
EVA ER HJEMMEFRONT ? . .
Helt siden krigens fbrste dager har vi hört-5ff-a-Zn norske hjemmefront. Det
har Vært talt og skrevet meget om den ute i den fri verden, og nordmennene
har hbstet Megen ros pgidederlig omtmle for sin holdning overfor de tyske
voldsmenn• Og etterhvert er det liksom blitt en selvf52:ge for oss dette, at
vi-har en hjemmefront. slik skal det også være: Det er.selvfblgelig at
vi har'en hjeMmefront. Men det ligger samtidig en stor-FeTfe i denne selv-
fdlEeligheten ; det •kan bli så selvfölgelig at vi glemmer nva hjemmefront
er, Og hvordan vi skal opprettholde den. Vi kan komme i skade for å tenke
som så, at slikt som hjemmefront, det overInter vi tilepmtriotene å stelle
med, jeg kan nå allikeveln ikke gjdre noe, Vi Elemmer at I KAI2EN.FOR NOR-
GES FRIHET DR-ALLE KED - UTTEN UNDTAGELSE. Ingen htnr•lot til å hengi seg til
likegyldighet og å tillate mu ens interesse fer -saken sleppes. De:3 er mis-
forstått og tenke: flJeg kar allikevel ikke gjbre noe", egedet kan derfor yæ-
re.på.Sin plass å repetere-hva det  er  som skaper hjemmefrontn. Nesten hver
nordmann kan aaglig gjore noe for hjemmefronten. Alt,som skeder,,h...ndrer,
eller forsinker tyskernes eller nazistenes foretmgender er hjemmefront. Dot
er hjemmefront når en arbeider ved et.verksted, en a:brikk eller et anlegg
somdirekte eller indirekte arbeider for tyskerne, mrbeider lannsomilaerc enn
harmellers vilde gjöre, hvis hsl.n er "uheldig" ellenspå.annen måte sinker
arbeidet. Detner hjemmeiron når en bonde holder sine-orodukter 17 til nerd-
mennt dog ikks til ågerpriser;. Det er hjeMmefront når'an'ikke sender dine
barn ttl euislingenes ungdomstjeneste, Bet er hjemmefront når du ikke-mbter
opp til tv-ngsutskrivning, eller når du greier å Sno deg , unna den og unadra
deg utskrivningen ved knep. Du tjener hjemmefronten.nar du holder'fastn ved
dintre bå Norges^sak og styrker andre.i dcres tro. Det er til og med  h ty:rn-
mcfront  nardu viser-tyskerns og nazistene din forakt ved.ikke å möte opp

• på deres tilstelninger, ved å ttnaå å sette aeg ved stdema av dem på trikken,
ved å le være å se på tyeke filmemmosv. Bette cr tilsynelatende små en,e  ube-
tydeliEs.ting, men ds ansporer motstandeviljennstyrker samholdet og derved
'mjenimefronten.
Kruiskje.bdr du ike mniednign til å arbeide aktivt for kjemmo-fronten, som
Leks, ved å dtstribuere  ffillemale" aviser, sabotere o.l. men husk at din
form for hjemmefront:rbeide.kan ha like stor betydning, og tenk hver ae,g
og hver time på om det ikke er en eller annen måte hvorpå du kan yte noe.
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• Det er-modige meniMilorge trenmer idsg, on du skal være en av den. Vær all-
• tid villig til å fdlge parolen fra ansvarl1g hold om til å delta i"illegalt"

arbeiae, men hold tett med hva du v-Ct e1TâTffr vite. - Hvis da etter kri-
gen blir spurWVar da med?", skal du konne svare:TrJa, jeg var",

Nyhetene fra London 1. og 2• september 1943.
Russland: På he2c den l000km långe fron'E rykker russerne frem. De driver
gla inn mellom de tyske nokkelstilliner i Smolensk, Brjansk, itoltmva,
Stalino om ved kysten av Asovhavet. ifirjanskavsnittet rykket russerne
iren lokm og crobret over 6o-steder. Frjansk og Konotop trues av en omgå-
ende bevegelse., jed Smolensk ble Soonsteder inntatt og russiske fortropeer
står mindre enn 6okm fra Smolensk, Bjen Dorogobusj -då novedveien }teskva-
Smolensk ble inntatt-igår. Stalins dasordre ler torsdag melder at Sumy er
inntatt; - Slaget om Taganrog kostet :;5skerne'35 000 drepte og b000 fanger.
Russerne tok som bytte 65 tanks ug 4ou kanoner og ddela ;5oo tanks og 3600
biler foruten en mengde fly. Den-17., 111,. og 294. tyske infanteridiv. oc
15 fallskjermdiv. ble tilintetLnjort-og 3 andre divisjoner samt 13. tank-
div. ble revet opp, - -
Vesten: Natt til onsdag ble Berlin bombet kraftig av en stor styrke Lwit.
bombefly. Store tyske jagerflystyrker gikk opp td1 forsvar, og mangav
disse bls skatt med. Det oppstod svmre branner og ennu torsddg ble-det
meldt et Berlin lå innhyllet, i tett rök 1ra brannene. 48 brit. fly gikk
tapt under angrepet som varte i 45 min. - En fransk bombeflyavdeling eskor -
tert av 13ngere 'mar angrepet jernbanemål ved Rosendal i Holland uten å lide
tap, flyplasser og snare mål i 2rankrike Selgia og Holland er også blitt

• anEreaet. -
EiddelhavetnOnsdag ble 2isa anerepet. 16 fiendtline ily ble skutt nedsso

av tre allierte. Tidere ble Catanzaro, Salerno og Fesrara bombet.
1latt til onsdag ble mål ved Taranto bombet. Torsdag ble en stor militær-

• leir ved Reggio i S-Italia , flyplassen vea M.versa db dessuten en fabrikk
ved Iglesias på Sarainda bombet, Slagskipene"Nelson"0. "Rodney" oe krysseren



- _
nOrion" eskortert av jagerfly har bombardert.italienske kystbatterier ved
Reggio. Fiere avtbtk,teriene-bl-e-brakt Gli tEr.nshet.
Danmark: GeneradSreiken fortsetd.er i flere byer på JylIand. J kjObenhavn--
uatruljerei

. -
.,ahk?-1 gatene og kanoner er oppstillet- Under:urelighetf-neti-x.

byen'er 5o dansker blitt drept ou over loo alvorlig såret.. Da tyskerne-vila.,
de slagigc de danske marinefartiyer, ble de opooldt i 3btimer .a.Y•
ske.sjJmenn.sOm hade 2orskanse seg bak banikader i idavneområdet,rIens -
sbrengte deres kamerater skipenc 1.1uften. 2oo danske_sj3mcnnga Sitt:liv
i denne kamp. Danske krisskip pom er kommet til iSverige. erdirigert,til .
Karlskrena. De danske bcsetning.er forblir ombord på sine ckip t
Ju=pslavia: SlOvenske friskarer har angrs-pet og uysooret et -Jek
TrfdliWerkniit“,r til Italia. 2 lokomotiver,  mangc voftner samt bensin-ou'
ammunisjon ble Odelagt. 5o tyakere ble drept og tatttbilInge,
T.jskIand: TTDeut.i,ches Nachrichtenoureaun meddelte for en tid siden at en
iToTCmsk embedsmann henrettet for en attolelse om at Tyskland vil
de -sederiE-‘g ,W?; for å ha u'bredt. rykter - Kimmler har besynt å virke i sdn
nye .

Nyhetene 3. sept. - (13 kl, 15,39.
IDG -2X FIREÅRSDtG:U Jin 1,..LLIERTS GJORT ILA-DGANG

kl. 4.3o imorges gikk-brit. og kån, trooper. frE) 8bri't .
arme il-and på Calabrikysten ved Idessina-stredet, ict meldes frf t  .Ldg'er tt
.ct brohode cr etablert. "itir 1.Ltndingen ble det  los.eJtt.kraltie bombar-
dementer na såvel kVstartilleriet på Sioilia'som flåtestridskrefter og
Ily, og fiendtlige kYstbatterier ble brakt ni taushetayTronoene ble frak-
tet over stredet i landingsbåter od anfibiebiler, eskortert av malizefar-
t5yer. Da lart5yene nåddc fastlandet, oo:h5rte c.en troldsomme artilleriild,
og troppene ldp fra skioete for å oporette ds f5rste stillinger, De htr al-
lerede  mdt't  hård motstand, sorlig fra tyskern som iall hast er sendtt,
Lil forsterkning: Kaffloene ea ennu i begynnerstadiet, (3;: man Yenter at de •
vil bli alvorlige og meget hardere end de som fant ster. nå Sieilia.-
All, fly g'jennemf3rer krafti 2.37 1141e sambandsettet i flalia. I
nord er jernbaneboen ved 3olzano, Livor all tralikk gjenno::: Brennerpaaset
må passerc, blith -sat ut-av ooillet. ed Trento, Då samme linje, nr jrn-
banelinjen blokert Og'vegbroen spren_t i luf-ten. Ull i BoloLna er ozså an-
creoet. De angrioende fly m5tte sterk motstand av jager, og ti1sammen ble
54 av disse skUtt -ned mot tapc.t. Hy 15 all, fly. - Gjennom Alger kringkast-
inc er italienerne blitt anmodet om å hilse Le allierte som befriere, slik
sort dcres fdrfedre hilste Garibaldi, '
Russiandifremrykkingen mot '''molensk fortsetter tdb3ss kraftit mot ngrep.
TJO—t-teder til er-erbbrdt -og russerne befinner s. indre enla 35km fra by-
en, Da russerne inntok'D:.robusj, t2-oe tysker— 4000.-Jalne. - husserne
har -,.vskåre jernbanen Brjansk--XonotopLiCiev, idet de har inntLLtt Krolavets
og Jampol.  De cr således iferd med å drive en dyp kile inn mellou srSke:tnes
styrkcr i nsrd og dcm I 3Tele Y-_sk:)revinser_ m nå på russernes, hen-
cler. - I Donets-b-sscn&st er Lisitcjansk;yorosjil=_-: i,Kr iatiansnvo er-
obret av russerne, og de stat nindre enn dokm fra oebino. - Ved kySten av
..sov-havet har russerne inn-att Budenkovo,  som  liguer mindre enn 4okm frd
LiariO;o1. - Det meldes at yskerne tr,kker.sifle tropper bort fra Kuban-
halvOya og at det nå bare er rumenske tropoer - .
Vesten: De all, har i[4.r u:firt 3 större tokter mot fnctlandet. Hurryeanes
sEa-Wt--5 sluser i Holiand. flyv, lestn. angreo 2 tyske flyolasser i N-Fr
En tredj .. flyst2rke angreO andre mål i N-:1d-J.nkrike. 7 tyske fly ble skutt
ned, 8 allierte Likk. tapt, - I 15pet av r fjerde sor[. d  lio
na±t, hsr all, Ily kastet 96000 ton bortiocr mot mål i Tyskland - eller: dob,-
belt så niange som under de foregående krissår tilsammen, tv de menuder boarm-
com er kestet over tyske byer, kan nevnc,s: Hamburg 11-)oo ton, Berlin
6000, Köln 8000, Duisburg 600o, Dssen 9000, Uurnberg i000, Dusseldol-f booct
Danmark: I Nörrebro-dis,i'iktet er ch maskinfabrikk sprenct i luIten, I
Köbenhavn er et skib blitt senkeA av ek tidsinnstilt bomT.e. Tyskerne har
mcddelt Kong Christian at dc bctrakter hans politiske funksjon som ow.J.L.e-
vet. Det danske poliLi har nektet å anderskrive lydighetserklæring til  ys-
kc,Jrne.  Politivakten i KObenhayn er blitt stormet av SS oP tyske politi, som
har overtatt det danske politis funks)oner,
Fianland. RiicsdL en rdlter i et hemmeli m81:e dbn uttnrikspolttiske situasjo

DU S'ttA.L 5.21IDE k VISEJ VIDEdE STRA.,tS DU HAR IDST DET  J2R  23R5 IKTIG.


