
Den 20. november 1943.

WORSK VILJE

Ornan for heimefronten.

Dorge skal vernes med viljer av stål.

-
I denne tiden forstår vi mer enn noensinne Gunnar Reiss Anderson, når

han skriver i et av sine dikt: "Mitt fla r , mitt f1agg, je:; suger inn det
far2er så det snerter". Jai det smerter, UndertrykkeiSe cy; mord har bragt
sorg i mange hjem, men flag ftet, landet, alt det som er oss kjært, stAr vi
vakt cm - heimen, skolen, kirken, ja, hele vår dyre fedrenearv. Heimefron
tens varder lyser og kaller nye met:njor kvinner tiI kanpen. Flere og fler
strommer til. Idag er heinefronten hel og ubrytelig. - Bødlene Rediess
on Terboven har på ny latt utføre nye mord. Disse sadistiske krigsforbry-
ture har forlant ennå mere blod. Denne ganj har sorgen fått innpass
norske arheiderhjem i Trondhein og omegn. 8 nye dødsdommer er blitt full-
byrdet. Nye menn av heimufrontens varduvakt erfalt på.post, men nazisten
tnå  ikke- trd-atrukkne  rtynneS'Ift;-Nui, tettere og tettere fylkes vårt lan
kvinner og menn om frihetens sak. De myrdede tilhorte alle arbeiderbeveje
sen i Trondheim oa var kjente uforsonlige antifascister. 4 av dem tilhørt
Det norske arbeiderparti og 4 Norges konnunistiske parti. Vi som er igjun
vil fure deres kamp fram til seier, og dures 2jerning c“ innsats'maner os
til skjerpet rakrykket motstand mot undertrykkerne. Vi gjengir de myrdede
navn:

Øistein Johan Langseth, Gustav Fredrik Andersen, Kelbjørn Wiggen,
Arne johanson, Odd Christensen, Reidar 'fflandahl og Karsten Wnrdahl,
alle Trondhein. Arvid 'Austa,

0 fedreland, du eier hver nordnannä arm og blod:
Tvil ei da on din seier så lidt som om hans mod:
Han slumrer ei i freden; på fiendens overmast
så vak son urn i reden han våker på sin vakt.

Om sverdet ved sin hofte han enn ei drd.,fer ad,
trofaste rifle ofte må ned til pruveSkud,
det hly,som målet rammer, vel ranmedu sin mann,

•om krigens ville flanmer slo om vårt fedre1and.
Wenreland.

I ut radiopronram til den illegale presse i de okkup-r -k.e land, den
23/8-1943, behandlet London-kringkasteren et par emner—av ator interesse.
Bi.a. okkuperet svnLna Tvsklandsproblemet.

Det ble referert en rekke uttalelser i den henmelige prusse om Tysklan
framtid. Fra Nore sitertes Fri Fagbevegelse for juli, som hevder at tros
nazistenes overcrep, må en demokratisuring av det tysku folk Settus son e
av de positive fredsmål. En slik demokratiserinn kan ikke  :JjennonføreS v;)
inngrep utenfra. Demokratiske krefter i Tyskland må styrkes, og de krefte



som har vort berende for nazismen må likvideres.
I det frnnske Le Populaire hevdes det at franske socialister vil nctse

to seg at dat gjennomtvinges en hevnfred mot de nazikuede tyske felk. Men
det trengs et totalt militert nederlag, så det tyske folk ser at det er
blitt slått av demokratienes overnekt. Vi na stdtte en revolusjon i Tysk-
land. En slik revolusjon kan bere komne ved semvirke mellom demokratiske
krefter. Det er ikke fornuftig å dele opp fyskland, for duts anhet har ut
viklut seg histeuisk. (De Gaulle har noe slikt.)
En polsk hemmeli. avis, Friheten, sier: hen 7 selen etter hevn dr en biYnett
0-et og forståelig folelse. Mun gir vi etter for den når seiren er vunnet
over nazismen og anvLnder voldsmetoder overfor tyskerne, så har nazismen
vunnet over oss i det øyeblikk nazistend er militcort bdseiret. Gjenopotrg
ging av Europa er bare mulig ,jennom ut omfattende folkesemvelde, hvor
ingen, heller ikke blandt seierherrene, ma gjdre krav på å vere herrefolk

En hollandsk avis skrivers Vi skal tn siktu på å oppta Tyskland på lik
fot i jet europeiske fel1esskap, Men det blir nesdvendig med en overgtings-
periode. Nederla,:et vil ødeleje nazismen. Men den militaristiske ånd vil
fortsatt holde seg. Denne ånd må bekjempes. Frihet og demokrati må bygges
på et sundt ekonomisk grunnleg. Det europeiske fellesskap må tes som ut-
genuspunkt. Hver stat må oppgi noe av—Siff suverenitet. Da vil ingan stet
få adgang til på ef)en hånd å or.1;tdte eller reise tollmurdr. Dette vil
ikkc bli en wrbehandling av Tyskland, nen noe som:gjelder allu land i
fellesskap. Dermed skulle det ikke bli anledning å-utvikle politisk
mindrevardi]ghetsfølelse.

Siste nytt fra frontenes
Vestfrontent natt til fredag foretok den stdrste styrke bombemaskiner

som noensinne har vert over Tyskland, angrep mot Berlin og Ludwigshafen.
En antar at henimot 2000 fly tok del i an_repet. Berlin vnr hovedmålet.
Eyen var innhyllet i tnke, hVorfer en vanskolig kunne-obsdrvere resultote
ne. Over Ludwigshafen var det klart vor under den førstc: tid av bombinuer
ov  der ble observert store brenner ou svere eksplosjoner. u2 fly ,ikk
kun en liten procent av de deltakende fly. Forri,e gen-, Bdrlin ble bombet
vnr den 4. september, da der ble kastet ned 1000 tonn over byen. Natt ti]
torsdag; ble li rlin, Ludwigshafen og andre nel i Vest-Tyskland angrepet
britiske bombere. Tidligere i danne m årtud ble det over Tysklend, i lvpot
aV  dpgnet som lep ut den 4.november, sloppet ned a]03 tonn bomber i
av l. timer, derav over Dusseldorf vel 2000 tonn på 23 minui.ter. Den 3.
november ver cver 1000 amerikenske flygendu festninger over Wilhelmshafox
i krig-dns hittil stdrste luften-rep, og kollosale skader ble anr,Atet.
Den 8. november var iujen over 1000 flytrende festningdr på ving-ene og ber
bet Gelsenkirchen og Mfinster. Enorme skader ble påfdrt byenes industrier
(bl.a.  de  syntetiske gumeifabrikker). Tyskland kan venta se•ennå hardere
enrgrep innen nevember maneds utgeng. Ellers har jernbnnemål o» flyplasse]
i Holland, Belgia og Frankrike vert gjenstend for alliert bonbing.

dagslys den 16., november fordtok nmerikanske Liberator-fly augrep  1de
Knaben molybden-gruper og kveftstasjonen pe Itjukan. Det ble anrettet sve]
skader. G tyske ja,bre ble skutt ned, 2 amerikenske fly gikk tapt. Ved
dagslys idt: har Liberntorfly på ny vert over Nerge. Denne gong ble Kellt
flyplass og reperesjonsverksteder an,repet. Det ble enrettet swird skede]
på verkstedsbygning\ine og på plessen. store tyske je b erstyrker, utstyrt
med rakettkanoner, forsokta uten hell å hindre anyrepet. 8 tyske jegere
bld skutt ned. 9 Libernterfly gikk taPt.-

I Sovj_etsnmveldet har russerne undr sin videre fremrykkin,g nord o,
adr for Pripet-sumpene erobret det viktiee jernbeneknutepunkt Korosten o;
jernbenebyen Retsjitsa, vest for Gomel. Korosten ligjor 140 km. vust for
Kiew, ot  bydn en_knutepunkt for  5 jernbnnelinjer og hovedvdier. Tyskur
nes siste syd-nord-,ående jernbane i Samveldet er dermed blitt avskårdt.
Kororsten forbinnor Lenincrad med Odessa o]r  Kidw med Warsjawa. Eyen ble



cobret sant tcrsdas kvuld ettor hdftidic :;otdkamper. Et stort krissbytte

led bl.a. fullastede jcrnbanevo snur av forsyningdr av  alld  slas blu tatt.

Iwene knroditsj otj Tojurnotill benholdsvls nord of sye for Korosten,  bld
inntott i forsars. Retsjitsa blu urobrdt torsdns etterniddas etter tre
huftise kamper. Tyskerne sjorde innbitt motstand, og etter at byun var

blitt ouringet, fors Eficte en ddl tyskere  a  flykte over Dnjepr, men ikke en

av dum kom levende over.  Osså  hdr var krissbyttet stort. ?.ussurne har
fortsatt fromsany' vdst for netsjitsa os drobret torsdas 30.b ebodde strdk.
Gomel er na nesten omringet. Tyskerne har n baro en trang rettrettkorri-

dor nord-vcst-over. Nord for Gcmel har russcrhe jatt •over ulva Sosj os
rykker mot den omstritte by. Mellon Sjitomir  os  Fastow satte tyskdrne ons.

dns: ::ang en.stort anleat notol:fensiv med Kiew soM mål, Tyskerne har her

satt inn 50.% av sine reserver, eller over 18 divisjoner. Stter en mindre

tilbaketreknins har den rdde hmr tilbakevist alle tyske ans;rep. Vud Sjito .

mir bld toredag 7 os lorgere sdr 5 krafti se  motånsrup slAtt tilbakd.-Over.

alt har tyskerne svccre tap av tro,per-og materiell. Syd-vest for Dnjeprop:

trovsk, ved Dnjeprs nudre løp og p5. Krim har russerne hatt framgans.

Italia: Under kciapene i Italla har de allierte i de senere da_er crobr:

noen viktdge hdyder og tist en ddl fanser. Karophandlinser av betydning
ikko funnet sted.

De alliertes ors-anisdrte motstand på dya Leros.opphdrte tirsdas. ICandni

ostirsdas satte tyskerne i san:, voldso= stupbombeangrup not de alliert:

stillinenU på ç os satte i land flere tropper. TirsdauT kvuld matte Uyag

garnison over. i-seg. Fra Ankara muldus.at tyskerne dr busynt invasjonen

av Samos, GO  km.  nord for Leres. De sendre daser har allierte fly bonbet
flyplasser ved Aten,  mal.pa  Kreta  os  Rhodos, industri ca. jernbanemal i Pick

Italia og skip i Egedrhavet.
Den rumenske resjerins har bcsluttct å evnkuerd Sofj.a.

Fra Frankrike meldes on vidstrakt sabotas tPu.  I Marseille er 30 tyske

soldater blitt drept under sammenstt med franske patrloter. Vod Toulduse

har patrioter foretatt 22 ansrep mot.tyske befestede steddr. Derlat fas-

cistpartis hovedkvarter eT blitt sprdnst i luften. Tyskernes arsunal i

Grenoble or blitt sprenst i luften. 10 tyskere b1e drept. Mellom 3 og

400 framskmenn er blitt arrestert.
I Jusoslavia hcr friskarene måttut trekke ses tilbake un del i de-adst

lise Dalmatia. Ved Klis, nord for Spelato, ble 500 tyskore drdpt under

sviare kamper.  dn  kullgrupu  os  dn flyfabrikk i naerhctun aileoSral har

Vart utsatt for sprensstoffattentater av friskardne.
Krisdn i Libanon or frfinitio under behandling i diplomatiske kretser.

Den britiske, nnerikanske  os  russiske presse understrekdr butydninun av

en hurtfs nvViklina av krisen. Du flustu nvisene krover at  dd  arrest_erto

ra.'! frisis  os. at folkets valstd representanter må få sjenoppta sitt arbeid

Utenriksministeren i Syria har frnmsatt et meklinsforsla.
Hbukreftude rykter sar ut  pn  at Petain er trått tilbake ,som statosjef

Frankrike."3venska Dasbladet" fortelldr at Tdtain forleden skulle holde
en talu for sine tilhensere. Unddr dtnne taltn ville han meddeld dem at

det var hans hensikt å innkalle deptteretkacmforut og duretter fa vnlgt:
redjerin:: pd pnrlamcntarisk basis. 5 ninutter fdr taldn srop Laval inn
0'-overrnkte Petain et marnskript til dn ny trle, som Petain nektet å holi

Sade Lnval og tyskerne fors:iker nå å fb. Petai,n til_  a  forardre sin beslut.-

nins.
I oktober bygget U.S.t.. 8300 krissfly. De fleste er av en ny type imf

e•ende festnin:rer, som tar en bonbelast  pa  tonn.
Smolensk har tyskerne i dun tid de har holdt byen besatt, drept

135.000 sivilpersoner. 2n del tyske seneraler vil bli jort anovnrlis.

7. novdmber fdiret Sevjetsnmvsidet sin 2o arodas. Armeen  os  folketafei

ret dagen, og 3talia sdnUte ut en lnssordre, hvori det bl.a. het:  uI dot

Oret som har gatt, har vard harer rykket fran 500 km. på nordfronten og
1400 km. pa  sydfronten. •Vi har  tilfeyet tyskerne et tap av 4 mall, menn,



derav 1.600.000 falnc. Kjelpen fra vare allidrta cg tombin,en av Tysklsnd
har hatt stor tetydning, ng front nr. 2 cr snart an kj-nnsgjorning. Det
vil ikke ta lang tid fur de baltiske lnnd og Krim er reuset for tyskere.
Ethvcrt land som lysklaad har hcldt Dkkube..rt, vil fa sin frinet og selv
stendighet ijan. Vi cr •nne i krigans sista fase".

' I London var det et stort festmate i anledninm der 7.november. Øksnevh:
emtdlte møtet i kringkastingen, nan nttalto at flre tusen mannusker var
til stede, og at alle allierte nssjoner var renresentert. på fsston ble
sarilet inn ovor 2 mill. i,.'dcrske perjer til et sykehus i Stalingrad. Sma,
flittige skoleloarn har v=t med og samlk.at inn penger og ydet sitt tedrog.
Norske sjofolk har gitt hele utstyret til det ptenkte sykehus's rnntgen-
avdeling. Dd Sovjetfanen ble ført opp på podiot, reiste hele forsamlingen
sec DrtOdishet, og da Stalins dagsordre ble lest opc, var begeistringen
ondelos.c

Juletilsteliinggpå Slottet.  
Det cr nå fastsatt av "ministerpresideenten" at det skal holdes flkirkelin

radsmote" på Oslo slott 3. desemter i ar. Disse ki,rkeligo todsmoter er en
nazistisk oppfinnelse, som skal tre i stedet for de tidligere hispemøteT.
Det cr Quisling selv com rcsiderer undor slike "radsmeter" med Froylsna
og ds andre "biSkoper" som tisitterc. Radsmotet i fjor var meget vellykket5
idet det gikk flyalldrm da-møtet savidt var, satt. Quislins og helc hans
kirkaliHe bande med Senanoke, Feyling og Froyland hakk hel forsvant
derfoe skynnsomt f blottets kjeller, hvor Quisling veatck "rndsmotdts"
forskjellige f,rs1aG. Men engelekmannon var sa hensynsfull at han ikke
forstyrret disse "kristelige." herrer, da de samme aften hadde en den2.rende
fyllefest på Bristol. Vinmonopelet stillet sine besste varer til disposi-
sjon for "radsmøtets" medlemmer i fjor. •2.r har "rhdomøtet" siknert ikke
mindre losh0v fon stimulsnser. Vi går ut fra at "tiskopene" Llessing Dshle
og Ragd ikke vil w3re darlisere karer enn sine formjengerc, Falek-Enflson
cg 17-eiffdhusZwilgmoyer, når det gjelder alkohnlforbrak under "radsmotet".

Ved Tyrifjorden kastet engelske flygore forleden ned flygneblad. Tysker-
ne drev vill -jakt på flygebladene. Sts1ath kommandant kunnsjorde at de som
blo funnot i tesiddelse av cller spredie bladene, ville bli stillet for
krigsrett.

Nasjonal Swalings hjelpeorgardsasjon skal i tiden 21. november til om
med 22. november sette i :jang en storstilet propae7andduke. 21.n. skal der
drives pengeinnsamlinL, ph, gater og i hus. Plakater skal klistres opp. Den
tysks Winterhilfe skal vcere mcnster. Ved hjelp av hira• i unifoit skal pen-
genc samles inn, og de som ikke ar odvillig, vil bli tvungeet til det.
1222h KORSK MANN ELLEA KVINNE GIA PENOciA TIL N.S. HJELDEORGANISASJON,
KOSTE  IIVA  DET KOSTE VIL,

I en rekke kirktr landet over bld tyskernes blodige udad i brammen om-
talt de to siste sondascr i ektober. Fra en av kirkene reforeres fulbende:

"Det fules som en bydende trang i dsg å nevn; den forfordelige tesivenhol
som nylis fant sted i Drsmmen. 5 mennaser ble skutt som straff for sr
handling hvis plånleggelse og iverksettelse de ikke haddo hatt noen  ardel

i. En slik opptreden 11-1832ha en oppro=d0 mate vanskeligmjort forholdet

til okkinensjonsmdkten. Det strider mot Guds lov og mot menneskenes rott
og rettsfulelse. La nss be om nt rett ck rettferd mh scire pn jorden - og
la Oss be for dem som når mistet sine kjmrs og nå sitter igjen i bitter,

Hjemsende1sen bcv a110 tvnnmsarbeiderne fra Tysklorel b1ir et meget vans-
knlig  problem ved fredsslutninten. Det vil la  sin  tid h få hjemsendt dc 8,5

menn,sker av forskjellice naajonaliteter, som nå oppnolde,r se, i
Tyskland. En belgisk kommite har regnet ut st det til hjemeendelsen av de
be1gicre som er i Tysk]snd, vil kreves 1000 tok på 600 passasjercr.


