
LONDON - NYTT.
Tr. 548. • • 12, sehtersber 1942. 2.årg.

Don umiddelbars fare for Stalingead er kct ved at tyskerne hee
bragt frag nye store rersterkninger ev tyske og italdenske divisjoner, meldes
'.t  dra Teskva. Slaget em byen raser med uforeinsket kraft  oc  tyskerne haramåt
_rt betale dyrt for den franagang de har hatt. Pusserne yter fremdeles seig
dsotstand, men har under de siste to døgn måttet oupgi flere stillinger. - I et
ti11eggs1'aemunik4 fra Moekva hater det at russerne har måttet oppgi en av sine
itillinger sydvest for Stelingrad. Enter volSaom motstand lykkedes det tysker-
A0 a innta stillingen. Pa Q-L6 annot avsnitt, som forsvares av marinesoldater,
gikk et rumenek avdeldnu tld a:TreD, emn bla fullstendig tilintetgjort. - Vest
.Cor Stalingrad pågår dot forbitrede strddor, mea her har russerne holdt sine
stillinuor, Ta et avsnitt trenete tyskerne inn i de russdske linjer, hvorved
over Inandre tvskerne ble drert,

Tyskerne inniedet d går am affensiv syd for voroncej i h4p om å vinne til-

bake det terreng sovjettresperne foe kort ta.d sidan erobret på Dons vestre
Off,nsiven ble satt i gang frn to 1r4nter, Den ble innledet ved at 200-250 tys-
ke åly bombarderto de russiske stillånger. Det voldsomme bombardement ble imii-
lertid resultatlost. På russernes hoyde fløy forsøkte ky-skerne å sto_mie en.by,
men bla elått tilbake med svmro tap, - På den venstre fløy gikk ungarske trop-
per td1 ancrep, mun blo drevet tilbake tdi sine ubcansestillinger.

igmtrinehavuon Novoreseijok forsvarar  tg • fkendeles mot dangt overlegne tyske
styrker. N;ion er fullstenddg innhyllei. rok, in tysk avdeling som angrep
russerna nardvent.fon byan hadde over 1300 mann i dede og mistet 9 stridsvog-
ner. Tatten til d går iikk imidlertid tekerne fram nye foruterkninger og de
gjorde er ny framre.knarg og pressot seu inn i byen, Striden fortsetter imid-
lertid  of  hver to,r,me jord og om hvert hus. Sovjettroppene, spasielt marinesol-
datene, har under nattens los gjert heflige anfall mot angriperne.

VES1Yd0TY.9F stor styrke brittske bombefly rettet d natt et voldsomt
angrap mut Tesd-TysU1end. Tovedmilat var Dbaseldorf. Dritiske jagerfly ut-
forte en rekke offensai.en patruljeflycnincer ever tyskokkuporte områder, 31
iritiske bemeefly savnes etter nattens ererasjonor,

MIDTØSTEU 'Det siste hairokommundkd melder et det -;kke er noen forandring
ev -bet:ydninu på den agyetisks front. kkaetrappar, som prk-vdeå n=le seu de
britiske stilitn e,er i nordavsnattet, ble anGneeet og drevet tilbake. - Bri-
tiske fly tai i går stadiu  a ,:irksombet ever frcntavsnittet,

hora AY2  DCrfla bar et britisk torpedofly eppnådd fulltreffer på et fiendt-
ic  kragefartøy, som amtas sedzet;

MALAJ4i-CA.fl ,tatsminister 0hnrehil3 redeujorde d dag i Underhuset for de
siste orerasjoner råt kadaaaskar. Iss sa at i ::ralysningen torsdag morgen gihn
britiske, syd- eg øst-afrikanska trspper, agtøttet av fly fra det syd-afrikanså .
flyvåren, til anerep mot :dajunga og flere andre steder på Madagaskar. Majunga
ble inntntt uten større motetand og med små tap, Operasjonene ble gjennomført
fullstendic ettor planen.

På s . oritEtivt hold i iJoneon erkluner man at lilliaw Clatt leder operasjo-
nene v):3.21nlagemkar. Tan utmarket sc),:j;sucsielt under Polttouet i Abyssinien.

Fra Vichy meldes az do britaske styrker på Nadagasker anslås til 2 divisjo-
ner, E13:12  do fnansko styrkeL beae omfatten ca, 1.500 mann, hvorav en større
del er innfødte,

D'd? Pagers kormunik fra eet australske hovedkvarter melder
at (ke  jaaanklhe  etyrker rå Ty Cuirea tross eterk :totstand nærmer seg Port Mores-,
by,, men byen er fremaelss pd de alliertee honder.
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H.K.N.MhOKTRIESSS_: laRTHA,s-'en e te-oes-baer.115-Jannt- Inne-ece ejemåttometradioen
fra London den 10. ds..

Jeg  vil gjerne et dere dar hjemme i gorge skal vife hvorledes mine tanker
alltid er hos dere, hverledes de daglig går hjem til alle de txakter av vårt
Takre land, scm jeg i de årene jeg har stått ved rin manns sleIo Dar lært å hol-
a så uenaelig meget av, til Nord-17.ørge, hrøndelag, Vestlandet med Golstrnie-
en, Gørlandet, Octlandet, Sikkelsdalen  or;  Askerbygden ned vårt hjem på Skaugam,

•el  alle dere som var i  vår  tjeneste, til alle jeg har kjær og til alle den vi
Enllor våre venner.

Det skjærer meg i hjertet å hore om hvorledes dere alle har det.og hva dere
å lide og ofrs for fedrelsndeth skyld. Det er derfor mitt inderligo håp og
in stadige bonn at ventotiden på friheten ihke må bli alt for lang,  sf  provel-
.ana snmrt må ta slutt oz at vi alle, on ikke alt for lenee, kae for•nes i et
.Sritt

Aldri fer har jee så fullt ut forstatt betydningen av vår fedrelanessanes
ord em 1andet med de thsen hjem. Det ronmer i grunnen i seg hele var livsopp-
ratining, den at samfunest skal bygges opp for hjemmene og fanilielivet, og at
angdonnens tilpasning for sumfundslivet først  og  framst shol bygges opp på ljen-
meto oppdragelse, i full forståelse av den onkeltes egenart og ikke bsre på on
ensrettat  masssopndragelse, for hvflken samfundet er alt eg 8et enkelta individ
intet. Dat er  a ette våre notstandere ikke kan oller v2 1 forota. Det er for en
etor del os dette kampen står i dag, eg i denne striden finnes det intet kompro-
miss. -Det gir ingen vei utenem.

Vi som lever her ute, lider ikke de nange savn og ejennemeår noh ikke de man-
ee farer.som dere der hjenno må utholde. Men vi savner landet vårt  oe  vi lene-
ter etter alle vdre venner og alle vare kjære hjemme i Horge.  Vi  er fulle av
beundring for dere alle for alt hva dere ytsr av motstand mot aen som soker å
bryte ned for '1orge alt det som vi ho1der hellig, og son har lngt så mange hjem
og,så meenn lykke i STUE.

Så sender jeg da nine kjertoligste hilsener til alle c1,22_  der Djemge som ar-
beider.for at hva ?ores eneane var, det skal det iejan verde.

Jez :nar i de siste ukEns vtart borge nmrmere enn  t,;å  de si$te 2  årene. Eår

hag neste eang reeser fra vest til øst, ur dot nitt inderliee håp at jev kan
fortsette oslover helt fram til Norge, til mitt hjem, til mine venner, til
titt folk.
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DEN årsdagen for unntagelsestelstanden i 0,01o, talte for-
sanhen i Lerges FaClige Landsorganisasjon, Konrad Kordal fra lenean

Dst ja2 een lo. sent. kl. 5 om morepnen et denne skjondoelegjerning ble satt
I vexk. Alle sen don gang vnr i Oslo vil aldri glegae den ehygmeetemnink 30111

spredte seg ever hele byert.. Da an hon ut  nå  gateno ors norgat.en, se en politi
i fu11 hrigsmaling med stålhjelmer, koller  oe  revelvere patruljore gate opp og
gate ned, og motoriserte SS-avdelinger son vepnet til tenricno, rate gjennom ga-
tene.

hva ver så årsaken til dette?  LL  stredken som begynte nandag 8, sep-
tember og hvis årsak thr at arbeiderne ikke  f ikk de næringsmidler de trengte for
å fornya sin arbeidekraft, ikke var avblåst. de store htdrifter mfet,te tys-
ke poletiavUelinger os-2 for d true arbeiderne til å arbelde. Ved Akers mek.
Verkst2a fea: as helt vilkårlig av en flokk son var satalet ntenfor, an rekke fan-
gor. Ved Shikurverke;t ble arbeiderne truof resd maskineevsr,

Da unntagolsestilstanden begynte, var arboidet imidlertid gjenopptatt ved de
fleste bedrifber. Allikevel ble det en terroraksjon son til da var den værste
siden Eoree ble okkupert. Dag og natt kjørte gestapos biler rundt og arrester-
te folk. De tok aem fra kontorer, verksteder, fabrikker, butikker  oe. hjennene.
Etter ot kort ed brutalt forhør ble de sendt ut nå Grini hvor de nntto gjennom-
gå  plager og pinsior som bnre utssekulorte gestapesyskere kan finne

Da dodsdooliene ce  henrottalsene av Kansteen og  I.Tickstron blo bekjentgjort,
eikk det son et sjokk gjennem folket. Alle SoM hadde kjendnag  tel  forholdene
visste at desse to ikke hadde noe snsvar for den soontane streik. Senere ble
det kjent at de ble skutt 1/12e4 revolvere i et av gestapos torturkanre på Vikto-
ria Torrasso, LLanske riktig ble det derfor sagt at dette var nolitiske mordn(fet

GIID EedVARE xorws OG FGER2TAND2T.


