begynt å 1ii. merkeree Etter alle disse oppe-
rasjoner savnes 11.bombe- og 3 jagerelne
Ifølge et kommunike fra Det norske flyeepens overkommando heter det at
siden reorganisasjonen av flyvåpnet, har de norske flyvere under eskorte
skutt ned 104 fientlige maskiner.
Fra Sovjetsamveldet Meldes at tyskerne er drevet ut av Karachewe på veien
til Brjansk, De tyske tap er store både av menn og materiell. Kharkow er
praktisk talt omringet. Russerne rykker fram Mot Poltava, Mange militære
tag sr-satt i brann. Tyskerne-gjor fortvilte motangrep..Det røde flyvåpen
foretar 100-vis av flytokter hver dag,
Den amerikanske krigskorrespondent M.S. Hendler fortoller: "Jeg sto i går
på on gravplass bak hovedfengslet i Orel og så et nytt tegn på okkupasjons-
maktens brutalitet. Der var gravet opp en grav, 36 m. lang. I denne grav
lå 600 lik henslengt. De lå der, som om de var kastet i hop etterat de var
slått av Gestapo. Vi var ikke forberedt på hva tyskerne hadde gjort i Orel,
Likehe var tatt opp og lå strødd gatelangs. 30 russiske fanger ble henret-
tet hver tirsdag og torsdagne
I Sør-Stillehavet har allierte fly skutt ned 48 japanske jagere og bombeflye
Roosevelt og Churchill har holdt konferanse i tre dager i presidentens
hjem i Hyde Park. Churchill er nå reist tilbake til Quibeck i eanada. Han
arbeider med sine statssjefer for å forberede konferansen med presidenten  I
Qnibeck. - 4 nye krigsskip gikk av stabelen i De forente stater i gåre
en krysser, 2 U-båter og et redninesfartoyn I juni måned er det sjøsatt
250,000 tonn tonnasje. Dette ur en ny månedsrekorde
Sn dramatisk episode fnnt sted 1 Oslo i morees kl, 6, idet sjefen for
siviladministrasjonen, Gunnar Eilifsen, bee skutt. Han hadde nektet å  gi
sine folk ordre om å hente en del unge peker, som nektet å melde seg til
arbeidsinnsatsen. Kl. 6 innkalte Rediess ce jonas Lie alle polititjeneste-
menn til møte. De ble forelagt en loyalitetserklæring, scm de imidlertid
nektet å underskrive, med undeagelse av et par Quislinger. De ble da gjort
kjent med at hver den som nektet å undertsgne, vill_ bli skutt. Etter dette
undertegnet de allikevel. Gunnar Silifsen var 43 år gammel og etterlater
seg hustru og tre barn. Han gikk inn i N.S. i 1940, men meldte seg ut året
etter. Etter dette ble han avsatt som politimester i Helelen. På grunn av
mangel på habile folk, fikk han fortsette i politlet og ble ansatt som  sjef
for siviladministrasjonen i Oslo, som intet  her  med politisaker å gjøre.
Palkenherst her gitt ordre om at alle norske offiserer skal overføres til
fanreleirer.i*Tyskland. Undtatt or offiserer, som er medlemmer av N.S.,
eller som samarbeider med tyskerne,
Røde Kers opplyeer at de 500 norske fanger i Hamburg er uskadd enter bar-
bardementene,



I løpet av,denne krigen har naziene i Nprge brukt_hen,imat,10..»14111arder
rsorke kroner.
Den tydz.e kurerflytrafikk over Sverige vil nå bli.kontrollert da det gjen
tatte ganget har vist  seg  at tys8erne har fraktet tropper og mnteriell me6
flyenp. Tyskerne har lovet å holde avtalen.
Den.EUlgarske regjering skal evakuere fra Sofia. Alle bulgarer i Tyrkia
fått ordre om å hjem
Sisst lørdag foretok flygende anarikanske festninger et heftig bombeangrep
rmt et japansk støttepunkt på Berneo. 7 oljebeholdere.ble sprengt i luften
pg to raffinerier ble satt i brann. Videre ble en tankbåt senket.

Ifølge nattens meldinger har russarne etter erobringen av Karashew rykket
fram 14 km. og står nå 26 km. fra Brjansk. I dette område har russerne
rykket fram mellun 8 og 15 km, sisste dCgn. I amolensk-området har fram-
rykkingen vært opptil 12 km.
Telefon og telegrafforbindelsen mellon Sveits og Italia er brutt.

De sisste dages hendelser visdr nt tyskerne skjerper spionasjen og: terroren
Vær derfor forsiktig med hvad du sier og gjør. Vi har kunnat glede oss over
at vore lesere har behandlet avisen vår med forsiktighet. Fortsett med detn
I tilfelle besivenhetene skulde kreve det kommer avisen Ejerna ut oftere.
På den annen side forbeholder vi oss rett til å gi den ut mere sjelden
i. tilfelle nyhetsstoffet skulde vare av mindre interesse. Vore lasere på
landsbygden har nosen ganger fått avisen noe forsinket. Vi skal nå rette
på det. Og så til slutt vil vi innekjerpe på det kraftigste de viktisste
paroler :

Møt ikke fram til arbeidsmobliseringen: .

Husk at det er straffbart å fraternisere med fiendent

Snakk  ikke om nordmenn som deltar i illegalt arbeide:
La_ikke gestapo få  hdelp_av  diaZ

gisiuss ..0L)-jin i krigsviktige  ann1e.gg og bedrifters

Giv agt, du Norses unge blod: Hold dine faner rankel
Hold friskt og fritt og frelst ditt mot og dine vapen blanke2
Slutt fylket kreds om Horgas sakt
- nu er det tid, nu er det dag4
Giv agt, dus_ Norges unge blodl Hold dine fwler ranke;

(Sivle).

VAR FORSIKTIG,


