
Den 22. september 1943.

Norge skal verres med viljer av stål.

Det ligger så langt ifra oss,
lengtende som en mor, •
landet som livet ga oss,
folket vi troskap aver.
Men fra de fjerne
over den vide jord
føler vi at vi eier
NORGE im.r enn ord.

Det hvisker i sol og stille,
synger i  aftenbris,
toner i n3tter mille
jager i storm
fjernt nedi Stillehavet,
nmr I et skotsk Dunfries
blir det i drønmer stavet:
N 0 R G E, vår seierspris.

N ORSK VILJS

Organ for heimefronten.

 vi kommer snart..

Det førtes på_  bølgaiengdor
(fienden fant dem ei)
inn i vårt sinn sommengder
kilder fra fjell og, hei
minner fra goddager,
sommer- og vintervoi,
høstens og vannis ha6-r-
NORGE. til deg og nes.

Dat lover vi, n2nn og kvinner.
hellig og og vårtt
Troso mOt norsko
- s‘.1v om vi fjernt har fart.
Ja, fre de vide veier
all sitt ord har swirt-
Lid3lsens lr-nn cr seier.
K 0 G 2, vi kccue,r snart.

- fli5va,



SOVJETSAMVELDET I DAG

Av Joseph Davies., U.S.A.'s tidligene anbassador i Moskva

Etter fem års forløp vendte jeg tilbake til Moskva. Det er store forand-
rdnger hovedstaden, men den er ikke noe viderd merket av kr igen det
vil si bombeherjede hus hører tiI unntnkelsene.
rreppur stadig passerer 4ennen hovedstnden, virker vulkludde, og offi-
serenes uniforner mnd de nye epflettenJ virker snarte. Og hv4 s man taler nee
noen av dem, fr mon det b‘nrbe inntrykk av at moralen ligger høyt.

er nange tegn på at natvarer ikke er tilstede i de nnskede nergder, nen
ennesker  i onrn nirn in nUghet virker ikke underernmrte. Rasjoneringen som
neget streng favnriserer tungnrbeiderne i rustningsindustrien. Noen
pe du grønnsaker og poteter son de dyrkar selv.

Nesten alle steder treffer nnn nennesker son direkte eller  I nndirekte er
merkut av krigen, Sovjet-Samvuldets tap beløper seg neraig til nillioner
når det gjdlder andeen, og oppgavene over drepte sivilister er også uhywe-
lige. Fra de okkuperte onrådene er der konmet beretninger cm tyskernes umen-
neskelige oppførsel, og enkelte er unnsloppet fra distrkter son tyskernd
holder besatt. Det frie Russland hnr njennon den lmrt hvilken fiende de
kjerner not: og det er ikke for meget å si at hver eneste russer ar en per.L.
sonlig fiende av Ritler.
Folkets lidelser og de russiske ledores vilje er den bestu garanti for at
denne krigen ikke vil ta slutt før sksemnktene er knust.
Jeg hadde lange samtaler ned nnrskalk Stalin, utenriksndnister Molotov,
Marshalk Vorosjilow og andre ganle venner. Alle disse sjafer nrbeider hver
dag til langt på natt, nen på en eller annen nåte greier de påkjenningen.
Mnrshnlk Stalin så jodt ut. Han virkut like sterk som for fen.år siden, og
leg måtte igjen bdundre hans fornuft og denne ekstraordintre manns innsikt
å de ftrskjellige områder. Etter min nerdng er det denne m;rnnen wra hnr
_kapt Den rOde Arne og det indUstrielle apparnt som har gitt arneen våpnend,
non stoppet EltIer.
n'endin er dn rolig mann, nen han er i besittelse av en energi og et not som

sjelden finner sdlv blandt nenn son han selv.
Når let gjelder krigssituasjonen, er det un nIninnelig forestilling at Hit-
ler vil gjøre en sistd krnftnnstrdngelse fon å edelegge Den røde Arne og tn
eljefeItene i Kuban denne sonneren. Sjeldun finner man son undervurderer
den tyske krigsmnskin og den styrke son den ennå er i. besittelse av, qg de
en spent på vnkt uten å være nurwss. De har tillit til sig sulv.
Alle tnite on den effektive hjelp som Storbritnnnin yter, og •: kunne ikke
rose Lend-Lense nok. Med entusinane snnkkut de nn de nlliertes sair i Tuni-.
sin, eg de så spent frnm til den dngen da britisk-nmeriknnske styrker vil
mgripe Europa.
og cnsker å sd mer nv Urnl. og Sibir, så jag reiste tilbake tii Alnska. I
Jrni_ så j.eg bedrifter som vnr blitt trnnspertert frn Kiev  dg  Kharkow, eg
rt.nilien  sem  hndde  fulgt med frn disse byene. Mnn hndde bygd en rekke nye
hus for disse nenriesknel:og.dåt virket son en de trivd2s nedt.
En nv bedriftene jeg besøkt,, jncrfly. Tegningene til denne flytypdn
vnr under utnrbeidelse i 1941. I kg unssepreduseres de her inne Ural hver
tyske bombefly ikke kan nå frnIn
I det hele tatt, den son hnr sett disse veldige resursene son er nugitt  r3.7
fjell son gir forevnrerne de beste nuligheter, vet hvn Sovjet-Smilveldet sit-
ter innd ned. Hnn vet også nt Unnl er hjernesteinen i det russiske forsvnr.
Sovjt-lederne innser fullt ut hvor sterk fi.rnden er, men de  hnr  snn:tidig
en urckkelig tillit til sitt eget folk og dets styrke. Seirene i vinter hnr
-itt arMeen en rolig tillitsfullhet, som man alltid treffer hos menn, son
'Vet nt de hnr gjenndflgått det vurste og nå går not lysere tider.
Eår det gjell;er frnmtiden, hns det russiske folk bore ett cnske: De vil le-
ve i en fredelig verden. Og de har tillit til Sterbritnnnia. De forante
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stater og de andre nasjoner som kjemper ved deres side. Etter min mening
Sovjet-Samveldet gjøre alt som stux i dets makt til å skape sunnere forhold,
Msn har å gjøre med et folk som ikke forlanger offer av andre, men scm kan
crre selv.
Sovjet-Samveldet har nemlig sterkere enn noen andre følt den moderne krigs
forbannelse. Jeg reiste gjennom Stalingrad, og ord kan ikke ipeskrive de rej:
ler soM har funnet sted der. Det er utrolig at mennesker som'kaller sej es-
vilicerte, kan  gjøre  clike ting. 1
Uten mennene fra Stalingrad, uten det russiske folk, hadde vt vært i en
desperat situasjon, Og uten Sovjet-Samveldet kan vi ikke skape en virkellg
Sred. Det er like innlysende,
Freden må baseres.på avtaler meliom Storbritania, Sovjet-Samveldet, Kina,
De forente stater og de andre nasjoner som står på deres side.De som ennå
tviler på russerne, spiller Hitlers spill, de har ennå ikke forstått at
uenige vil vi gå til grunne enige vil vi seire.

Nyhetene.frasg.med  lordag. 18/9 til  og med mandag_20/9-194pL

Italia: Etter slaget i Salerno-området er tyskerne nå på fullt tilbaketog
i retning av Napoli og Benevento under uopphørlig forfragelse og bombing
av allierte flystyrker, som nesten ingen motstand møter av tyske flyn Hele
Sorento-halvøen er nå erobret  av  de allierte. Forsterkninger fortsetter å
strømme i land under flåtens beskyttelse. 246 tyske lastebiter ble ødelsge
under gårsdagens kamper. Den 5. arme rykker fram i 3 .retninger, mot.nord,
nord-ødt og øst. Altavilla, 19. km. inne i landet, og knutepunktet Batipal.
er blitt erobret. Mandag kvell: ble det meldt at. byen Amalti, på sydkysten
av Salerno-halvøyal var blitt erobret, dg  at  tyskernes motbtand var stadig
mere avtagende. Høydedragene som behersker kystveien fra Salerno til NapoU
er blitt besatt av allierte styrker som nå ueskyter veien mJd sitt artile
leri. Den 8. arme, som oppererer på ö. annes høyre fløy, rykkir hurtig
nordover. Montgomerys styrker rykker hurtig framover langs kysten av
terhavet. Gioia, 48 km6 nord for Taranto, er blitt inntatt. øyene Foncee
Croside, Ischia og Capri, som alle ligger utenfor kysten av Napoli, er
okkupert av allierte sjøstridskreftern Den tyske propagandafiasko'l ferble-
delse med Salerno-slaget har vakt voldsom oppsikt overalt i Europa. Det  tge-
ke nederlag blir så meget mer sviende sett på bakgrunn av de tyske s -terE-

bravader. Spanske journalister omtaler det "Tyske nederlag i Salerno". Hi.ge
ler har erklert åpen krig mot det italienske folk, som skal behandles scm
forredere. I en dagsordre bestende av tre punkter, har Hitlet gitt ordre
til strenge forholdsregler oveflor befelkningen. Det heter således at  tysk

soldater skal bestemme over hver italieners liv eller død. Rekvisisjoner
skal finne sted i et veldig omfang, og i alle de områder som må oppgis,
systematiske ødeleggelser settes i gang. Urolighetene i det tyskokkuperto
Italia fortsetter. I Torino har tyske tropper løsnet skudd mot demonstran
I Milano er hundrevis av streikende arbeidere blitt arrestert. Avdelinger
av 4, italienske arme kjemper mot tyskerne i Nord-Italia, vest for Milane.

To italienske divisjoner har kastet tyskerne ut av Sardinia etter ordre
av marsjall Badoglio. En del av tyskerne flyktet over til Korsika, men ter

her franske patrioter gått til veprg-, opprør, og tyskerne møter forbitret
motstand. Byen Ajaccie er i patriotenes hender.

Senator Troice, den berømte filosof og antifascist, har en bri'de -
avdeling befridd fra tyskokkupert område. Han er nå i sikkerhet med hele
sin familie.

De italienske .1.egasjonene i Tyrkia, Finnland og Sverige har 2rklert
de ingen annen regjering anerkjenner enn den som er oppnevnt av Kong vSet . e
Emanuel. Ifølge tyske offisielle kilder har tyske jornbenearbeidere eg
jernbanefunksjonerer måttet overta driften av wmu km. av det italiensko

jerilbartenctt  i*p;rily-m av itnlin Tlern r sabeaje og cLreikenrol igheter.
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S'eatePÅn4pter.Winstpn_Churct4.11  talte yed Parlamentets_åpningeidag.

Han ga først en oversikt over begivenhetene siden han møtte Roose-elt i

juni måned i fjor, da det ble.besluttet å gjøre landgang i Europa. Den gane;

var Nil-dalen og Suez-kanalen truet. Likeså var oljefeltene i Laku og Irar
truet av tyske tropper. Da Churchill besøkte Stalin i Moskvalfastholdt
Stalin at de ru‘siske tropper ville holde tyskerne stangen i Kaukasus og at
Stalingrad ville bli holdt for enhVer pris."Våre planer om å ta initiative

tilbake i Nord-Afrika førte fram,Den 23.september ble Rommel slått tilbak;

eg vi begynte på en frammarsj som ennå ikke hax nådd målet. Våre allierte

etyrker har senere hatt praktisk talt en eneste ubrutt, sammenhengende rek-

ke av seire. Vi har tatt•Nord-Afrika, Sicilia, og de russiske armeer hax

•

en 1600 km, bred front drevet tyskerne tilbake. Enkelte avsndtt har de

la;kket fram opp til 800 km., og de har under sin framrykking slått ned de

:yske hcrder som har ødelagt deres land.Den nye front i Middelhavet har

1.eTt ment som en vesentlig innledning til slaget om Tyskland. I Quibeck

bee Roosevelt og jeg enige om å slå ut Italia i løpet av dette året. Tysker-

ne tapte 165.000  mann  på Sicilia, 4 ganger så mange som vi. Det britiske

luftvåpen har i de siste 12 måneder kastet ned 3 ganger så mange bomber ovei

Tyskland scm i de tre foregående år tilsammen. Treffsikkerheten er blitt

stadig større, og de prosentvise tap mindre, Den systematiske bombing av

den tyske krigsindustri vil bli stadig mer omfattende. Virkningen av bom-

Lingen føles også på frontene. Tyskerne har stadig måttet overføre fly til

vest- og  sydfronten.  Det tyske luftvåpen er nå drevet over på defensiven.

Vi har nå nesten 50 % mere fly i første linje enn Tyskland. Forholdet i

luften er som 4 til 1. Dag og natt akter vi å ødelegge ved bombing ethvert

mål av betydning. På den ru‘siske front er det russiske flyvåpen for en

stor del overlegen." Churchill ga deretter den sensasjonelle opplysning at

i de siste 4 måneder, som endte 18.september, ble ikke et eneste alliert

hatdelsfartøy senket i Nord-Atlanteren. I første halvdel av september ble

ikke et eneste skip senket på noe hav av tyske U-båter."Dette er en enestå-

ende begivenhet så lenge U-båtvåpenet hax veart kjent. Vi hax full tillit

til utfallet av slaget cm Atlanteren. Vi er forberedt på å møte nye tyske

framstøt. Det går neppe en dag uten at vi senker et av disse motbydelige

fartøyer. Den høye tapsprosent av tyske U-båter har svekket U-båtmannska

penes moral. Den allierte skipsby eging viser gode resultater. Siden nyttår

e bygget over 6 mill- tonn mer tonnasje enn det er gått tapt. Hvis
dette hurtige forhold fortsetter, vil de allierte snart ha innhentet alle

krigstapene siden krigen begynte." Churchill ga så en oversikt over begiver-

hetene i Italia, Mussolinis fall, Badoglio-regjeringens dannelse og for-

handlingene om våpenstillstand. "Vi lovet å sende en amerikansk divisjon

luftveien til Romal men da tyskerne besatte flyplassene, lot dette  seg  ikk .

gjøre.  vi  stillet bestemte krav om utlevering av Mussolini og de andre

krigsforbryterne, men vi måtte holue det hemmelig. Det var Badoglio-regje:-

ringens soldater som holdt vakt over Mussolini, men vi var ikke forberadt_

på at tyskerne ville sette inn så store fallskjermtrpper. Landgangen red

Eapoli, i Salerno-bukten, er et av de mest vågsomme tiltak av den art, som

noensinne  er  blitt gjort. Vi kunne ikke gå lenger nord enn til Napoll.med

mindre vil ville gi avkall på tilstrekkelig flyinnsats. Når jeg ser tilbake

lee  de heftige angrep ved Salerne, må jeg tilstå at det så ut som om det sto

og  vippet. Tyskernes håp om å kaste oss på sjøen, sto meget høyt for en

tid, Under kampene gjorde vi bare på en dag 2500 utfall med fly, og 1400
tn bomber ble sleppet ned over de tyske stilIinger. Det er nå helt sakkent

•

fiendens stilling er blitt svekket i Italial mens våre hovedstyrker har

fatt befestet sine stillinger. Vi har initiativet, og vi kan  gå nordover.pa

bred front, og vi gjør det. llet er en stor seir, som vil gå inn i den

tiske og amerikanske historie. Det er kommet til kamp flere steder i Italla

nellom italienere og tyskere. Det ken ikke herske tvil om det italienske

iolko stilling, Amerikanske styrker har sluttet seg til italienerne pa

Sardinia. PriP.fran.ske etyrk“ tjamner sn~n  mGd =at  tyskerne



på Korsika. Vi kommer for å befri det italienske folk fra Mussolinis quis-
lingfascister, og vi kommer til å samle de største styrker vi kan for å
knuse tyskerne. Det italienske folk vil i sin tid få rett til pelv å vele
det styre det vil ha. Det er vår hensikt å holde offensiven mot tyskerne i
ang utover høsten og vinteren og ennå lenger, hvis det trenges. Kampene i

Middelhavsområdene regner jes for den tredje front. Den annen front er ennå
ikke kommet i gang. Den beskjeftiger i høy grad våre folk. Når vi og våre
venner amerikanerne finner dat nødvendig, vil den bli åpnet på vid vegg.
Mellom Russland, de forente stater og btorbritania er det truffet viktige .
beslutninger, som tar sikte på felles mål og felles handling. Under den kom-

mende tremaktskonferanse vil Storbritania bli representert av utenriksminis-
ter Eden. Ethvert spørsmal vil bli tatt opp, og drøftelsene vil finne sted
på bred basis. Det som står igjen, vil bli tatt opp på motet mellom Stalin,
Roosevelt og meg selv. Uten et nært og intimt samarbeid mellom Sovj2tsamvel-
det cg de andre alliert• vi etter krijen gjennomgå en periode av usik-
kerhet. Den franske nasjonalkommite har også Sovjetunionen aderkjent som
styre for fransk Nosd-Afrika. 3 til 400000 franskmenn blir nå organisert til
deltakelse i kampen. Gjenopprettelsen av Frankrike somestormakt i Europa
er en hellig plikt, som Storbfltania aldri vil svikte." slutten av talen
nevnte Churchill at itdlienerne hadde tatt henimet 70000 britere og 25000
jugoslavere og grekere til fange. Den italienske regjering har gitt ordre
om å frigi disse."På Balkan er det 25 italienske divisjoner, som i all fall
ikke kan true de italierte lenger. Den italienske flåte har gitt våre sjø-
stridskrefter en overveldende•overmakt. I Stillehavet er De forente staters

styrker overlegne. I De forente stater er det den alminnelige mening at
krigføringen har vært godt ledet, og det er mitt håp at det hersker enstem•
mighet om det også her hjemme"..

Nyhetenel_den 21. september 1943.
De alfierte styrker avanserer nordover fra Salerne til Adriaterhave

på en bred front. 5. arme har inntatt Eboli. Ifolge tyske meldinger beskyte_
alliert artilleri Neapel. dernbaneknutepunktet som forbinder Venezia med
Midt-Europa, er blitt boMbet. Badoglio har sendt ut et opprop til det
enske folk. Det heter her bl.a.:  "Kjemp  mot tyskerne overalt og til enhver
tid. Gå inn i skosene og bryt tyskernes sambandslinjer." P,iven har to gangee
avslatt å gi foretrede for general Kesselring. Paven vil ikke samtale med
ham før tyskerne har trukket seg ått av Vatikan-staten. En prest i Roma er
blitt skutt av tyskerne,fordi han hadde agitert for freden blandt tyske tror-
per. Frie franske styrker er blitt landsatt på. Korsika. den vestlige
del av øya beherskes av franskmennene. Dritiske jagerfly har opprettet fly-
basis på øya Kos i Dodekaneser-gruppen. Friskarene i Serbia og Montenegro
har vunnet nytt terreng.
Scyjeteanveldet: I en dagsordre i dag er det blitt opplyst at russerne er
gått i:gang med en ny offensiv nord-vest for Smolensk. Byen Velish, midtveig,
mellom Smolensk og Vilikie Luki, er blitt gjenerobret. Russerne står nå 45
km. fra Kiew og er rykket fram 6 til O km. i retning Zaporoshe.Ved Det
Asovske hav har de gått fram fra 11 til 25 km. Slavgorod er blitt gjenerob-
ret, og dermed er jernbaneforbindelsen melIom Zaporoshe og Dnjepropetrovsk
brutt. Tyske offiserer, som kjempet ved Stalingrad, og nå befinner seg i
russisk fangenskap., har sendt ut følgende opprop til de tyske soldater:

"Enhver tenkende tysk offiser innser at Tyskland har tapt krigen. Kjemp for
å få Hitler og hans styre bort, og for å redde Tyskland fra katastrofen".
Mannskaper til 600 amerikanske bombefly ventee til England i nærmeste fram-
tid. Sent i kveld ble det opplyst at byen Chernigov, nord-øst for Kiew,

•var blitt gjenerohret av russerne. ret ser ikke ut til at høstregnet, som

nå har satt inn i Ukraina, har stanst russernes framrykking.

SØRG FOR AT AVISEN BLIR LLST AV FLEST MULIGE.


