
Den 8. desember 1943.

NORSK VILJE

Organ for heimcfront2n.

Norge skal vernes ned viljer av stål.

Pet frie Norges statsfinanser etter 9.  april 1940.

Ettsr nt vårt land ble okkupert av Nazi-Tyskland er det handelsflaten sor
har dannet det økonomiske grunnlag fer Norgos fortsatte krigføring  og  fel
all norsk virksomhet utenfor landets grenser. Like ettcr krigutbruddet  tn
- som kjent - handelsflåten rckvirert gjennom provisoriske forordninger,
Z2,  entda,eptirier6t~uav, -dez LuRiskragjetings Worparten av  inntektewe rc
servures imidlertid for oppajzret ned skipsredsrne ettur krigen. Staten
plikter ncmlig- i sansvar med grunnlovens regler om ekspropriasjon - å
yte rederne erstntning for brukun av flåten, likesom de skip som sr igjer
vii bli levett tilbake til eiernc. Etter cn uttalelse av finansministtr
Paul Hartmann i mars 1942, kan en heller ikke avgjøre nå de skattcr som
skal oppkreves av den arstattning rederne fr. Bostemmelser om det må ut»
stå til krigen er over. - Det koster å fcre krig, smrlig når et land scm
Norge snmtidig skal oppfylle cine int.ornasjonale forpliktelser  ou  sely d,
ke alle omkostningdr. Vi gjengir en tabell, som viser statsfinansencs st-
vikling fra den 1. juli lt40 til den 31. dcsumber 16413, stillet opp på
grunnlag av de, oftentliggjorte budsjetter. Tabellen cmfatter bare busjet
tene, ikke regnekapene, men det er grunn til å anta at avvikelsene mel-
lom regnskapene og budsjettene ikke er vesentlige. SoM det vil secs har
on helc tiden operert med halv-års badsjetter.
Statsbuasjettene 1040 - 1943  ji mill, kroncr etter:Lundkurs 17L7o);

1/7-31/12 171-207g 177-377r2 17I-357g 1/7-g1.712
1940 1941 1941 1942

Utgifter i alt 71,3 71 ,5 1005o
' 1942

221 5 2 115,2
Dorav2
Forsvaret 31,5, 21,3 48 ,8.166,4 60,2
Renter od avdr. 29,6  2"  G 3455 3594
Sosialdeliartem. 0,3, 0,2,-- 5,8 4,1 6.-
Handelsdep. 0 ,7 1 ,21- T ,4— 5.- 5,1
For tiden 1/1 til 30/6-43 var den budejettcrtc utgift i alt 148 99 cg for
tidsrommet 177 til 31712-45 er dun budpjetterte utaift 135.- mill. krteamf
HeraV går - h.h. vis - til Forsvarsdepartementet 6?,36tig927,3 Mill, kr,,
til renter og avdrag på gjeld 37 92 og 33,6 mill; kr. Sosialdepartementet
15 92 og 15,4 mil1, kroner og til Handelsdepartementet h.h.vis 5,1 og 4,4
mill.. kroner. - 1 første hclvnr av 1942 var utgiftene til forsvaret op-
ps i over 221 mill. kroner. Uct høye Lall skyldes at dt da bls avsatt
hele 88,5 mill, kr. som en engangsbevilgning til naterialanskbffelser
for forsvaret. Den størsto post på budsjettene er selvsagt forsvarsutsif-
tene. øknngen i utgiftene til Sosialdepartementet fra busjett til busjet
viser økningen i flyktningestrømmen til Sverige. En vesentTig del av 4%t



budsjetterte beløp går til dekkning av omkostningene ved flyktningero
Sverige. Resten går til sosiale tiltak. Utgiftene til 1-fande1sdepartem .
tet går til forskjellige sosiale tiltak og velferdstiltak for sjøfolk,

drift av sjømannsskoler m. v. Ca.•1054 av de samlede utgifter går til
utgifter vedr. utenrikstjenesten, informasjonstjenesten, kringkasting;

skoler, misjonsvirksomnet, retts og politiforinål, revicjon og ut;.;iflur

til den sentrale administrasjon.

DET K3L. SELSKAP FOR NORGES VEL utdelte som kjent en medalje til sorlig

fortjente tjenure i landbruket med en arbeldstid på minst 25 år scimde

sted. Medaljen kunne også tildeles funksjor=cr og arbuidere i håndvuri .

industri og handel mcd en arbeidstid så mirst 30 år. Søknåder om me-

daljer til disse siste, ble sendt gjennom vedkommende =ingscrganisa-
sjon, h.h.vis Norges Kåndvirkerforbund, Porges Industriftrbund og Nor-
ges Handelestands Forbund. Alle disse forbund er forlungst nazifisert.

Etter den kjunte øverlandssak er nå ogs "Selska-øet lor Norges Vel",
som det nå heter, ensrettet og "minister" Fretheim er insatt som preses.
Det er etter dette gitt at INGEN NORIEC -JONDE,HANDVERKER, IUDUSERI-

ELLER FORnEYNINGSDRIVENDE FOR IIDENKAN 301C emDENIE MEDLJE TIL NOET

AV SIN2, ECLK, uansutt hvor fortjente disse matt: være. Det får utstå
til nazirugimet er ryddet bort.

Den innsats våre sjfclk har ytt on framleis yter i denne krigen har
kostet mange verdifulle, unge liv. Det ble for en tid siden - fra offi-

siellt hold i London sendt ut en liste med oppgave ever de norske
sjøfolk som ur blitt igjen ute på den vate kampplassen. ilittil har mel-
lcm 11 og 12.000 mann vært med på torpederte skip, blandt dem er det

atskillige som har vert torp,edert både to og tre cg fire ganger. Av dis
se er omlag 2300 mann omkommat, resten er blitt bdrget. Bergningspro-
senten på norske båter er den høyeste blandt alle allidrte. En bergnin;g
prosant på omkring 80 vidner om de norske sjøfolks høye kvalitet ng
ningsmateriellets nivå.
Mangc fagre ord har vært sagt em sjeffolkene, eg de har i hey grad for-
tjent den beundring hdle det norske folk omgir dem med. I våre sjøfolks
innsats 1ever det beste av norsk mannsmot og frasoløst fedretandssinn.

Vi i det okkuperte Norge er derfor glade over at vår fric regjering
ger for sjøfolkene ved sosiJe tiltak. Gjennom den nylig gjennomforte
pool-ordning, som vistnok er et eneståendo tiltak, sikres bl. a.  sjøf02
kene lønn mens de ghr i land og vdnter på ny båt. Vår takknemlighets-
gjeld til dem vil allikevel ikka kunne betales med materielle ting, md:

de skal vite at vi på land verdsetter derus arbeide eg av hjettet unnui
dem du best mulige materielle kår i deres hardc kamp på det frontav-
snitt som kånskje er det viktigste i denne krigen. Det okkuporte Norge

venter med lengsel på krigens slutt ikke minst for atter å kunne se sin
stolte sjøfarire igjen.
Tyskerne er ikke smålige nar dat ejtider titler og våre 1-idm1ige nazis-

ter har etter skral evne torsøkt  a følu: etter. Tross dettu har du i

sin evneloshot ikke maktet à skafit sin "førur" en passendi, lang tit-
tel. "Norges-Nytt", som kommer ut i 5tockholm har gitt ouislird-ene en

"hjell-ende" hand og fereslar at Quisling is denne tittelen General
der Polizei, Obersturmbanngruppenfrer der germanischen 33, Grossadmi-
ral der hirdischen Scestreitkr&rte, General (I_r Hirdgleitfliegur und

Oberbefehlhaber dber silmtliche truppen des Reichshirds von des Fffidrers
des grossdeutchen Rciches Gnaden
hjarne Smith-Berg ( N.S., Oslo ) ble for en tid siden dømt til fire

måneders fengsel for svindel med brennevinskort. I sin tid ble denne

mann sammen med "operasanger" Eånrik Dahl ansatt ved Arbeidskontorot
for utskriving til den "nasjoncle" arbeidsinnsats. Da det nå ikke ur
fungselsplass for virkeligo forbrytere slik at herr Lerg kan sone straf
fon, er han møtt fram igjen på Arbeidskontoret og fortsetter å skrive

ut til arbeidsinnsats. Vi er ikke i tvil om at denne sak da er i de
rette hunder.



Lørdag underrettet Aibbentrop den svenske charge d'affaires i Berlin om
den tyske regjerincsLholuning til den svenske note.angeende arrestasionene
av ds norske studenter i Oslo. Hån sa at iyskland ikkd kern., ta hmsyn til
eoten, og han uttrykte sin Iorbaus‘elsd over at gveriE-e blennet ser- inn i
indre tyek•norske iorhold. For Inamtiden kenstillet Ien til men c:;!enske
recjerinL,  ikke å blande se, inn i Tysklands anliggenesr. Den svensiSe L»Si)1.1
i amrlin reiste søndas med ily til Stockholm. T:tn svenske 1.;:lkodags uten-
rIkekommite er sammenkaldt til ekstraordirmeat møte  Oia  i.ds,  Dan  Laanske
presse resgerer meget skarpt i sine tutalelsdr i ånladning den tysk regje-

avvisende svar. Fraktisk talt s;umtlige 'aresseorganer krever na at der
aettes makt bel noten, for eks. ved å stanse malmtrafikken over harylk.
lAftontldningen framholder at 3verie il<ke fortsatt kan ha noe samat'buid
eller samkvem mea Tyskland i tilfelle tyskerne gjennsmfører sin beslutnina
om å deportere de norske studenteee til Tyekland.  Ogsa  den finnske retzjeriru
ar rettet en henstilling  tal  Tyskland i form av en note, hvori det
til de finrske studenters reaksjon.  Ccsa  i Ungarn har studentene demon strer!
som protest mot arrestasjonene i Oslo. Cet merkelige er at polltiet ikike
grep inn mot demonstrasjonono, som fant sted i Budapest.

Undervisninc,sministeren i Ster-Lritania, R.A. hutler kalte i dag smmmien
utenriksminsitrend til de land som under krigen har sitt sete i London.
HanaUtt'altekrettetkil kirke-  oc  undervisnirmasminister i den norske reg je-
ring, statsrad Hjelmtveit; "Vi hur i dtor.Britania er blitt dypt rystet
over å høre hvor brutalt den tyske okkupasjonsmakt har gatt frem mot stue‘en
tene i Horge. Det er ganske klart for oss at tengslincen oc trusselen om å
deportere blomsten av Norges ungdom har til hensikt å sla ned landets
intellektuelle motstand. Mea stolthet og beundring har vi vant vidne til
Heress folks herciske motstand mot undertrykkerne. I denne kaflpen har follAe
hentet kraft fra kildene i sin rike kulturelle tradisjon og fra.det under-
visningsvesen som vi beundrer så høyt. florges intellektuelle har stått fam't
og urokkelig mot alle tyske knep og underfundigheter. Alle scn er knyttet -
til undervlsningsvesenet i Stor-Britania står bak me:2- når jeg uttrykker
sympati. Vi vet at dd:tte angrep vil være like virkningsløst som noe annet
som tidligere er rettet mot det  norske  folk. Vi vet at utraffen uvegerlig
vil komme over de skyldiges hoder. Med denne aksjon tilsiktor tyskerne å
ttslette ethvert spor av tankens frihet. Det eksempel som Nerge har gitt,
vil styrke frihetens forsvarere over alt i verden i deres kamp."

Samtlige tilstedetmerende sluttet varmt opp om Butlers ord. Hjelmtveit
sa fram en dypfølt takk.

Etter fire aacers Iorhandlinger avsluttet Churchill4 Stalin og Roosevelt
møtet i Teheran,bovedstaden i Iran, lørdag don 4. ds. Den E-desember ble
utsendt en felleserklaring, hveri det bl.a. hcter at det ble full enighet
om å bringe krigen til en hurtig avslutning og gjenopprette fred og ro i
verden. Det ble oppnådd fullstendLg enighet om utstrekningen av og tids-
punktet for de allierte makters koorainrte og endelige angrep fra ast, vest
og syd. dIngen makt på jorden kan forhindrs oss fra å ødelegge den tyske
forsvarsmakt til sjøs, til-lanas og i luiten. Denne overenskomst garsnterer
at seiren er vår. Vi er fullstendig klar over det store ansvar sem hviler
ea oss. Alle de nasjoner som har Ul hensildi å utrydde tyrani, slaveri,
Sndertrykkelse og intolleranselinnbys til å slutte seg til verdsnsfamilien
av frie demokratiske nasjoner.'

,
Under møtet i Teheran ble utseadt erklæ-

ring om at de tre stormakter forpliktet sen til å res=m,ktere Irans uavhen-
gighet og integritet i samsvar med Atlantic Carta. UnCler konferansen ble
Stalin av Churchill overrakt Stalingradsverdet, en gave fra keng Georgedon
VI,med anmodning om å overbringe gavn til bven Stalingrad. Overalt i den
frie verden, først og framst i de alllertea hovedsteder, er konferansens
beslutninger blitt hilst med stor beseistring. Samtlige pressekommentarer
understreker at der nå ikke lenger finnes noe uløst "krigsproblem".
"Evening Standard" skriver "Teheran-konferansen apner veien for maktbalsn-
se til en kollektiv sikkerhet, som star, apen for alle nasjoner". Li\kw York
Herald Tribune" .skriver: "Konferansen har Iagt grunnlaget ror en virkelig
verdensstrategimF.



Siste nyttt f:ra frontene
Vestfrontent Natt til lørdag Var,seippiabovedmålet for de alliertes nombe-
uaskiners anb.rep. En mindre flystyrke Ejorde først skinnansrep mot Berlin9
Evor det tyske jaserforsvar blc saMiet. bomberne oVer Leipzip møttc derior
ubetydelie motstsnde Der ble sluppet ned 1800 tonn bomber, og ødelesgelsene
var enorme. Leipzig er en av Tysklands største industri- og jernbanebyer.
ameederflv, som var over Leipzis sendag .9  kunne gi meldine om at byen frem•
dcles brendte og at rgksgylene nådde opp i 6000 m. hgyde. 2tter angrepet
s ikk 24 f4y tapt. En engolsk flyst:vyke møtte 14 tyske Dornier-fly over
Eolland 7brdss. 11 av dem ble skutt ened uten  mbap av egne maskiner. Flyplas-
ser i Frohkrike og Nollånd og ble nnerebet både lørdag os søndas,  os
ainer blela s t ut i fientlipe farvamne Stalin opplyste i Teheran at de
alliertos samlede flyproduksjon utgjeåle 18,500 fly pr9måned.

Italiau I Italia  gar  den 8.arme 'ffln under voldsomme kampere byen San
Vito eI blitt erobret 9  de allierte har nedd elva Moro og har på ett punkt
overskredet elva medførende ponservognor. Eriacene står nå 20 km. fra Pcseara
mn 6. arbe barcerobret viktige sti1linser i Camino oå Maggiore-hgydadrasene
Mlere høyder tadsuei.enaCapua-Rome er blitt erobret. En resner med at tysker-
ne har 9 divisjoner i første linje og 2 i reserve. Den tyske frontlinje og
eakrk forsyningslinje er blitt kraftiE' bombet. Videre er flyplasser ved
Aten 9  militere mål på Ithodos, Mos oa Leros samt dokker ved selamis.i Syd-
helIas bombet.

F ovjetsamve1de_t, Den røde atmme tortsetter framsangen i Evite-Russland.
kbrd vest ibr Gomel har russerne rykket tram benimot 15 km. og står nå
kwp Fe 25 km. fra Mohilev. I helgeh ble over 100 bebodde strøk erobret i
tå-mbeområde. Iresset mot byene Sljobin og Rogasjev fortsetter 9  og russerne
ptår vel 10 km. fra disse byene. Dyb tyske angrep mot det russiske frnm-
s:ringet vest for Kiew er blitt slått tilbake. Over 12 tyske motangrep i
Tsjerkassy-omrSdet er blitt knust9 og tyskerns batehbt over 1000 døde i
Itte område. Styrker som rykker vestovor fra Kremenshug 9  har skåret over
Iirnbanelinjen Smela - Snamenka, 25 km. n.v. for Snamenka. Byen Alexandrija9
.0. for Snamenka9 er blitt erobret. Tyskerne i området fra Tsjerkassy og

kiew er nå blibt avskåret fra sine viktisste forbindelseseentra. Vad Dnjepr-
munningen 9  når ved Cherson 9  ble 1300 tyskere drept under et r tysk motangrep
2redag. 4usserne har bedret sine stillinger her.

Ceriljakampene på Balkan går videre os freskarene kar notere seg lokale
framganger. En nasjonal ko,mnite har utnevnt en midlertidig regjering av ju-
goslaviske patrioter.

Bolivia erklærte Tyskland og Japan krig den 6.desember.
I Middelhavet er i de siste dager ebaket i alt 16 akseskip. Ibenfor øya

Naksos er en flytedokk senket. Ved Daimatia-kysten har aliderte fly senket
et tysk.transportskip. Samtidig ble havneanlegg i Spelato angrepet.

Fra Washington forlyder det at byggingen av landsangsfartøyer nå bygges
i forsert tempo. Det gar foran selv byggingen av fly  os  tanks. Omlag 20000
ånerikanSke firmaer er beskjeftiget med arbeid i forbindelse med framptil-
lingen av landganssbåter. I Fhiladelphla ble idag sjøsatt slagskipet
'Wisconsin'. Det er på 46.00,6 tonn.

Churchill og Roosevelt har møtt president Ingnu til en samtale i Nord-
frika. Stalin er vendt tilanke til Moskva 9  hvor han fikk en begeistret mot-
gaking. Arbcidere over hele Bovjetsamveldet holder mgter op; gir uttrykk fer
sin begbistring over Teheran-konferancens gunatige resultater.

Pråvda skrive1 idag Laldri.tidligere har spørsmålet om en militEr

aksjon fått en så klar og konsisitorm, Det vil samtidig bli rettet et knu-
sende slag Mot Hitlers . nrmeerefra de.forskjellige fronter. Vi har møtt et
vendepunkt i krigen". ey  e ; .

Alsass-studentene i Strassburer bldtfarreptert sammen med sine pro-

fesserer. En professor bleeskutt. btudentene beskyldeS for å drive anti-tysk
propagenda. - Det forlyder at 1300 hOrdke Studenter og t 20,profesporer skal
sendes til Tyskland torsdag. Også studentene i Dern har protstert og krever
:rfr regjeringen at den skal gripe inn overfbr Tysklandetil fordel for de
norske studenter.


