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Den 9. oktober 1943.

NORSK VILJE

Organ for heimefronten.

Norge skal vernes med viljer av stål.

Den norske front i etterkrigspolitikkan.

Mande norske kvinner og menn som var politisk passive før 9.april cg
som av uen grunn ikke kan fri seg for folelsen 4g enrvibs medskyld i det
som hendte oss, er  11?-, kommet med i heimefrontans kamp og orbaid. Slik er
blitt vakt til politisk,ansvartog mange av dem er bestemt på å bli politisl
aktive også når landet  er  fritt igjen.

Ingen beslutning kan vare mer respektabel t  men mann alle har tenkt på
der er en vesentlig forskjell melIom politikk  idag  og etterpå? Heimenorsk
politikk innebærer idag ingen direkte befatning med eller innvirkning,på
landets styre og stell, alt det liger i okkupasjonsmaktens og dens hjelpe
res hender. "Politikk" i egentlig forstand kan bare forogå indirekte og
mest i Iorm av en spesiell slags opposisjon, den aktive og passive motstanc
Solve situasjonen har gjort-denne motstand og arbeidet-med-den til en vikt:
og betydningsfull gjerning:I "front"-begrepet slik.vi kjenner det idag,  lic
ger at hele folkets og landets vel avhenger av motstanden  På  ethvert punkt
og til enhver tid. Etter krigen kommer politikken imidlertid igjen til å t
sikte på landets styre i et tusenfoldig detaljert hverdossarbeid, enten sor
regjerings eller forvaltningsarbeid eller som arbeid for å forberede ellar
p?ivirke dette (partier, Sterting, ori.;anis-sjoner, intaressdgrupper, presse
o,s.v.) Det karakteristiske er her M,a.o.. 1.Det konkrete daglige detalj-
abeid t  og 2. Brytningen og kampen om sakene op deres behandling og
Ofte er denne kamp ikke av prinsipiell art t  men diktert av mer eller mindr(
ntilftldige"interessar og oppftninger t  en avveiing av ulike løsninger som
alle er mulige.

Maril;e av frontfolkene vil utvilsomt veare ypperlig skikket for denne den
=m1e, politikks hverdagskamp. Noen av dem har sttt midt oppe i den før.
.alre, forhapantlig manga t  vil gå inn som nybegynnere og finne seg til ret'
Jen vi må rcu-ne med at manisre, som kanskje narmer seg den 1  fort vil bli sku:
f.et cg trakke seg tilbake. Det kan vore fare for at deres ønske om å gå
tivt inn slår om i desillusjonert passivitet som i mellomk-igstiden. På
ntcn vil mcnge gode menn og kvinnar t  som kunne hatt et ord å si i samfundt
livssprrsmål, kanskje sake tilflukt i sin private yrkesgjerning (som er
viktid nok i og for seg) og overlate det åndre til folk som driver
som spesialitet.

En slik utvikling villa være meget buklaselig. Før vi vet ordet av dett
kunne den føre oss, eller de fleste av  es•  , den farliga like-
gladhet ovarfor politikken) scyJ  er det t'ullmodne demokratis kanskje størst(
sv:khet og wm-ste fiende. I det stcre er den uten tvil en av røttene til
denne verdenskrig t  i det små til vår egon vanskjebne i krien. Et sundt,
kraft  icr  demokrati krever at.alle bygende krefter i samfundet tar do:

Irr det skje. I den forstand har okkupa-
sjonstjdon. gkapt de- iruiru fernts-tininr rne en  .fernyelso av vårt norske
folkestTro.



Det står til hver enke1t ,A7 oss  a  sørge ior at denne luvende og tildels
nyvekte interesse for samfundsspCrsa, igke blir forspilt. Passer vi på å
bevare den, er mulightene til bteae 1,Jr et . rikere samfunds1iv . enn noensipne

j:yhetene fra 2. til . oE mad 7. oktober,
Ttalira Etter erobringen nv Nnpoli;  hEr  5. nrme fortsctt frnmrykkinjen

nordover. Lardaa ble meldt at byen kversa, nord for Napoli var orobret.
lå høyre fløy hEr amerikEnerne inntatt det viktige jernbaneknuLopunkt
benevento. 8. arme har erobret byene SEn Severo og Larino, likesom Et bydn
Termeli ble inntatt ved at tropper av S. arme ble sendt sjøveien. Kampene
star nE. om den såkElte Volturno-linjen langs eiva Volturno, hvor tyskerne
har laget en rekke befestede stilling2r. lemneikanerne har gått over elve
oa  tilintetgjør den ene tyske stikling etter den andre. I det østlige ItalL
foregr kørLene lanas elva Piserno, vast for Termoli. 6pperasjonene hindres
en del av høstregnet, som nå er eatt inn. bet allierte ilyvåpen er knusendo
overleflent i Italia og understøttL.r troppenes opperasjoner, samtidig med nt
forbindelseslinjer og knutepunkter, som er viktiae for t:skerne, stadig
blir utsatt for ødeleggende angrep. Flygende festninger rettet onsdag et
kliaftig angrep not jErnbanetomter i Bologna. Dette er det kraftisbte an-
grep som har vart fofetatt mot denne byn, som er så viktig for tyskernes
Iflyninger i Italia, idet aile forsyninger av betydning  gar  ajennom Bolog-
n ,J.  De ilygende festninger gikk til ,ngrep i.4 bølger og møtte hård matr•
stand. At tyskerne tillegaer denne byen så s.or betydninJ.; k mi forstå
når man hører at de tyske jagerfly fløy innenfor rammen av luftvernets ild
med fare for å bli nedskutt. Sontidig ble forbindelseslinjer nullem
(); Roma oa flyplasser i Midt-Italin. bombet. 150 lastebiler ble ødelagt på
veiene. Under alle disse opperasjoner ble 15 tyske fly nedskutt not tapet a
6 allierte fly. Man har nå funnet i E1t b37 ødelagte tyske fly på flyplas-
ser i Sør-Italia. Torsdas ble byen Mestre,nord for Venezia, ved bunnen av
Adriaterhavet, kraftig angrepet av flygende festninger. Mustre er et meget
viktig vei- og jernbaneknutepunkt for all trafdkk nordover til Tyskland
og framfor alt øStover mot Østerriku, UnParn og Jugoslavia og Dalmatiakys-
ten. Ved Tormoli er 82 tyske lastebiler ødelagt. En britisk u-båt har sen-
ket 6 tyske skip i Middelhavet, og en annen u-båt har bombnrdert et jern-
verk på Kreta. Fly fra Midt-Østen har foretatt en rekke krnftige angrep
på tyske flyplasser  pa  Kreta, Cyros og ved Aten i Hellas. få øya Cos raser
der heftige  kazper, etterat tyskerne har besatt en del viktige stil1inger
på øya. Et kommunike fra de frie franske styrker på Korsika meldte onsdae
at kagpene om øya nå var avsluttet, 3 uker etterat franskmennene gikk i
land. Da har hatt små tap, men har tatt et stort bytte. JUgoslaviske fri-
skarer fortsetter framgangen. Tyskurnu forsøkte med pansurvogner E tienge
igjennom mellom Fiume og Trieste, men ble drevet tilbake etter å ha mistet
10 panservogner. Friskarene tapte 4. Friskarenu behersker de fleste av
øyene utenfor DaImatia og alle høydedragene innunfor kysten. Tyskerne, som
holder kysten av Adriaterhavet, er spredt over et stort område og er i en
meget vanskelig stilling.
Sovjetsamveldet: Russerne fortsetter presset mot de tyske stillinger langs
hele fronten. De har rykket videre fram i Hvite-Russland og har befridd
320 bebodde strøk mellom Mogilew og Gome1. Også i-området ved Vitebsk er

astder harde kamper i gang, og byen K.lylts år erobret. I omrødet mellem
Zaporoshe og Melitopol bar der rast et stort slag. I Iøpet av en dag ble
79 tyske tanks og 59 fly ødelagt i dette avsnitt. Bak de tyske linjer i
Gomel har russiske friskarer avsporet 30 tog og sprengt 12 store bruer i
luften. Forøvrig benytter nå russerne tiden tjl å føre frEm mere materiell
og sette sine forbindelseslinjer i orden til den forestående vinteroffensiv
Hysnir;:er og bondegårder i Smolensk-området blir nå gjenoppbygget.

Cordell Eni1 skol reise til Loslcva for å delta i 3-maktskonferansen.



folk til å passe på seg. Hortil kommer fcrergarden. Den omfatter ca. 100
mann. Dette vaktholdet koster mellom kr. 70.-100.000 pr. måned.
2-årsdagen for Quislings maktovertakelse ble feiret under meget dystre
forhold. Sn har ennå i friskt minne festdagen ifjor, som ble ødelagt av
ongelske 1&)seuito-fly, som da var ute på sin verdenspremiere. Forøvrig
har dette siste året vort preset av utmeldelser. kan nevno navn som
biskop Zwilgmeyer, ekspedisjonssjef Nordvik, finansmindster Sandberg og
månge flere. Den ene korrupsjonsskandale etter den andre er komnet på
folkemunne, og i den siste tid er der blandt NS's medlemmer sivet ut mel-
dinger om kris på kniven inncn partiets topper.. En har således ventet at
5 ministre ville komme til å forlate WS-regjeringon. Forelcbig er dette
ikke skjeckl, da tyskerne har bestemt seg for at regjeringen inntil videre
ukal seile videre med 5 lik i lasten.

Blandt tyskerne i Norga brer pessimismen seg mere og mere. Denne vok-
sende pessinisme søker en å bekjempe med en flom av plaketer. Det er typisk
tysk.

Den 6. september ved 22,30 tiden om kvelden hørtes der et voldsomt drønn
over stordeler av &ft.landSkysten. Tyskerne besatte straks telefon og
tclegraf i , Krittiansand, og all båttrafikk ble stanset. I de følgende dascr
drev en mengde lik og hestekadavre i land. En tysk troppebCit befant seg
på det tidspunkt i nTheten  nv  FarSUnd, Men noen na=ere enkeltheter har
en ikke.

Representanter for den amerikanske presse har vårt om bord på et norsk
tankskip i New York. Skipet har krysset Atlanteren 75 ganser og har fort
viktise og verdifulle bensinlaster over havet utun tap eller skade.
Amerikanerne kaller skipet for"verdensmester i Verdenskris' nr. 2".

På. en amerikansk pressekongrese ble der sendt en hilsen til den ille-
gale preaae i de okkuperte land med b undring og ta: k for deres innsats
i kampen for frihetun.

Den 9. oktober blir der over hele Amerika holdt store festligheter i
anledning av Leiv.Edrikssonsdason. Linnedagen blir nyttet til å hylde
Norge og dets Lansats i krigen.

Teaterdirektoratet tvang i gjennom at naziskuespillerinnen Hilda Fred-
riksen skullo spille med i "liedda Gabler" pn Det Nye Teater. Imidlertid
kon der  så  nange anonyme brev med trusler ou buykottelse av stykket, at
direktoratet så seg nødsaget til å trekke tilbake Kildn Fredriksens gjeste-
rolle.  

FLYGERNE VAW] SLÅR FRA SEG.
Skyter ned tyske fly fert vekk. - Er daglig med - beundret av engelskmenn

og fryktet av tyskere.

Norske flygere har forlengst skaffet seg et godt navn og rykte i England
- og respekt i Tyskland. De er stadig på fårten, natt og dag. Enten oskor-,
terer de bonbefly eller de deltar selvstendig i de daglige "sweep" over
fiendeland - eller de er selv bonbeflygere og deltar i de store raids over
Tyskland, sdes har de gjuntatte ganger vRrt over Berlin. Og flere av
dem sier at dot er en tilfredsstillelse fer dem å kunne betale ty&k.:.Tyne
tilbake .for Xristiansynd, Nolde SteinkjEx, Bod, Elverum ug de andre ste-
dene. Og hvem ferstår ikke det:

NORSES FLYGERE av Sigmund Skard.
Krinsom vido verda har vi fare Gjenem natta fram vnr fylking jagar.
berre fuglen fylgjer våx' spor. Som eit lyn frå hinlen skal vi slå.
Men i sveiter skal vi bera svaret Over skodda ser vi, når det dagar,
på ei stormsky til deu norske jord. _Norge fritt som fcr bak fjeLla blå.

x_var mann giv akt: hvar mann slå tilh
Kvar vilje på vakth. Vi veit kva vi vil.

Prcp*dlarne syng opp til rest: Di fråmtid er  trygg  i vår hand,
Storm frå ve.et, fedreland.



iarriman, som oeså  skal dit, er nå London. Pra -,Tingland møter bl.a.
:esuhooy

Vestfronten; Luftkrigen mot Tyckland har i denne uke tiltatt. Munehen
vmrt kraftig angrepet i 2 storangrep, det ene foretatt av flygende

'estningc fra baser i Mord-Afrika, og noen timer etter ble byen atter
-Jombet av tunge britiske fly fra baser i inglend. Messersehmidt-fabrikke-
ne i ?liener Neustadt, 40 km. sor for Wien, h natt ti3 1ø5'dag kraftig
angrer.et av fly fra Lilidt-Osten. Natt til wneaj var industribyen Kassel
Vest-Tyskll målet for det britiske flyvH e:s.  Byen har store maskin• .

• lipenfable.!_kker, og der ble forvoIdb svvrL skader. Spesielt ble
-.1:1.::kel-f13fabrikkene sterkt ra ponert. wununisjonslager ble'sprengt-
i og der hvor det hadde stått, var der bare et.krater igjen på
103 m, bredde. 1500 tonn bomber ble kastet over byen i lrpet av en halv

Manlac morgen ble Frankfurt am Main angrepet av flygendu festninger.
tyske jagere ble nedskutt uten egne tap. 8are noen få timer etter ble

.yen p?.,ny kraftig angrepet, denne gang av det britiske flyvi".,pen5  som fore-
ok det kraftigste angrep hittil på denne.byen. Foruten disse storangrep

2.0-c  tyske industribyer har uet allierte flyvåpen uten stans bembet flyplas-
ser og jernbanemal i det okkuperte Vest-Europa. Jernbanetrafikken i Frank-
rike er brast i forvirring på grunn aV svære skader på 9 viktige knute-
punkter.

Stillehavet Den japanske base Finehhalen på New Guinea er inntatt av
australTske Eropper. Sterke avdelinger av den amerikanske Stillehavsflåte
gikk tirsdag til angrep på øya Wake. N=nere enkeltheter fra opperasjonene
mangler.

liyhetene, den 8. oktober 1943.
sjyyjetsamveld:et: Russerne har opprettet bruhoder på vestbredden av

Dnjepr, nord og s.o. for Kiew og s.-o. for Kremenshug. Tyske motangrep er
blitt slått tilbake,og russerne utvad2r sitt grep på vestsiden av elva.

Kidt-frenten har russerne inntatt jernbaneknutepunktet Nevel og sør-
øst for Lningrad jernbaneknutepunktet Kiritsji etter hnrde kamper. rå
.en sydlige del av fronten er nå alle byer og landsbyer på Taman-halvcya
befridd.

Flygende festninP.er angrep Bremen i dag. Hovedmålet for de
britiske angrepene i natt var jtuttgart. Andre britiske fly bombet Fried-
richshafen, MUnchen og andre mål i Tyskland. Det ble okså lagt ut miner
i fientli.e farvann. I går ødela britiske fly 2 små tyske skip og et tysk
jagerfly ved den hollandske kyst. 2 tyske fly til ble skutt ned over
Biskaya-bukta.

uen 5. arme har inntatt Capua, en tysk nøkkelstil1ing på Volturno-
linjen, nord for Napoli.  rå  høyre fløy har E. arme forbedret sine stillin-
ser i Termoli-området etter å ha slått tilbake tyske angrep med tanks
o infanteri.

I den østlige del av Middelhavet er et tysk forsøk på å sette tropper
i land på øya Sumy blitt slått tilbake med store tap for fienden. Tyske
flyplasser på Rhodos og Kreta og mål i Hellas er igjen blitt angrepet av
allierte fly. Lette allierte flåtestyrker har tilintetgjort en fientlig
eonvoi og eskorteskip i Egeerhavet.

Norgesnytt Om aksjonen utenfor Bodø kan nå gis nermere opplysnim,er.
Allierte bomliefly hadde 12 treff på i alt 8 store lasteskip, mellom  3-os
8000 tonn, deriblandt en stor tankbåt på 8000 tonn. Flyene kom fra et
ams rikansk hangarskip. Det er første gang et amerikansk hengarskip har
opperert på disse kanter. Amerikanerne tapte 3 fly. Destroyere og krys-
sere fra den amerikanske marine deltok også i angrepet. Motstanden var
liten. 2 fientlige fly ble skutt ned. •

For noen dager siden foretok politiet i Oslo en rassia hos ministrene
Blehr og Irgens. Fra det bevegede førermote på slottet er der nå sivet
ut så me,et at en kan danne seg en moning om hva der er skjedd. Terboven
r;i  menlempler-nn krafti2 . n~hnlinn-_  - hAr 72 unliti-


