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Den 23. oktober 1943.

N ORSK VILJE

OrEan for heimefronten.

NorEe skal vernes med viljer av stål.

Ved nye brutale oversrep, mord, rassiaer, nye folkurettsstridige lover
g påbud er nazistene og våre heimlige quislin= gått til nye angrep mot
en norske heimefronten. Alle deler av det norske folk er blitt innviklet

i en stadig mere skjerpet kamp mot en desperat og hensynslos fionde. Hensy-
net til fedrelandeL, til våre barns framtid, kreer ingdn gir tapt eller
lar seg fortvi1e i kompen mot nazismedn. De menn'dker f lnndet som ledar den
nasjonale irontens arbeid, må vi vise absolutt tillit, c) de nryolc!r_son
sendes ut er det enhver norsk mann  o4:: kvinnes soleklaro  pleEt å  f1lce.  VI
kan være sikrd på at heimefrontens ledere til enhver tid riye overveier
stillins2n  os  trekker opp de linjer som mA. følges. En skol or!så husko på at
lederne sitter inne med opplysninser, som ikke kan bli Ejort kjent for alle.
lG PAROEEN24
Vi har forpliktelser overfor heim og fedreland. Sallmen med våre

allierte kjemper vi for å bevare sivilisasjonen eg friheten. Vår kultur
skal reddes. Våre fallne kameraters m*nne krever at vi står fast i kampen.
Tenk på alle dem som i sadistisk grusethet er myrdot og pint ihjel i des-
tapos fen,sler  os  fangeleire. Tenk på alle dem som or jaget fra heim  os
e*endom. Tenk på TellevE, bombinsen av norske, ubef&stoda byer o,s.v. Se
'Jtever ddt okkuperte Europol Til Polen, hvor 3 millioner mennesker hensyns-

st er myrdet nsd, hvor ghattcon i Warsjava den 21. mai i år ble angrepet
bombefly og panservosner! Evor utsultede og utpinte joder kjempet en

iste fortvilet os håpløs kamp for rettferdipbeten og frihetens sak. Tenk
redslene og massemyrderione i den okkuperie del av Sovjetsamvoldet, i

Jugoslavia, Hellas o.s.v. - Når vi vet hvor heroisk og tnppert folkene i
Europa kjemper mot nazibødlene, fyller det OSS med beundring, nytt mot og
ny pågangsvilje. La nazistene rase, la dem t=pe og ødologge, la dem  føye
nye overgrep og voldshandlinger til den lange rekke av forbrytelser: Vi gir
oss aldri over. Kampen går videre stadig mere innbitt. Vårt flammende hat
til  naziomen kon inEen drepo. Faller noen i kampen, kjemper vi som er igjon,
ennå mere innbitt videre. Det er vår hellige,nnsjonale plikt. Mangen far og
mor har mistet sønuer og døtre i kampen her heime. Mangen gutt cg pike har
mistet sine fedre. Manses cyne er uttørret, men kompmotet har de beholdt.
r, nk på alt dettel dere som ikke fclgdr hemmefrontens parolerZ Ver ikke
_enger lunkne? ViJt MI1) I Ismr retter vi apellen til ungdommen, Vårt
masjonale ansvar krever en innsats av hver enkelt. Det kan hende den enkekte

ytd personLige ofre, men ingen må vike unna av redsel for fenssel eller
konsentrasjonsleir. Hemmefronten skal holdos. Det gjelder for hver enkelt
å vise vilje, mot besluttsombet og omtanke i kompen for vårt lands framtid.
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DE HOLLAN.LibK L£CLI:RS K4J/W.

De hollandske legors motstand mot den tyske okkupssjonsmaktan og de
heimlige quislingene bewynte tar alvor i september 1941, da nazistene for-
sokte å tvinge sine ideer på sen neddrlandske legeforening ved å utnevne
en nazist til styremedlem. Antallet leger i Holland er ca. 8000. Nusten
alle disse var medlemmr av leaefereninaen, men over halyparten meldte ser,
ut som protest mot å få en nazist i styret. De øvrige fulgte eksemplet, da
foreninaen ble overtatt av det nazistiske "liesekammer". Nazistene gjorde
hya det sto i deres makt for å få legene til å melde seg inn i*LeaekammeretN
truet med aeportasjon og fen5sling o.s.v. Men lesene holdt stand og med-
delte at de hadde besluttet heretter ikke å innfinne seg på sykehusene.

Forholdet nådde sin kulminasjon den 3. juni i år, da et felles protest.,
skriv ble sendt til Reichskommissar Seyss-Inguart. I dette skriv ble det
furst ajort oppmerksom på helsetilstanden hos det hollandske folk, den er
blitt sterkt forverret gjennom de tyske rekvisisjoner av fødevarer, langt
utover okkupasjonsarmeens behov. Dornest klages det over at holl^ndske
^.rbeidere sendes i tvangsarbeid for den tyske krigsmakt. Evis arbeiderne
nekter å ta på seg et slikt arbeid, blir de selv og deres familier uteluk-
kut fra å få del i den met som produseres i Holland, eller de blir satt i
fenssel eller konsentrasjonsleir, hvor så man:Je hollandske ungdommer er
gått sin dOd i møte.

Nazistenes svar på dette skriv lot ikke lenge vente på seg. Omkrins
400 leger ble arrestert og sendt i konsuntrasjonsleir. Do øvrige holdt
straks opp å ta imot pasienter, bare smrlis alvorlige tilfeller ble be-
handlet i hemmeliahet.

I begynnelsen av juli 1943 var tilstanden så alvorlis= at leaene over-
vciet om de skulle fortsette motstanden, men på dette tidspunkt meddelte
tyskernu helt uventet at lesene kunne g;i1tiroke til sitt arbeid hvis
leres skriv ikke var å oppfatte som en fornærmelse mot Seyss-Inguart
eller som en uolitisk demonstrasjon mot okkupasionsmakten. TilirJendødeld
lovet tyskernie at det ikke skune ell roretatt noe rra aores side sum
legene kunne anse stridende mot deres yrkesprinsipper. Dernest ble de arr -
sterte leger frigitt 9. juli.

Omkrin o" 1500 lePor har sluttet seg til de skarer som i Holland går
under navnet "dykkere" eller "syklister". De utgjøres av folk som forsvinner
oP. ikke kan oppspores av de nazistiske forfolgere. Det finnes mullom 70000
og 80000 slike mennesker i Eolland, og det faktum at alle disse iår hus og
mat og andre livsfornødenheter uten å ha legitimasjonspapirer eller rasjo-
neringskort viser mer enn noe annet det hollandske folks ukuelige enhet i
motstanden cot de tyske  os  hollandske nazister.

De norske offiserer som i høst ble sendt til Tyskland, er nå kommet
til sine bostemmelsessteder i Posen. 2n kontingent er plasert i en krigs-
fang,Jleirved Schildberg, og en kontinsent er plasert i en leir ved Lissa,
be,;ige steder nær Breslau. De norsku offisurer som tidligere var i Tsjuken,
er også overført hit. Tsjuken skal nå benyttes til krissfenaeleir for ita-
lienske offiserer. De norske offiserene får en meset slett behandling. Ra-
sjonene bustår av 3 stykker brød, 20 gr. margarin og en persjon kålsuppe
pr. dag.

I forrige uke ble 3 tyskere henrettet på Fornebu. Dessuten har en tysk
noldat nylig begått selvmord på Fornebu. Nederlagsmentaliteten sprer seg.

Svensk nøytralitet. I løpet av dette året har mange tyske soldater de-
sertert over til Sverige. Til tross for at de svenske myndigheter må vite
soldatenes skjebne når de kommer tilbake, sendes tyske desertører fort vekk
tilbake til Norge. En tysk flygur, som hadde rømt med sitt fly til Sverige
oj var blitt utlovert av svenskene, ble nyli henrettet på Sinsen.



;iste rit,U
SO-Vjetsa,tiVoldet Kampene  om Gomel  har trått inn i sin siste fase. Til tross
for ceig tysk motstand gjor russerne nye framskritt syd.og nord for byen.

Reshil,se, rett  vest  for Gomel 5  b1e befridd av russcrue tirsdag. Etter
'..0skva-kring2ste:n fore:gar nå et kjempeslog cm Kiew. Tyskerne drives
jevnt  ps  tilbeJe  og  russicke  styrkwr  rykker inn i Lycn fra  syd og
nord. I Dnicp,:-bø-vn.Lagen presser russerne sog videre frnmover mot jernbane-
hnuteouLktt  brT  h;:rrvecentret Krivoj Rtg. Etter siste meldinger står russer-
:, ke,  fra.  byen. Jernbanennjene, som fører til Dnjeuropetrovsk,

•

blitt avsåret. I dette området ble 5000 russere som skulle tvangssen-
des til Tysk:.ante beffidd. Nord for Krivoj, Rog har tyskerne satt i P-ans
kraffige motc-,Hp.  alle cr blitt kastet tilbake. I dette område er
50 tyske fare for å bli omringet. Jernbanebyen Pjatikhatki,
cd-vest  fer  Dnjepropotrovsk ble erobret tirsdag. Her tok -usserne et

uel' 1 Llandt 150 jernbanevogner med korn og andre mat-
varer  såmt  store  ammunisjonsdepoter. Et nytt rubsisk fronstøt er undir ut-
vifling  S.speroshe vestover i.retning Nikopol. I Melitopol fortsøtter
kam,cene,o c. russerne har erobret flere boliskomplekser. Tirsdas ble 24 tyske
motansrep slatt tilbake. Tyskerne er nå begynt å evakuere Krim.
"Lokalanzeiger" skriver om kampene i Sovjetsanveldet: "Det tyske infanteri
marsjerer taus sjannom natten. Det regnor. Soldatene er alt for trette til

tale med hvernn;:irc. Mange fallef over ende i fullstendig utmattelse. Når
dazren Pryr i morsen er det det saJmne om  it jen. De vet at veien ikke kan
føre noe annet sted enn tilbake."
Goebbels skrIver i "Das 'ieich":. "I verdens øyne har vr moral et dårlig om-
domme siden 1918. Det er vanskulig å overbevise verdeN om at denne tragiske
begivenhet hvee'em kan elIer vil gjenta ses".
Italia: 2 kraftige tyske motangrep er blitt kastet tilbake. Det ene angre-
pei-ft.nt sted mat 5. armes front nord for Volturno-elven, det annet angrep
fant sted på 121dtfronten.'En-del-mindre-byer er blitt eroloret, bl.a. en
by 10.km, nnrd for eapua os en by 16 km. nord for Termoli. Den allierte
franrykkinjen Isernia Ejcr goe framskritt. Bombingen av tyske
fl.itere :brtcotter. Hovedjernbanelinjen law,s kysten ble brutt 3 ste-

•,ler nord--,Jcsit, :cmA, veC, dasens bombing. Por annen gang i løpet aZ denne
uke ble jernbanslitunktet Skoplje bombot. Ifølge meldinger fra d' t ju-
goslaviske hovec:tkyarc r har periljatroppene erobret flere byer og Xandsby-
cr. Tyske forsok nå å okkupere 3 øyer på den dalmatiske kyst er blatt slått

tilbake. Greske friskarer har avsporet jernbanelinjen mellom Aten og
Tyske forsøk på å erobre en øy utenfor kysten av Kroatia ble „slått

t

•

ibake..1 tysk Onnoer og 3 mindre fartayer blc senket. Tyskerne h4r ut-
slettet'byen zengr, sor f.;ri Fiume, under et nytt terrorangrep av b befly.
Størsteparten av befolkningen ble drept. Britiske krigsskip og fly  tjamarbei-

der n4 med frickorene ,g har fulIstendig herredømme over Adriatcr ivet.
Området ved Dedekaneserne beherskes av britiske og sroske krigsski
Vestf-onten Natt til torsdag rettet britiske bombefly et haftig a“ep mot

oseuito-fly bombet mal i Berlin. 1? fly gikk tapt. AiddrlAnsT;e
tg-genYue fesininser rettet i dagslys onsdag angrep mot mål i Vest-sklaritl.

i dc  senere daaer flyplasser i Prankrike, Holland  os  blitt
. pmbet, likeså, jernbanemal i Frankrike. Under fredågens bombing gAffl
»nerikanske og 2 britiske fly tapt. 20 tyske fly ble skutt nud. E:F;Cblte

•

ske fly har i de5enere netter vært over nål i syd-øst-England,

ndon. Få bomber ble felt, og bofolkninen hadde noen tap.
tte norske og britiski sjostridskrefter torpederte tirsdag en tysk Iaste-

?tt 112 km.  nord for DorEon.
AKT$KONFERNJTri Moskva fertsetter. Noe referat fra møtet vil

offentliggjo rt før  konferansen er slutt. Torsdag hadde konforansens
ltajcoro et 4 tiffers langt mote. Militere og politiske sakkyndige deltak.

THIen uttalte ensdar at han var vel fornøyd med droftelsene. En av de  Uri-
ske forhandlerne uttalte at forhandlinEene var oppviktise es erlige;,

'1X går ble Mr. 2den mottktt av marsjalI Stalin i Kreml. Hele den sivili„serte



verden avventer i spennimg resultatet av -oskva-konferansen. Det er all
:erunn til  n  tro at drøftelsene vil gi et goCt resultat. serlig de anå land,
Iremforalt Tyskiands vesallstater, ser med håp fram til konferansen. En
finsk kronikør uttalte i Eår: "Stor-Britania og Amerik- lorte av forrige
krir, at freden må orEaniseres. Av denne grunn ser de små nasjoner fram til
at det må komme til en forståelse på konferansen". En romansk avis skriver:
"Det vil vere galt å tro at det vil bli en atmosfere av mistillit i Moskva."
Profeesor Norm-MUlIer talte i gåt kveld fra London. Han talte om Universi-
tetsstriden o nevnte innledningsvis Universitetslerernes faste front.
Deretter uttalte han: "Universit:tet har representert tankens frihet mot
nazismens ensrettethet. Det har representert knden mot vold og. bart;ari. Det
har ikke bar.: vært en kamp for Yores frihet. Universitetslærurne har ut-
kjempet en stria for verdens virkelige frihet. I 3 år har Universit2t vart
en teleireet festning. Striden begvnte da Schanke i septemher 1941 innsatte
seg selv som Universitetets leder. Da begynte korrupsjonen og intri.ene.
Alie forsøk på å nazifisere Universitetet har slått feil. Alle fakuitutets
studenter har reist se3 mot anslapene. Det er et samvittighetsspørsmal.
Han ontalte deretter det reglement som nazistene har forsekt å tvinge inn
på Universitetet. "Universitetet alene kan ikke gota en slik ordnin.j uten å
svikt2 sin plikt. Vitenskapens frihet er av betydning for vårt folk. Derfor
har Universitetet en så go plass i fclkets bevissthet. Det har aldri svik-
tet sine nasjonale forpliktelser. I over 130 år har det la et grunnlaet
for vår nasjonale kultur. Let har ikke g.ått på akkord mod sannheten. Derfor
kjemper vi alltid med blanke våpen og rene hender. Universitets lærere
fortsetter den kamp som Høyesterett og kirkens menn forsvarte og som lan-
dets lærere og oppdragere ofret seg selv for t  gle mende fengsler og fare
for å redde ungdommen fra forgiftning. I Vinjes dikt liPg2r meningen med
Universitetslerernes kamp. -

Kunnskap skal styra rike og land,
og yrkje skal baaten bera,
og ingen maa vera ein styresmann,
som ikkje ein mann kann vera.

Til slutt uttalte Worm-Mfiller: "Det mørke Quisling har senket over vårt
land har dog ikke maktet k slukke Iyset. Quislingene kan kue enkelte indi-
vider, men de formår aldri å få herredømme over sjelen."

I ner framtid skal postverket gi ut nye frimerker med tilleggsverdi,
de såkalte landshje.12frimerker. Tilleggsverdien skal gå til frontkjemperne

og.andre naiistiske formår. Det hele er en tro kopi av den tyske Winter-
hilfe. Såvidt en vet kommer frimerkene i handelen i november måned. Lands-
hjelpmerkene står i klasse med quislingmerkene o.l. Det er innlysenau at
ingen go nordmann kjøper disse merkene. Ingen må nære noe håp om å gjøre
forretninger ved masseoppkjøp av disse og lignende frimerker. Det vil nå,
såvelsom etter krigen, være en skamplett for e:shver filatelist å ha nazi-
merker i sin frimerkesamling. ING5N GO NORDMANN K,JPER LANDSHJELPFRIMZRKENE.

Det islandske lærerforbund har holdt møte i Reykjarvik i disse dager.
Lerernes representanter vedtok folgende hilsen til de norsko lerere og le-
rerinnen " Letislandske lererforbunds årsmøte i Reykjarvik 1943 sender de
hjertelagste hilsener til de norske lerere. Den som  rfir livet for ungdommen,
vil i framtiden leve i folkets hjelter i takknemlighet".

Rygh Hallan som sitter i Statans filmdirektorat har nå også fått lyst
på de stere inntekter. Han bor for øyeblikket meget standsmessig i en be-
slaglagt jødeleilighet og vil pjerne skaffe seg tilsvarende inntekter. Han
viI med andre ord Ejerne bli privat filmprodusent som Sinding og Willoughby,
som berrp.e nå jonglerer med hundretusener.

Under skyteøvolser på Osearsborg oppnådde tyskerne fulltreffer på en
entint


