
HVA ER HJEMMEFRONT ?
Helt siden krigens förste W ergeriar  vi  hbrt om den norske hjemmefront• Det
har vært telt og skrevet meget om den ute i den fri verden. Nordmennenc har
hdstet megen ros og hedorlig omtale for sin holdning overfor de tyske volds
menn, Og etterhvert er det "eiksom blitt en selvfdlge for oss dette, at vi
har en hjemmefront• Det cr også riktig: Det er sclvfdlgelig at vi har on
hjemmefront. Mon det ligger samtidig en stor fare i denne selvfdlgeligneten
d6tniall bli så solvfölgnlig  at.vi glemmer hva hjemmefront er, og hvordan vi
skal opprettholde den. Den jevne mann kan komme til skade for å tenke som

at slikt som hjemmefront, det overlater vi til patriotene å stelle med
jeg kan så allikevel ikke gjdre noe.  Han  glemmer at I KAMPW FOR NORGES FRI
HET DER ER ALLE M UTEN UNNTAKE1SE,  Xper  cr forbryterisk å hengi seg til
likegyldighet og å tillate at ens interasse for saken slappes. Det er mis-
forstått å tenie:"Jeg kan nllikevel ikke gjöre noe", og det kan derfor være
på sin plass å repetere hva det er som skaper hjemmefronten, Det er utallig
måter å delta i hjemmefronten på, og nesten hver nordmann har til daglig
anledning til å gjöre sitt til å holde den, Alt som skader, hindrer eller
forsinker tyskernes eller nazistenes foretagender er hjemmefront. Det cr
hjemmefront når e arbeider ved et verksted, en fabrikk eller anlegg som ar
beider for tyskerne, arbeider langsommere enn han ellers ville gjöre, hvis
han er "uheldig" eller på annen måte sinker arbeidet. Det er hjemmefront
når en bonde holder sino produkter av til nordmenn ( vel å merke ikke til
ågereriser). Det er hjemmefront.når du ikke sender fline barn til quisling
enes ungdomstjeneste. Det er hjemmefront når du ikke möter opp til tvangs-
utskrivning, eller når du greier å sno deg unna den og undra deg utskrivnin
gen ved knep. Du tjener hjemmefronten når du holder fast ved din tro på
Norges snk og hjelper andre til å være like sikre i sin sak. Det er til og
med hjemmefront når du viser tyskerne og nazistene din forakt ved ikke å
mdte opp på deres tilstelninger, ved å unngå å sette deg vcd sidenav dem
på trikken, ved å la være å se på tyske filmer osv, Dette tr tilsynelatend
små og ubetydelige ting, men de stotter folks motstnndsvieje og fasthet og
derved hjemmefronten,
Kanskje har du ikke anledning til å arbeide aktivt for hjemmefronten, som
f.eks, ved å distribuere hemmelige skrifter, sabotere o 11, Men husk at din
form for hjemmefrontnrbeide kan ha like stor og kanskje stdrre betydning,
og tenk hver dng og hver time etter om det ikke cr en eller annen måte
hvorpå du kan yte noe, Og husk en ting til: Vær ikke redd for å ta en risik,
om det cr nödvendig, Det cr modige menn Norge trenger i dag, og du skal værl
en av dem. Vær alltid villig når det gjelder å delta i "illegalt" arbeide,
men hold tett mcd hva du vet eller får vite. Hvis du etterkrigen blir spurt
"Var du med?" skal du kunne svare: "Ja jeg var,"

Nyhetene 21, og 22. juli
Sicilin: Britiske og knnadiske styrker möter kraftig motstand ved Catania,
men frmungen fortsetter etter opprydding av minefelter. Byen angripcs nu
fra alle kanter,ogstrflppene understdttes nv flåten som bombarderer byen.
Tyskerne lider svære tap, men forsdker å holde byen i det lengste for å
sikre retretten mot öst for styrkene i nord og nordvest. Den ventes imid-
lertid å falle når som helst. Byen Rnmacca på det vestlige av Cataniaslet-te
ten er inntett, Amerikanerne har inntett Enna, Sant Stefano og Santa Cet
erina i det inffre av landet og Sciacca. Castelvetrano og Menfi langs syd-
kysten og har nidd utkanten nv Mersale n  hvis fall er nær forestående, På
dette avsnitt og det centrale nvsnitt cr motstenden i ferd med å bryte sam-
men, De italienske styrker er på randen av mytteri og har i flere tilfelle
skutt sine tyske officerer for å overgi seg til de allierte, Det cr funnet
en dagsordre til de tyske soldeter, utferdiGet av generalmajor Paul Konrad,
sjefen for Hermann Gdring-divisjonen, hvor han bekleger seg over den hyst-
eriske oppförsel av enkelte tyske soldater som flyktet i panikk da de hör-
te skytning. Til og med erfarne underofficerer beordret retrett, Han ad-
varer mot gjentagelse, stiller dadstraff i utsikt for dem som beerd-
rer retrett ,uten at det er strengt nddvendig.- Hermann Gdring-div. ståx
ved Oatania,- Havnen Crotone i Tarentbukta er bombardert av engelske
krigsskip. Det er fbrute gang det itnlienske fastland cr angrepet av krigs-
skip,
östfronten: Tre russiske styrker nermer seg nu Orel frn forskjellige kan-



ter,nemlig fra syd, öst og nordöst, På jernbanen fra öst er byene Iftsensk,
Vorosjilovo og Solotarevo tatt, Den siste ligjcr bare 15 km, fra Orel. Tys .
kerne setter alt inn på L holde Orel til tross for at "lommen" sluttGr seg
atT4ig tetterc til. Slaget kan bire snmmonlignes med Stalingradslaget i bc.
tydning. De tr.pper som cr gått over Mioselven og Donez 1  dvre löp har for
bedret sinc stillinger betraktelig. Vcd Bjelgorod cr tallrike tyske motan-
grep slått tilbake,
Det fjerne Osten: Jlierte fly senket tirsdag 1 japansk krysser og 2 des-
-tWe  og skacet ytterligere 2 destroyere. Flåten, som skulde undsette
en av 5yene i Salomongruppen, måtte snu, 150 allierte fly har angrepet
havnen Bair,oko på Ny Georc-ia og kastet ned over 13o tonn bomber. Jabanske
motangrep ved Munda er slått tilbake. - I de siste 14 dager er 2o japanske
krigsskip c)-.3 forsyningsskip senket,

Nyhetene 23. juli 1943.
Sicilia:Avdelinger av den 7. amerikEike arme inntok kl, lo i Går formidda

hovcdstaden på Sicilia, Derved ltr de oppnådd å fullstendig avskj
re det vestlibe hjSrne av Sicilia, Palermo har 25o  000  innbyggere o;z er del
nest störste by på öen, Den har en ypperlig havn, hva der er av særlig sto:
betydning for den videre krigIbring. Således kan det 15pe Inn skip på

12000  tonn og man kan langs kaiene losse lo skip fra 5000 til  7000  toni
pr, dag; Den 26, italienske diviejon har overgitt seg. Tyske offiserer skji
på italierne da dc heiste det hvite flagg, Dikeså har det 12; it, bergregir
overgitt seg. Det ser ut som om all organiscrt motstand fra aksen cr opphiji
i det vestlige Sicilia, Syd for Catania fortsetter de harde kamper, den 8,
brit nrme fortsetter sin omgående bevegelse. Byene Foggia, Salerno og
poditino er angrepet av allierte fly.Amerikanske jagerc har angrepet kom-
munikasjoner på Sardinia, 17 fiendtlige fly ble skutt ned, mot tnp av 6 c.g/
Russlnnd:Russiske tropper rykket i går fram 6-8 km, til mot Orcl, Byen
Bolkhov, 5o km rett nord for Orel ble inntatt. I Bjelgors4-avsnittet har
russerne tykket 5-7 km, frum, oj tyskerne i dette avsnitt er på full retrel
Orel og Briansk cr knftie bombet av russiske fly,Brit, og amerikanske tly
med 2 c).: 4 tbnas bomber deltar nå i bombingen  av  Orcl.
Osten: Alliertc bombefly fra Austrnlia har tilbakelagt over 3oo km, o4 angi
pet havnen Surcbaya på Java, Angrepet på Java kom helt overraskende pa ja-
'panerne.Alle fly kom velberget tilbake fra toktet. Det er det viktigste jaI
anske steittepunkt i hollansk Viktige industrimål, hv(briblandt el
stort oljeraffineri ble truffet, Likeledes ble det oppnå“ fulltreffere på
dokker, lagerhus og jernbanctomter.
Balkana Sophia har det vært store demonstrasjoner mot den bulgarske regje-'
rings aksevennlige politikk. Det måtte tilklles tropner for å få manneskea
massene splittet. Mhngc mennesker ble drept. Jugoslaviske friskarer hT..r bc.
fridd 3 byer nord for Sarajevo, etter å ha brutt gjennom en rinri av tyske
c); italienske styrker. Det er utlovet 100000 Eark i belönning til de tyske
styrker for påcripelsen av lederen for guerillatroppene, Tito, Tyskerne hal
hindret italienerne i å trekke sin styrkcr tilbake fra Balkan til forsvar
dv Sicilia on Italia, De har på cn grusom måte knust det mytteri som opp-
stod blandt dc italienske på grunn av dette,
London: Ceneral de Gaulle har i London uttalt at hnns bevegelse "Det kjem-
p=-Prankrike" vil bli opphevet når Frankrike cr frigjort, det vil ikke
bli noe nasjonalt parti. Nan anså det videre umulir å odelegge Tyskland  oe
for sent delc det opp i mindre stnter. General Giraud hnr under et besåk

Lbnclon sagt at det hverken finnes en de Gauilehær eller en Giraudhær,mcn
barc en fransk hær, hvor de Gaulle og han selv bare tjenstegjör.
Telegrambyrået Tasc har dementert at det skulle være foretatt noen landgan£
eller not ."kommandoangrep" ved Vard eller Nord-Norge i det hele tatt, Den
kjente svenske avis Nya Dagligt Allehanda skriver, at når tyskerne dikter
opp slike historier nå, må det være i den hensikt å bortlede oppmerksoffihet.
en fra begivenhetene pa frontenc.
Frankrike:  Det er stadig större motstnnd mot utskrivirt: til den tyske slsw<
tjeneste-,  Av 120000 som var utskrevet cr bnrc  25000  oppsporct.

AVISEN IKKE BARE SKREVET FOR DEG SEND DEN VIDERE VÆR FORSIKTIG


